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Oddajemy w Twoje r´ce jeden z czterech interaktywnych przewodników
po terenie byłego getta krakowskiego. Pokazujà one okupacyjny los
krakowskich ˚ydów przez opowieÊci indywidualnych bohaterów. 
Poznajemy getto z perspektywy ró˝nych osób: siedemnastoletniej dziew-
czyny – Haliny Nelken, dziecka – Stelli Müller-Madej, jedynego Polaka
mieszkajàcego w getcie – aptekarza Tadeusza Pankiewicza, i lekarza –
Aleksandra Bibersteina.

Spacery przybli˝à Ci dramat ˝ycia w krakowskiej „dzielnicy zamkni´tej”.
Wykonanie zadaƒ umo˝liwi wyznaczenie granic, w jakich w latach
1941–1943 znajdowało si´ krakowskie getto. B´dzie to wymagało
uwa˝nego czytania umieszczonych w tekÊcie cytatów, zwracania uwagi na
fotografie i odnajdywania Êladów przeszłoÊci w dzisiejszej przestrzeni
Podgórza.

Poni˝ej znajdujà si´ wskazówki, które pomogà Ci przejÊç wszystkie spacery:

•Zwróç uwag´ na punkt poczàtkowy spaceru.

•Posługuj si´ mapà, to ona czasem b´dzie jedynym êródłem informacji.

•Uwa˝nie czytaj cytaty, cz´sto zawarte sà w nich wskazówki.

•JeÊli brakuje Ci wiedzy historycznej, zapoznaj si´ z informacjami znaj-
dujàcymi si´ na marginesie. Warto te˝ do nich wróciç po przejÊciu 
spaceru – pozwoli to na umieszczenie uzyskanej wiedzy w szerszym 
kontekÊcie historycznym.

•Pami´taj o notowaniu rozwiàzaƒ poszczególnych zadaƒ na bie˝àco.
Na koƒcu trudno b´dzie Ci odtworzyç informacje uzyskane w trakcie
spaceru.

Po wykonaniu wszystkich zadaƒ uzyskasz kod dost´pu, który umo˝liwi
Ci obejrzenie materiałów archiwalnych na temat poszczególnych bo-
haterów. 

Pami´taj, ˝e odpowiednie rozwiàzanie zadaƒ nie jest najwa˝niejszym
celem spacerów, które Ci proponujemy. Mamy nadziej´, ˝e b´dà one in-
spiracjà do poszukiwania wiedzy na temat historii krakowskiego getta
i jego mieszkaƒców.

Zanim wyruszysz,
przeczytaj uwa˝nie!



Podczas spaceru spojrzymy na sytuacj´ ludnoÊci ˝y-
dowskiej w getcie oczami krakowskiego lekarza, dra Alek-
sandra Bibersteina (1889−1979). Przed wojnà mieszkał
on w Podgórzu przy ulicy Władysława Warneƒczyka 3
i pracował w Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie. 
Po wybuchu wojny był jednym z trzech ˝ydowskich
lekarzy dopuszczonych przez władze niemieckie do pracy
w Ubezpieczalni. Jako ˚yd mógł przyjmowaç wyłàcznie
˝ydowskich pacjentów, co czynił w swoim gabinecie przy
ulicy Warneƒczyka. Po utworzeniu getta w 1941 roku za-
mieszkał przy ulicy Józefiƒskiej 31, w mieszkaniu swego
przyjaciela, który jako Polak musiał opuÊciç cz´Êç
Podgórza przeznaczonà na dzielnic´ ˝ydowskà. Biber-
stein pracował w Ubezpieczalni Społecznej tak˝e po ut-
worzeniu getta, a˝ do 31 grudnia 1942 roku, kiedy to
odebrano ˚ydom prawo do ubezpieczeƒ społecznych. 
W getcie dr Biberstein był zało˝ycielem i kierownikiem
szpitala zakaênego. 

1 wrzeÊnia 1939 Niemcy

bez wypowiedzenia wojny

zaatakowały Polsk´. Rozpocz´ła

si´ II wojna Âwiatowa.

6 wrzeÊnia 1939 wojska

niemieckie wkroczyły do

Krakowa. Był to poczatek

ponadpi´cioletniej okupacji

miasta. ˚ycie krakowian

zostało podporzadkowane

niemieckim nakazom

i zakazom. Z cz´Êci ziem

polskich utworzono Generalne

Gubernatorstwo, ktorego

„stolica” został Krakow. Do

1945 roku funkcj´ generalnego

gubernatora okupowanych ziem

polskich pełnił Hans Frank.

Aleksander Biberstein
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Aleksander Biberstein,
fot. ze zbiorów Yad Vashem



1118 maja1940 szef dystryktu

Kraków Otto Wächter ogłosił, ˝e

do 15 sierpnia w Krakowie mo˝e

pozostaç tylko 15 tys. pracow-

ników ˝ydowskich wraz z rodzi-

nami. Reszta ˚ydów musiała

opuÊciç miasto. Wyje˝d˝ajàcy

mogli wybraç miejsce za-

mieszkania i zabraç ze sobà

posiadany jeszcze majàtek ru-

chomy. W tym czasie w Krakowie

mieszkało ponad 60 tys. ˚ydów.

Do 1 paêdziernika 1940 roku

połowa z nich wyprowadziła si´

z Krakowa do okolicznych wsi

i miasteczek. 

25 listopada 1940 roku ukazało

si´ kolejne rozporzàdzenie

Wächtera: z nakazem przymu-

sowego wysiedlenia tych, którzy

nie mieli odpowiednich zezwoleƒ

na pobyt w Krakowie. Dla wysied-

lanych okupanci urzàdzili obóz

przejÊciowy przy ulicy Szlak oraz

w dawnym forcie przy ulicy

Mogilskiej. 

