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Latem 1944 roku Niemcy rozpoczęli przygotowania do obrony Krakowa przed zbliżającą się Armią 

Czerwoną. Przez wiele miesięcy na wschód od miasta budowano – wykorzystując ludność cywilną – 

fortyfikacje, nazwane szumnie Wałem Wschodnim. W listopadzie załoga Wehrmachtu w Krakowie 

liczyła dwadzieścia pięć tysięcy osób. 12 stycznia 1945 roku znad środkowej Wisły ruszyła zimowa 

ofensywa Armii Czerwonej. Już 17 stycznia jednostki 1 Frontu Ukraińskiego podeszły pod Kraków od 

strony północno-zachodniej, zaskakując obronę niemiecką. Tego samego dnia w południe odbyło się 

ostatnie posiedzenie rządu Generalnego Gubernatorstwa, na którym Hans Frank oświadczył: „Kraków 

– stare niemieckie miasto – nigdy nie może być dla Niemców stracone”. O godzinie 14.00 generalny 

gubernator opuścił Wawel, dając niemieckiej administracji sygnał do panicznej ucieczki. Choć Niemcy 

podjęli próbę zniszczenia wielu ważnych obiektów w mieście i zdołali wysadzić w powietrze wszystkie 

mosty na Wiśle, Kraków ponownie wyszedł obronną ręką z działań wojennych. 18 stycznia wojska 

radzieckie 59 Armii zajęły historyczne centrum, by dzień później oczyścić z Niemców Podgórze. W ten 

sposób dobiegł końca trwający 1961 dni okres wymuszonej stołeczności Krakowa. Miasto było przez 

ten czas poddane brutalnemu terrorowi, a jego szacowne mury stały się ofiarą bezprzykładnej próby 

wydziedziczenia. Dlatego też Kraków – choć szczęśliwie przechował swą fizjonomię – jest równocześnie 

wyjątkowo czytelnym przykładem miasta-ofiary ideologii, które jednak obroniło swoją tożsamość. 

Kraków nie został Norymbergą Wschodu, nie podzielił też losu Norymbergi. W ciągu zaledwie kilku lat 

przeszedł jednak znamienne koleje losu. Matecznik Polski, Polska Akropolis i kolebka polskiej 

Niepodległości roku 1918 poddana została w latach 1939–1945 próbie równie tragicznej, co 

absurdalnej. Wyjątkowość tej próby nie ma w skomplikowanej historii Europy Środkowej precedensu. 

 

 

Audiodeksrypcja obiektu z działu: Epilog 

Tytuł: Orzeł niemiecki z okresu III Rzeszy 

Obiekt to zbiór fragmentów pozostałych z rzeźby nazistowskiego orła. Wykuto go ręcznie z szarego 

piaskowca w okresie okupacji, przed tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym rokiem. Pokruszoną 

rzeźbę znaleziono w dwa tysiące drugim roku na Zamku Królewskim na Wawelu, w rejonie dolnego 

tarasu ogrodów.  



Orzeł przedstawiony został w pozycji pionowej z rozpostartymi skrzydłami. Rozpiętość jego skrzydeł to 

siedem metrów. Wysokość rzeźby wynosi dwa metry, a głębokość  – jeden metr. Nogami o potężnych 

pazurach trzyma pionowo koło wieńca z liści dębu. W środku wieńca wykuto swastykę. Rzeźba składa 

się obecnie z czterech większych fragmentów oraz czternastu mniejszych. Pochodzą one ze skrzydeł 

oraz tułowia orła. Nie odnaleziono głowy.   

Na wystawie prezentowanych jest czternaście mniejszych fragmentów. Bryły te stanowią pocięte 

i  rozbite części prawego skrzydła. Pochodzą z jego nasady i środka. Ułożone zostały  jako nieregularne 

skupisko kawałków gruzu. Na niektórych fragmentach rysują się wyżłobione linie. Wyznaczają kształt 

piór orła. 

Obiekt przechowywany jest obecnie przez Zamek Królewski na Wawelu. Na tułowiu zaznaczają się 

liczne zagłębienia. To ślady po uderzeniach ostrym narzędziem. Na końcówkach piór występują 

rozwarstwienia i spękania kamienia. 

 


