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Plakaty, banery i chorągiewki z literą V, czyli znakiem zwycięstwa, pojawiły się w przestrzeni Krakowa 

na początku lipca 1941 roku, kilka dni po tym, gdy Trzecia Rzesza zaatakowała Związek Radziecki. 

Symbol ten był również malowany na fasadach wielu kamienic, chodnikach, a nawet – w gigantycznym 

powiększeniu – na nawierzchni Rynku. Literze V towarzyszył często napis: „Deutschland siegt an allen 

Fronten!” wraz z polskim tłumaczeniem: „Zwycięstwo Niemiec na wszystkich frontach!”. Właśnie takim 

wielkim banerem została udekorowana wieża ratuszowa. Niemcy zamontowali na niej także ekran 

filmowy, na którym wyświetlali propagandowe kroniki wojenne. Dużą tablicę z tekstem o podobnej 

treści umieszczono przy wejściu na dworzec główny. Krakowianie na znak protestu zaczęli przerabiać 

rozlepione w mieście hasła o zwycięstwach Niemiec na: „Deutschland liegt an allen Fronten!” (Niemcy 

leżą na wszystkich frontach!), wzbudzając wściekłość okupanta. Nachalna propaganda z literą V 

zdecydowanie osłabła z chwilą, kiedy Niemcy zaczęli ponosić porażki na froncie wschodnim.  

 

Audiodeskrypcja obiektu z działu pierwszego: Propaganda zdobywców. Propaganda z literą V 

Tytuł: Znak V na Rynku Głównym 

Czarno-biała fotografia 

Czas powstania: sierpień tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego roku 

Autor: nieznany 

Wymiary oryginału: dziesięć centymetrów długości, siedem i pół wysokości. Na wystawie - 

powiększona reprodukcja 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego 

  

Letni słoneczny dzień. Widok z góry na fragment płyty Rynku krakowskiego, od strony ulicy Szewskiej  

do linii Sukiennic. Na bruku namalowano białą farbą ogromną literę V. Ma ona kilkadziesiąt metrów 

długości. Na środku Rynku, obok budynku Sukiennic stoi drewniany podest z szubienicą. Kilkudziesięciu 

przechodniów idzie w różnych kierunkach. Wzdłuż dolnej krawędzi zdjęcia, z lewej strony, przy bocznej 



linii Rynku przejeżdżają dwa tramwaje. Tory skręcają w stronę ulicy Szewskiej. Niedaleko od torów 

znajduje się dystrybutor z benzyną.  Przy dystrybutorze mężczyzna tankuje auto. Na lewo od 

dystrybutora stoi furgonetka ze znakiem krzyża.  

Dół litery V znajduje się od strony ulicy Szewskiej. Jej ramiona rozchodzą się ukośnie w stronę 

Sukiennic. Pas tworzący literę ma około trzech metrów szerokości. Sukiennice biegną wzdłuż całej 

górnej krawędzi fotografii. Sukiennice to długi na kilkaset metrów zabytkowy budynek. Stoi na środku 

krakowskiego Rynku. Wzdłuż boków Sukiennic biegną podcienia z kolumnami. Namalowano na nich 

białe litery V. Na elewacji szarzeją brudne plamy. Na środku ściany Sukiennic znajduje się brama 

prowadząca do ich wnętrza.  

Podest pustej szubienicy jest wysoki na półtora metra, długi i szeroki na około pięć metrów. Na nim 

ustawiono dwie pionowe belki połączone u góry poziomą. Pod tą ramą stoi schodek do stawiania 

skazańców. 

Przechodnie to kobiety i mężczyźni w różnym wieku oraz dzieci. Mężczyźni noszą kapelusze i garnitury. 

Niektórzy mają płaszcze i teczki. Niedaleko dystrybutora z benzyną stoi chłopiec w koszuli, marynarce, 

krótkich spodniach, podkolanówkach i w półbutach. Strój kobiet stanowią żakiety, sukienki, spódnice 

za kolano. Niektóre noszą na głowach kapelusze lub toczki. Nastolatki i dziewczynki mają we włosach 

kokardy. Ich sukienki kończą się nad kolanem.  

Niedaleko bramy do Sukiennic stoi uliczny sprzedawca. Trzyma uchwyt wózka z napisem „Lody”. 

Dystrybutor z benzyną ustawiono wprost na płycie Rynku. To wysoka na metr skrzynia i trzymetrowy 

słup. Od niego biegnie wąż do nalewania benzyny do baku. Koło dystrybutora stoi ciemne auto 

osobowe o obłych kształtach oraz dwóch mężczyzn. Jeden z nich tankuje.   

 

 