Poczàtek
Rynek Podgórski – schody 
przy koÊciele Êw. Józefa 

zadanie JeÊli chcesz si´ dowiedzieç, jak nazywał si´ ks. proboszcz, stojàc na
schodach koÊcioła rozejrzyj si´ uwa˝nie. Na jednej z kamienic znajdziesz
tablic´ pamiàtkowà odsłoni´tà dokładnie 14 stycznia 1924 roku. Odczy-
taj z niej imi´ i nazwisko proboszcza parafii Podgórze i zapisz je tutaj:

Od stycznia 1941 roku słyszało si´ pogłoski o majàcej powstaç ˝ydowskiej dzielnicy
mieszkaniowej, nie wolno było wówczas u˝ywaç terminu: getto. Pomimo jednak tych
pogłosek, pomimo szykan okupanta, starano si´ o uzyskanie prawa pozostania w Krakowie
w nadziei uratowania ˝ycia i resztki dobytku. Wszystkie te zabiegi okazały si´ daremne,
nieskuteczne i bezcelowe. Okupant utartym ju˝ zwyczajem n´kał ofiary przed zadaniem im
ostatecznego ciosu. Łapanki były coraz ostrzejsze, ludzi zabierano z mieszkaƒ, zamo˝niejsi
przenosili si´ w okolice Krakowa, biedniejsi, objuczeni tobołami, làdowali w forcie przy ulicy
Mogilskiej. Stan ten trwał do 3 marca 1941 roku, kiedy to w gazecie ˝ydowskiej ukazało si´
obwieszczenie o utworzeniu „˝ydowskiej dzielnicy mieszkaniowej” w Podgórzu, wydane
przez szefa dystryktu krakowskiego, Wächtera.

Spacer rozpoczynasz na Rynku Podgórskim. Graniczył on bezpoÊred-
nio z gettem. Zwróç uwag´ na górujàcy nad Rynkiem koÊciół Êw.
Józefa i staƒ na jego schodach.

W 1941 roku jego proboszcz,   .....................................   ,  podobnie jak
wielu mieszkaƒców Podgórza, na wieÊç o planach utworzenia
˝ydowskiej dzielnicy zamkni´tej interweniował u władz niemieckich
przeciwko tej decyzji.
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zadanie Na podstawie poni˝szego fragmentu znajdê dom „Pod Jeleniem” i udaj
si´ tam, a nast´pnie wyznacz opisany fragment granicy getta i zaznacz
go na mapie.

Okna domu przy ulicy NadwiÊlaƒskiej 10 od strony ulicy były zakratowane, a brama wejÊ-
ciowa zamkni´ta. Wracam do domu przy ulicy Brodziƒskiego 12: granice getta biegły stàd
do domu naro˝nego przy ulicy Brodziƒskiego 2. Dom ten, zwany domem Pod Jeleniem, jed-
nym frontem zwrócony był ku Rynkowi Podgórskiemu i oznaczony numerem 12. Nast´pnie
granica biegła przez wszystkie domy parzystej strony ulicy Brodziƒskiego. Dalej do getta
nale˝ały domy w Rynku Podgórskim oznaczone numerami 13, 14 i 15. Wszystkie te domy
przy ulicy Brodziƒskiego i Rynku Podgórskim miały od strony jezdni okna zakratowane
i bramy zamkni´te na klucze zdeponowane na posterunku policji w Rynku Podgórskim 1. 

Dom „Pod Jeleniem”33

22

Ostateczny termin przeniesienia
si´ ˚ydów do ˝ydowskiej dziel-
nicy mieszkaniowej upływał –
według zarzàdzenia – dnia 20
marca 1941 roku. Po tym termi-
nie pobyt ˚yda poza granicami
getta był wzbroniony pod karà
Êmierci. Do dnia 20 marca
wszystkie rodziny ˝ydowskie
za mieszkałe na terenie miasta
Krakowa miały si´ przeprowa-
dziç do ˝ydowskiej dzielnicy
mieszkaniowej w Podgórzu,
aryjscy jej mieszkaƒcy mieli
w tym samym czasie przenieÊç
si´ do innych dzielnic Krakowa.
Zarzàdzenie to wywołało
ogromne przygn´bienie wÊród
˚ydów, któ rzy zdawali sobie
spraw´, ˝e zamkni´cie w getcie
prowadzi do rychłego i całko-
witego wyniszczenia ich.

Rynek Podgórski
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Rynek Podgórski na
poczàtku XX wieku,
fot. ze zbiorów MHK



zadanie Patrzàc na zdj´cia, odnajdê, w którym miejscu znajdowała si´ brama nr 1 do
getta. Pomo˝e Ci w tym cytat.

Bramy do getta

Do getta prowadziły cztery

bramy, przez które mo˝na było

wejÊç tylko za okazaniem spec-

jalnej przepustki. Bram strze˝ono

w dzieƒ i nocy. Przez dzielnic´

zamkni´ta przeje˝d˝ały tramwaje

linii nr 3 i 6, jednak nie zatrzymy-

wały si´ na jej terenie.

Pasa˝erom zabroniono nawet

patrzenia przez okna na getto.

OczywiÊcie łamano ten zakaz,

zdarzało si´ nawet, ˝e z tramwaju

wyrzucano pakunki z ˝ywnoÊcià

dla ludnoÊci ˝ydowskiej.

Głównym wejÊciem do getta była brama nr 1 zbudowana przy zbiegu ulicy Limanowskiego
i Rynku Podgórskiego. Łàczyła ona naro˝nik budynku: Rynek Podgórski 1 – ulica Limanow-
skiego 2 z le˝àcym po przeciwnej stronie ulicy budynkiem oznaczonym jako Rynek
Podgórski 15. Brama tego budynku znajdowała si´ tu˝ poza bramà wejÊciowà do getta,
po stronie getta. 
Do budynku dawnego magistratu wchodziło si´ od ulicy Limanowskiego 2, a wi´c od strony
getta. Szeroka brama wjazdowa od strony Rynku Podgórskiego była zamkni´ta na klucze
b´dàce w posiadaniu policji niemieckiej, która urz´dowała w jednym z lokali tego budynku. 
Wspomniana brama wejÊciowa do getta miała po stronie lewej napis „Jüdischer Wohnbezirk”,
po stronie prawej taki sam napis alfabetem hebrajskim. SzerokoÊç bramy nr 1 odpowiadała
szerokoÊci jezdni ulicy Limanowskiego. Chodnik obok domu Rynek Podgórski 15 stanowił
przejÊcie dla pieszych. Szerokà bramà przeje˝d˝ały wszelkie Êrodki lokomocji: tramwaj nr 3,
wszelkiego rodzaju samochody, mi´dzy innymi wywo˝àce Êmieci, pojazdy konne, r´czne
wózki itp. Bramà tà wyje˝d˝ali z punktu zbornego […] pracujàcy na placówkach poza gettem.
Bramkà dla pieszych udawali si´ do pracy poza gettem posiadacze przepustek uprawniajà-
cych do opuszczenia getta w ciàgu dnia i zwykle w oznaczonych godzinach. 

Wspomniany w cytacie punkt zborny znajdował si´ przy Urz´dzie
Pracy, o którym mo˝esz dowiedzieç si´ wi´cej ze spaceru poÊwi´-
conego Tadeuszowi Pankiewiczowi.

UWAGA
Przez t´ bram´ odbywała si´ tak˝e nielegalna dostawa towarów do getta.

Brama nr 144
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Brama nr 1 prowadzàca do getta
przy Rynku Podgórskim, 

fot. ze zbiorów MHK



zadanie Odnajdê budynek Magistratu i zaznacz go na mapie. W czasie funkcjonowa-
nia getta to w nim mieÊciła si´ siedziba Gminy ̊ ydowskiej, której działalnoÊç
opisuje Aleksander Biberstein.
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W listopadzie 1939 zarzàdze-

niem Hansa Franka powołano

w przedwojennych Gminach

˚ydowskich w Generalnym

Gubernatorstwie okupacyjne

Rady ˚ydowskie (Judenrat). Ich

zadaniem miało byç „sumienne

wykonywanie nakazów władz”.

Aleksander Biberstein u˝ywa

zamiennie poj´ç Gmina ˚y-

dowska i Judenrat, tak jak to

czynili nieraz mieszkaƒcy getta. 

˚ydowska Samopomoc Spo -

łeczna – z głównà sie dzi bà

w Kra kowie, obejmowała za si´ -

giem teren Generalnego Gu be r-

na tor stwa. Podstawowym

zadaniem Sa mo po mocy było

zaopatrywanie ˚ydów w ˝y wnoÊç,

leki, prze ka zy wa nie darów z za-

 granicy oraz dba nie o stan higieny.

Głównym or ga ni za to rem po mocy

był dr Michał Weichert, krytycz-

nie oce niany przez niektórych,

za uległà postaw´ wobec Niem-

ców w dru giej połowie wojny.

Marek Biberstein − nauczyciel,

działacz społeczny, pierwszy

przewodniczàcy Judenratu, brat

Aleksandra Bibersteina. Zamor-

dowany w 1944 roku w obozie

w Płaszowie.

Oficjalne przydziały ˝ywnoÊciowe były wi´cej ni˝ skromne: 100 g chleba dziennie oraz 200 g
cukru i tyle˝ tłuszczu miesi´cznie. […]
˚ywnoÊç do sklepów, jadłodajni i takich zakładów jak szpitale, Zakład Sierot, poza oficjal-
nymi przydziałami sprowadzało si´ drogà nielegalnà, głównie przez szerokie bramy Rynku
Podgórskiego otwierane przez policjantów za łapówki. Przez bramy te, głównie nocà,
wje˝d˝ały do getta platformy konne czy samochody ci´˝arowe z zaopatrzeniem. Znaczne
dostawy ˝ywnoÊci przywoziły do getta Êmieciarki. Brałem kilka razy udział w odbieraniu ta-
kich nielegalnych transportów przysyłanych przez braci Monderer i Weissa dla Zakładu
Sierot i Szpitala Zakaênego.

Odpieranie i łagodzenie szykan okupanta było jednym z głównych zadaƒ Gminy. DziałalnoÊç
ta, jak˝e kosztowna, polegała głównie na obdarowywaniu prezentami i pieni´dzmi Niemców,
w szczególnoÊci zaÊ tych nale˝àcych do oddziałów SS. Ta działalnoÊç absorbowała Êcisły
zarzàd Gminy do tego stopnia, ˝e inne sprawy załatwiali cz´sto kierownicy poszczególnych
oddziałów Gminy, jak równie˝ kierownicy i zarzàdzajàcy zakładami i organizacjami społecz-
nymi. Interwencje członków Êcisłego zarzàdu Gminy ˚ydowskiej u władz niemieckich były
na ogół skuteczne, zwłaszcza w pierwszym okresie okupacji.
Zarzàd Gminy ˚ydowskiej, ukonstytuowany w podanym składzie, tworzyli ludzie wysoko ety-
czni, o wybitnie społecznym podejÊciu do pracy, ludzie majàcy na celu dobro społeczeƒ-
stwa ˝ydowskiego i jego ochron´ przed
szykanami okupanta. Pracowali oni bez-
interesownie, z nara˝eniem zdrowia,
a cz´sto i ˝ycia. Te cechy charaktery-
zowały cały zarzàd Gminy, a tak˝e póê-
niejszego jej przewodniczàcego, dra
Artura Rosenzweiga, który objàł to
stanowisko po aresztowaniu Marka
Bibersteina. Póêniejszy zarzàd Gminy,
z Dawidem Gutterem i drem Samuelem
Streimerem na czele, był ju˝ wyłàcznie
na usługach okupanta, a w szczegól-
noÊci gestapo. Wykonywali oni pedan-
tycznie wszelkie zarzàdzenia Niemców,
cz´sto z du˝à gorliwoÊcià, poddajàc
tak˝e własne pomysły okradania i mal-
tretowania społeczeƒstwa ˝ydowskiego.

55 Judenrat

Odezwa Zarzàdu Gminy ˚ydowskiej
z podpisem Marka Bibersteina,

ze zbiorów MHK



zadanie Opierajàc si´ na poni˝szym cytacie, zaznacz na mapie fragment granicy
getta.

zadanie Skieruj si´ z powrotem w stron´ Rynku Podgórskiego i odnajdê  budynek
fabryki Juliusa Madritscha i zaznacz go na mapie.

77

6„Madritsch”

Przy Rynku Podgórskim 3 w cza-

sie wojny mieÊciły si´ zakłady

krawieckie nale˝àce do Austriaka

Juliusa Madritscha, produkujàce

na potrzeby Wehrmachtu. W za-

kładzie panowały wzgl´dnie

dobre warunki pracy, a zatrud-

nieni tam ˚ydzi otrzymywali lep-

sze ni˝ inni racje ˝ywnoÊciowe.

W czasie wysiedlenia w czerwcu

1942 roku Julius Madritsch zor-

ganizował dla swoich pracow-

ników dodatkowe karty pracy,

co uchroniło ich przed wywiezie-

niem. Przyzwalał on tak˝e na

szmuglowania ˝ywnoÊci do

getta. Zakład posiadał filie

w getcie w Bochni i w Tarnowie. 

Za pomoc ˚ydom Julius

Madritsch oraz jego współpra-

cownik Rajmund Tisch zostali po

wojnie odznaczeni przez Instytut

Yad Vashem Medalem Sprawied-

liwego wÊród Narodów Âwiata.

Od tej bramy wejÊciowej (brama nr 1) granice getta przebiegały dalej wzdłu˝ domów Rynku
Podgórskiego oznaczonych numerami 1, 2, 3 i 4, to jest do naro˝nika Rynku Podgórskiego
i ulicy R´kawka. Domy te nie były zamieszkane przez ˚ydów. W jednym z nich mieÊciła si´
fabryka konfekcji dla wojska, której właÊcicielami byli Austriacy zatrudniajàcy w swym przed-
si´biorstwie ˚ydów z getta. Dzi´ki postawie tych Austriaków ˚ydzi tam pracujàcy byli przez
cały okres getta chronieni przed szykanami i wysiedleniami, a przebywajàc w pomieszcze-
niach, których okna wychodziły poza teren getta, mogli zaopatrywaç siebie i swoje rodziny
w potrzebnà im ˝ywnoÊç.

Szwalnia w Zakładach
Madritscha w Bochni,
fot. ze zbiorów
Yad Vashem 

Zakłady konfekcyjne J. Madritsch 6

W poprzek jezdni ulicy R´kawka, na wysokoÊci domu przy ulicy Parkowej 1, ustawiono drut
kolczasty zamieniony póêniej na płot drewniany, a w koƒcu na mur o charakterystycznych
ornamentach wschodnich. W ten sposób od Rynku Podgórskiego granica getta przebiegała
krótkim odcinkiem ulicy R´kawka – z domów przy niej stojàcych nie było wyjÊcia na ulic´ –
nast´pnie krótkim odcinkiem ulicy Parkowej na wysokoÊci domu oznaczonego nrem 1,
którego brama była równie˝ zamkni´ta. Wzdłu˝ Êciany tego domu, b´dàcego równoczeÊnie
naro˝nikiem ulicy Braci Dudziƒskich, dawniej Szkolnej, obecnie Potiebni, biegła granica
getta. Do getta nale˝ały zatem domy le˝àce po jej stronie nieparzystej. Dalej granica
prowadziła ulicà Tatrzaƒskà i przez niezabudowanà cz´Êç Krzemionek, równolegle do koƒca
ulicy R´kawka.

Ulica R´kawka
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zadanie Posługujàc si´ mapà, skieruj si´ na ulic´ W´gierskà i odnajdê budynek
dawnego domu modlitwy (zwanego potocznie Synagogà Zuckera). Obec-
nie mieÊci si´ tam galeria sztuki.

zadanie Po odnalezieniu budynku, o którym jest mowa powy˝ej, wpisz nazw´ sto-
warzyszenia, z którego inicjatywy powstał.

Krzemionki to wzgórza w połud-

niowej cz´Êci Krakowa, na

południe od Wisły, na terenie

dzielnicy Podgórze. Od Êred-

niowiecza było to miejsce

pozyskiwania wapienia. Do

koƒca II wojny Êwiatowej wzgó-

rza były pozbawione drzew,

które ograniczały widocznoÊç

z fortów Twierdzy Kraków. Teren

zalesiono pod koniec lat 40.

XX wieku.

Dom modlitwy Zuckera 

Budynek wzniesiono w latach

1879–1881 w stylu neogotyckim.

W czasie istnienia getta przenie-

siono do jego wn´trza liczne

przedmioty pochodzàce z kra-

kowskich synagog. Po likwidacji

getta budynek przekształcono

w magazyn, nast´pnie w zakład

produkcyjny. Po wojnie budynek,

przekazany Zakładowi

Doskonalenia Zawodowego,

popadał w ruin´. 

W 1996 roku Andrzej Starmach,

znany krakowski kolekcjoner,

podjàł si´ jego restauracji i adap-

tacji do celów ekspozycyjnych.

Dzisiaj znajduje si´ w nim galeria

sztuki.

Aron ha-kodesz − szafa

ołtarzowa znajdujàca si´

w synagodze, słu˝àca do

przechowywania zwojów Tory.

[…] W 320 domach obj´tych terenem getta znajdowało si´ według wykazu sporzàdzonego
przez Gmin´ ˚ydowskà w poczàtkach paêdziernika 1941 roku 3167 izb mieszkalnych. Do
tych izb nale˝ało wprowadziç 15 000 ludzi. Tu musiało si´ znaleêç pomieszczenie dla biura
Gminy ˚ydowskiej, ˚ydowskiej Samopomocy Społecznej, dla Zakładu Sierot, szpitala, łaêni,
kuchni ludowej, Ordungsdienstu, sklepów
i innych pomieszczeƒ ogólnego u˝ytku.
Przed komisjà mieszkaniowà działajàcà przy
Gminie ˚ydowskiej stan´ło niezwykle ci´˝kie
zadanie. Ustalona najpierw zasada – 1 izba
na 4 osoby, czy te˝ póêniej – 1 okno na
3 osoby, nie mogła rozwiàzaç problemu
mieszkaniowego. Pokoje poszczególnych
mieszkaƒ dzielono na 2 i 4 rodziny, a odpo-
wiednio ustawione szafy odgraniczały
pomieszczenia poszczególnych rodzin.
W przeludnionych mieszkaniach było
duszno, nie było mo˝liwoÊci swobodnego
poruszania si´, przy odpowiedniej zatem
pogodzie mieszkaƒcy ch´tnie przebywali
poza domem. „Promenadà” była ulica
R´kawka biegnàca u podnó˝a Krzemionek.

Dziura w murze na Krzemionkach,
fot. ze zbiorów MHK

Dnia 20 marca 1940 roku przewodniczàcy Gminy ˚ydowskiej, dr Rosenzweig, otrzymał
rozkaz natychmiastowego przekazania kluczy od wszystkich bó˝nic do Urz´du Powier-
niczego na ulicy Podwale (Treuhandstelle). Od tej chwili zabranie czegokolwiek znajdu-
jàcego si´ w bó˝nicach wymagało zezwolenia tego urz´du. Lokale bó˝nic przeznaczono
przewa˝nie na magazyny, na przykład w Starej Bó˝nicy zrobiono magazyn mundurów. Po
pewnym czasie in˝. Stendig, interweniujàc w Urz´dzie Powierniczym, uzyskał, przewa˝nie
drogà łapówek, zezwolenie na zabranie do getta niektórych mebli i ksiàg oraz modlitewni-
ków. Âwieczników zawieszonych na sufitach nie pozwolono zabraç, bowiem przeznaczono
je dla mieszkaƒ elity niemieckiej i do rezydencji gubernatora Franka w Krzeszowicach.
Przeniesienie niektórych przedmiotów było połàczone ze znacznymi trudnoÊciami. Na przykład
Aron ha-kodesz, znajdujàcy si´ w bó˝nicy Reb Arons przy ulicy Józefa, wykonany z blachy
zakupionej w hucie niemieckiej i ofiarowany bó˝nicy przez Dawida Kurtzmanna, był tak
ci´˝ki, ˝e udało si´ go przenieÊç tylko przy pomocy wynaj´tych m´˝czyzn do bó˝nicy
Zuckera w Podgórzu, przy ulicy W´gierskiej.
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zadanie Z ulicy W´gierskiej przejdê na ulic´ Limanowskiego. Zlokalizuj budynek
opisany poni˝ej i zaznacz go na mapie.

Lekarze i inni pracownicy słu˝by zdrowia nie podlegali zasadniczo wysiedleniom, natomiast,
w przeciwieƒstwie do dotychczas przeprowadzanych wysiedleƒ, podlegali [im] chorzy prze-
bywajàcy w szpitalach. […] Ofiarà tego wysiedlenia [w paêdzierniku 1942] padł szpital dla
chronicznie chorych, inwalidów i starców, prowadzony przez dra Jakuba Kranza przy ulicy
Limanowskiego 15. Wszystkich chorych wyprowadzono na podwórze, nie mogàcym chodziç
kalekom kazano biec po schodach, do przewracajàcych si´ strzelano. Chodzàcym o kulach
Niemcy podbijali kule i ci staczali si´ po schodach. Na podwórzu kazali im skakaç i strzelali
do nich, ryczàc ze Êmiechu. Przewa˝ajàcà cz´Êç tych biedaków zastrzelono na miejscu,
niewielkà tylko grup´ doprowadzono na plac Zgody [obecnie plac Bohaterów getta] i dołà-
czono do wysiedlonych.

99 Szpital dla starców

1010 Róg Limanowskiego
i Czarnieckiego

Stojàc tyłem do ulicy Czarnieckiego, widzisz przed sobà skwerek,
którego histori´ mo˝esz poznaç podczas spaceru poÊwi´conego Stelli
Müller-Madej. 

Zwróç uwag´ na dêwi´k przeje˝d˝ajàcych tramwajów. Je˝d˝à one
ulicà Limanowskiego od 1917 roku (linia nr 3). W czasie wojny, od
1 marca 1940 roku ludnoÊç ˝ydowska mogła jeêdziç tramwajami
wyłàcznie w tylnych wagonach oraz w przedziałach oznaczonych
napisem „Für Juden”. Z dniem 3 kwietnia 1941 roku zakazano ˚ydom
jazdy tramwajami. 
W okresie funkcjonowania getta tramwaje linii nr 3 i 6 przeje˝d˝ały
przez jego obszar, jednak si´ w nim nie zatrzymywały . Mimo zakazu
niektórzy krakowianie, przeje˝d˝ajàc przez getto, wyrzucali z tramwa-
jów drobne paczki z ˝ywnoÊcià dla jego mieszkaƒców. 
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zadanie Teraz udaj si´ na ulic´ R´kawka i odszukaj budynek, w którym mieÊcił si´
szpital zakaêny zało˝ony przez Aleksandra Bibersteina. Pomo˝e Ci w tym
mapa. 

1111
Tworzàc getto, Niemcy byli pewni,
˝e wczeÊniej czy póêniej wybuch-
nie w nim epidemia, którà b´dzie
mo˝na uznaç za skutek niechluj-
stwa ˚ydów. Pomimo ogromnego
zag´szczenia i antysanitarnych
warunków bytowania w getcie
krakowskim, dzi´ki energicznej
akcji komisji sanitarnej, stale kon-
trolujàcej newralgiczne punkty
getta, nie doszło do epidemii. Szpi-
tal zakaêny w getcie był obło˝ony,
ale chorymi byli ˚ydzi z Miechowa,
Bochni i innych skupisk ˝ydows-
kich, z getta krakowskiego chorych nie było. Mimo tych niewàtpliwych sukcesów Êmiertel-
noÊç w lipcu 1941 roku w getcie była 13 razy wi´ksza ni˝ ÊmiertelnoÊç w lipcu 1939 roku,
głównie na skutek niedo˝ywienia i ci´˝kiej pracy. 

Zamiarem moim było zorganizowaç szpital na około 35 łó˝ek. Budynek szpitalny winien byç
poło˝ony w miejscu o mo˝liwie najmniejszym zag´szczeniu ludnoÊci, skanalizowany,
mo˝liwy do ogrzania, posiadajàcy co najmniej 8 pomieszczeƒ dla chorych i zaplecze gospo-
darcze – kuchni´, pokój dy˝urny dla lekarza, mieszkanie dla piel´gniarek, piwnic´ i strych.
Po długich poszukiwaniach zdecydowałem, ˝e najodpowiedniejszy na ten cel b´dzie bu-
dynek przy ulicy R´kawka 30 w Podgórzu – pomimo wielu braków jego niezaprzeczalnà za-
letà była stosunkowo nieg´sto zamieszkana okolica i bliskoÊç Krzemionek. […]
W chwili przej´cia tego budynku […] okazało si´, ˝e […] jest bardzo zniszczony, zde-
wastowany i zanieczyszczony, ˝e b´dzie wymagał gruntownego remontu oprócz adaptacji
do celów szpitalnych. […] Uwa˝ałem, ˝e potrzebne kwoty przewy˝szajà mo˝liwoÊci finan-
sowe społeczeƒstwa ˝ydowskiego. […] Moje przypuszczenia co do mo˝liwoÊci finansowych
˚ydów okazały si´ na szcz´Êcie nieprawdziwe – ofiarnoÊç gn´bionego społeczeƒstwa prze-
rosła moje oczekiwania. ˚ydzi krakowscy nie szcz´dzili datków pieni´˝nych ani datków
w naturze na zorganizowanie szpitala zakaênego. […]

W czasie wszystkich dotychczasowych wysiedleƒ chorzy przebywajàcy w szpitalach byli
w zasadzie chronieni od wysiedleƒ. Wykorzystałem ten fakt w zorganizowanym i prowadzo-
nym przeze mnie szpitalu zakaênym, mieszczàcym si´ przy ulicy R´kawka 34. Szpital ten
posiadajàcy 40 łó˝ek był w czasie czerwcowych wysiedleƒ obło˝ony tylko 10 chorymi, po-
zostawiłem wi´c cz´Êç szpitala do dyspozycji zdrowych ˚ydów, którzy symulowali chorob´.
W okresie czerwcowych wysiedleƒ przewin´ło si´ przez szpital zakaêny ok. 300 osób,
chroniàcych si´ przed wysiedleniem. Przebywali oni w szpitalu na ogół do czasu załatwienia
sobie potrzebnych w danej chwili dokumentów. Niemcy nie przekraczali zwykle progów szpi-
tala zakaênego, obawiajàc si´ zaka˝enia. Wtedy jednak jakiÊ gestapowiec wszedł do szpitala
i zauwa˝ywszy wielkà liczb´ ludzi, kr´càcych si´ po szpitalu w cywilnych ubraniach, pobił
mnie za przetrzymywanie w szpitalu tylu osób. Na szcz´Êcie udało mi si´ wówczas go
przekonaç, ˝e sà to rekonwalescenci po chorobach zakaênych.

Szpital zakaêny
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Szpital ˚ydowski
w Krakowie, około 1940,
fot. ze zbiorów NAC



zadanie W getcie obok szpitali działały te˝ inne instytucje pomocowe. Posługujàc
si´ mapà, kieruj si´ ulicà R´kawka w stron´ ulicy Krakusa. Odnajdê bu-
dynek Zakładu Sierot ̊ ydowskich opisany poni˝ej i zaznacz go na mapie.

zadanie Z tablicy umieszczonej w sieni spisz rok, w którym budynek został
przekazany Zakładowi Sierot ˚ydowskich.

Utworzenie getta było poczàtkiem likwidacji Zakładu. Z pi´knych i słonecznych pomieszczeƒ
przeniesiono Zakład do dzielnicy ˝ydowskiej, do domu b´dàcego własnoÊcià Zakładu, przy
ulicy Krakusa 8. […] Powierzchnia mieszkalna Zakładu zmniejszyła si´ do 25% dotychcza-
sowej. Znikły pi´kne jadalnie, zastàpiły je wilgotne i ponure parterowe pokoje domu przy
ulicy Krakusa. Ciasnota, szczupłe zaplecze gospodarcze utrudniały prowadzenie Zakładu.
Znikł pogodny uÊmiech na twarzach dzieci. Dochodziły do tego olbrzymie trudnoÊci w za-
opatrzeniu Zakładu w ˝ywnoÊç, zwłaszcza wobec coraz bardziej powi´kszajàcej si´ liczby
dzieci oraz zakazu sprowadzania
poza przydziałem produktów pier-
wszej potrzeby, jak màka, mi´so,
chleb, ziemniaki, w´giel itp.
Wskutek tego zakazu ceny tych
artykułów były w getcie bardzo
wysokie. Utrzymanie Zakładu
w tych warunkach było istnà
udr´kà. Kierownictwo i zarzàd
sprowadzali te artykuły ró˝nymi,
oczywiÊcie nielegalnymi sposo-
bami, w Êmieciarkach, pod mate-
riałami budowlanymi itp., co oczy-
wiÊcie znacznie jeszcze podnosiło
i tak ju˝ wysokà ich cen´. Dzi´ki
społecznej postawie i pracy
zarzàdu, dzi´ki zbiórkom i datkom,
których społeczeƒstwo nie skà-
piło, utrzymywano wzrastajàcà
wcià˝ liczb´ dzieci, dostarczajàc
im po˝ywienia o wystarczajàcej
wartoÊci kalorycznej.

1212 Zakład Sierot ˚ydowskich
w Krakowie

Zakład Sierot ˚ydowskich

w Krakowie zorganizowany został

w połowie XIX wieku przez Towa-

rzystwo Kobiet ˚ydowskich. […]

Po I wojnie Êwiatowej na czele

zarzàdu Zakładu Sierot ˚ydow-

skich stan´li Ró˝a Rockowa

i dr Rafał Landau, pediatra. Oni

to wraz z całym, wybieranym na

rocznych walnych zebraniach

zarzàdem doprowadzili Zakład

do wyraênego rozkwitu. Dzi´ki

pomocy krakowskich ˚ydów,

przebywajàcych za granicà,

mo˝liwe było znaczne rozszerze-

nie Zakładu. Nadbudowano wów-

czas dwa pi´tra na domu przy

ulicy Dietla 64, uzyskujàc po-

mieszczenie dla około 100 sierot. 

Z koƒcem 1940 roku w Zakładzie

pozostawało przeszło 150 dzieci.

Liczba ta, przy pi´knych i obszer-

nych pomieszczeniach w domu

przy ulicy Dietla 64, nie była zbyt

wielka. 

Po utworzeniu getta, sytuacja

Zakładu Sierot uległa znacznemu

pogorszeniu.
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˚ebrzàce dzieci
w getcie krakowskim,

fot. ze zbiorów Yad Vashem



zadanie Stojàc tyłem do budynku, który właÊnie odwiedziłeÊ, spójrz na kamienic´ po
drugiej stronie ulicy. To tam mieÊciła si´ fabryka opisana poni˝ej (jej nazwa
została zakryta). Znajdê jej nazw´ i wpisz w poni˝szy cytat.

Fabryka Wyrobów Czekola-

dowych i Cukierniczych

w Krakowie – funkcjonowała

w latach 1923–1936. W lutym

1942 roku w dawnej fabryce

mi´dzy ulicà W´gierskà a ulicà

Krakusa otwarto sal´ koncer-

towà. Odbywały si´ w niej chary-

tatywne koncerty muzyki po-

wa˝nej i rozrywkowej, a tak˝e

wieczory baletowe. Koncertowa-

no te˝ w innych wi´kszych salach

na terenie getta. W getcie istniało

kilka kawiarni oraz lokal roz-

rywkowy Polonia przy Rynku

Podgórskim 15. Wieczorami do

taƒca przygrywała tu mi´dzy in-

nymi orkiestra Rosner’s Players.

W ten sposób mieszkaƒcy getta

próbowali zachowaç pozory nor-

malnego ˝ycia.

Wysiedlenia 

W okresie istnienia getta Niemcy

przeprowadzili dwie du˝e akcje

wysiedleƒcze. W getcie mogli

pozostaç tylko ci, którzy mieli

zaÊwiadczenia pracy, oraz ich

rodziny. Pierwsze wysiedlenie

trwało od 1 do 8 czerwca 1942

roku, drugie od 27 do 28

paêdziernika 1942 roku. Obie

akcje przeprowadzano w bru-

talny i krwawy sposób. W ich

wyniku w komorach gazowych

obozu w Beł˝cu Êmierç poniosło

ponad 11 tys. krakowskich ˚ydów. 

Jüdischer Ordnungsdienst

(˚ydowska Słu˝ba Porzàd-

kowa, OD) – podległe Niemcom

odziały policji ˝ydowskiej działa-

jàce w getcie. Uzbrojone jedynie

w pałki, miały na celu utrzymywa-

nie porzàdku, przeprowadzanie

rekwizycji, łapanek oraz akcji

deportacyjnych. Dowódcà OD

w getcie krakowskim był Symche

Spira, który odznaczał si´ du˝à

lojalnoÊcià wobec nazistów oraz

niebywałym sadyzmem i okru-

cieƒstwem wzgl´dem swoich

współbraci. Mimo swej postawy

Symche Spira został rozstrzelany

pół roku po likwidacji getta na

terenie obozu w Płaszowie.

1213 Fabryka czekolady
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W koƒcu 1941 i z poczàtkiem 1942 roku ˚ydzi sukcesywnie likwidowali swoje sklepy i warsz-
taty w mieÊcie i z inicjatywy ˚ydowskiego Zwiàzku RzemieÊlników tworzyli wspólnoty
(Gemeinschaft) rzemieÊlnicze krawców, szewców, kuÊnierzy, dysponujàce w mieÊcie biurem
przyjmujàcym zamówienia od Polaków i Niemców. Wykonanie tych zamówieƒ powierzono
rzemieÊlnikom w getcie. Zatrudnienie w getcie rzemieÊlników dotychczas pracujàcych poza
nim zmniejszało automatycznie liczb´ ˚ydów wychodzàcych do miasta. 
Wspólnoty rzemieÊlnicze tworzyły warsztaty, do których zatrudnieni wnosili swoje maszyny
i prac´. Komisja mieszkaniowa przy Gminie ˚ydowskiej przydzieliła Zwiàzkowi RzemieÊlników
dwa lokale: budynek dawnej fabryki czekolady   _____________________________   przy ulicy
Krakusa, z du˝ym zapleczem przy ulicy W´gierskiej, i mniejszy budynek przy ulicy Targowej.
Warsztaty te otrzymywały zamówienia tak˝e z Zentrale für Handwerkslieferungen przy alei
Słowackiego 26. ˚ydzi, łudzàc si´ nadziejà ochrony przed wysiedleniami, uwierzyli Niemcom
kierujàcym Centralà i oddali jej na własnoÊç sprz´t wspólnot w zamian za stałe przydziały
pracy. O prac´ w Gemeinschaftach starali si´ wi´c nie tylko rzemieÊlnicy, ale tak˝e wielu
pracowników umysłowych, a statystyka zawodowa wykazała w tym czasie w getcie zmniej-
szenie si´ liczby pracowników umysłowych na rzecz rzemieÊlników. Nadzieja i tym razem
okazała si´ złudna, w czasie póêniejszych wysiedleƒ w czerwcu i paêdzierniku 1942 roku
kierownicy Centrali nie dotrzymali przyrzeczenia, zatrudnieni w warsztatach w du˝ej cz´Êci
podzielili los innych ˚ydów.

W marcu 1942 roku przeprowadzono nast´pnà akcj´ wysiedleƒczà, przy czym cała jej orga-
nizacja nale˝ała do OD. Według list imiennych, sporzàdzonych przez Symche Spir´, ode-
mani znów zabierali w nocy ludzi z mieszkaƒ. Około 1500 ludzi zgromadzono wówczas na
podwórzu Optimy , skàd nast´pnie przeprowadzono do Płaszowa. Transport ten został
wysłany do obozu zagłady, a dowiedzieliÊmy si´ o tym po kilku dniach od jedynego
człowieka uratowanego z tego transportu, technika dentystycznego, Bachnera, który wrócił
do getta.

Sp´dzeni na dziedziniec Optimy ludzie siedzieli na ziemi, pod gołym niebem, w pełnym
słoƒcu, bez wody i po˝ywienia. Mimo tych niezwykle trudnych warunków wi´kszoÊç za-
chowała hart ducha i nie traciła nadziei. Wielu prosiło spotkanych odemanów o dostarczenie
im pieni´dzy, jakiegoÊ okrycia, mydła, przedmiotów osobistego u˝ytku. Członkowie Sonder-
dienstu przeprowadzali osobiste rewizje u „biwakujàcych” na dziedziƒcu, zabierajàc co cen-
niejsze przedmioty. Przyprowadzano na dziedziniec Optimy nowe grupy przesiedleƒców
jeszcze przez całà niedziel´, 7 czerwca [1942], przewa˝nie ludzi starszych i chorych.



zadanie Uzupełnij
tabelk´. Numer zadania

Rok odsłonięcia tablicy pamiątkowej 

Data przekazania budynku Zakładowi
Sierot Żydowskich

Suma

1

12

Suma liczb z drugiej kolumny „recepty” da Ci kod dost´pu do strony z mate-
riałami archiwalnymi nt. krakowskiego getta: 
http://mhk.pl/oddzialy/fabryka_schindlera/spacery
(JeÊli masz trudnoÊci z wpisaniem kodu, napisz na spacery@mhk.pl). 

Tutaj wpisz
kod z zadania

Po likwidacji getta w Krakowie

13–14 marca 1943 roku, Alek-

sander Biberstein został wraz

z innymi ocalonymi podczas

akcji likwidacyjnej mieszkaƒcami

dzielnicy osadzony w obozie

pracy przymusowej Płaszów.

Pracował tam w szpitalu obo-

zowym. W paêdzierniku 1944

roku został wysłany wraz z pra-

cownikami Oskara Schindlera do

obozu koncentracyjnego Gross-

-Rosen, a stamtàd do obozu

pracy w Brünnlitz, gdzie Oskar

Schindler ulokował ewakuowanà

z Krakowa fabryk´ zbrojeniowà.

Dzi´ki temu doktor Biberstein

oraz ponad 1100 innych wi´êniów

obozu Płaszów prze˝yło. 

Po wojnie Aleksander Biberstein

wrócił do pracy w Ubezpieczalni

Społecznej w Krakowie. W 1959

roku wyemigrował z Polski do

Izraela, gdzie pracował

w zawodzie lekarza. 

Zmarł w 1979 roku.
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Kontrola dokumentów przy
bramie nr 1, fot. ze zbiorów MHK

Niemieckie
ci´˝arówki
na Rynku

Pogórskim,
fot. ze zbiorów

Yad Vashem

˚ydzi wracajàcy do getta,
fot. ze zbiorów ˚IH

Brama nr 1 przy Rynku Podgórskim
podczas budowy, kwiecieƒ 1941,
fot. ze zbiorów Bundesarchiv
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