
Krakowskie  getto
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Oddajemy w Twoje r´ce jeden z czterech interaktywnych spacerów edu-
kacyjnych po terenie byłego getta krakowskiego. Pokazujà one okupa-
cyjny 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 zadaƒ uzyskasz kod dost´pu, który umo˝liwi Ci obejrzenie
materiałów archiwalnych na temat poszczególnych bohaterów na stronie
http://mhk.pl/oddzialy/fabryka_schindlera/spacery 

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.
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Jest rok 1939, mam dziewi´ç lat, doroÊli mówià, ˝e jestem
dzieckiem ładnym, bystrym i złoÊliwym. Mam długie czarne
warkocze, du˝e czarne oczy, regularne rysy twarzy, co podobno
w rasie semickiej nale˝y do rzadkoÊci. Cała moja rodzina to
ludzie ładni i przystojni. Mamusia jest z pochodzenia Niemkà,
wszyscy z jej rodziny sà jasnymi blondynami. Mamusia jest
wysoka, szczupła i zgrabna. Ma blond włosy, Êliczne zielone, za-
wsze Êmiejàce si´ oczy. Cz´sto słysz´, jak znajomi mówià, ˝e
jest podobna do Grety Garbo. TatuÊ jest wspaniały, ma czarne
jak w´giel włosy, a przede wszystkim jest kochany, dobry i cier-
pliwy. Mój brat AdaÊ, starszy ode mnie o cztery lata, jest
posłuszny, nigdy nie dostaje lania, a choç kłamie jak naj´ty,
wszyscy mu wierzà. To mnie doprowadza do szału, lecz na to nie
ma rady. Fama domowa głosi: AdaÊ to kochane dziecko,
a Stella to złoÊliwa i uparta j´dza.

1 wrzeÊnia 1939 Niemcy bez

wypowiedzenia wojny za-

atakowały Polsk´. Rozpocz´ła

si´ II wojna Êwiatowa.

6 wrzeÊnia 1939 wojska

niemieckie wkroczyły do

Krakowa. Był to poczàtek ponad-

pi´cioletniej okupacji miasta.

˚ycie krakowian zostało pod-

porzàdkowane niemieckim na-

kazom i zakazom. Z cz´Êci ziem

polskich utworzono Generalne

Gubernatorstwo, którego

„stolicà” został Kraków. Do 1945

roku funkcj´ generalnego guber-

natora okupowanych ziem pols-

kich pełnił Hans Frank. 

Stella Müller-Madej
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Stella Müller-Madej ze swoim
ukochanym pieskiem Puki,

wł. Aleksandra Skotnickiego



zadanie Na podstawie poni˝szych cytatów znajdê kamienic´, w której mogła
mieszkaç rodzina Müllerów po przeprowadzce do getta, i zaznacz jà na
mapie.

11Krzemionki to wzgórza w połud-

niowej cz´Êci Krakowa, na połud-

nie od Wisły, na terenie dzielnicy

Podgórze. Od Êredniowiecza

było to miejsce pozyskiwania

wapienia. Do koƒca II wojny Êwia-

towej wzgórza były pozbawione

drzew, które ograniczały

widocznoÊç z fortów Twierdzy

Kraków. Teren zalesiono pod

koniec lat 40. XX wieku.

Spacer rozpoczynamy u podnó˝a Krzemionek, od strony ulicy R´kawka,
(przy domu o numerze 22). Ten zielony zakàtek był wytchnieniem dla
mieszkaƒców getta. Podejdê do jednego z du˝ych kamieni na łàce
i przeczytaj poni˝szy fragment, a nast´pnie znajdê niewielki kamyk
i zabierz ze sobà. Potrzebny ci on b´dzie w dalszej cz´Êci spaceru.

Poczàtek − Krzemionki

Było pi´knie i słonecznie, nie wytrzymałam, poniosło mnie w stron´ Krzemionek. Chciałam
patrzeç, jak budujà mur, który miał oddzielaç getto od normalnego Êwiata. Poszłam jeszcze
kawałeczek dalej. Stała tam kapliczka, wokół niej kr´ciły si´ dzieci, bawiły si´ w chowanego.
Stałam i patrzyłam. Miałam wielkà ch´ç dołàczyç do zabawy. 

− A skàd ty jesteÊ? – zaczepił mnie jeden z chłopców.
Pokazałam, ˝e tam, z dołu.
− Z getta?
− Tak, z getta.
W tym momencie zacz´ły mnie targaç za warkocze. Bie-
gały w koło i wykrzykiwały:
− ˚ydówka! ˚ydówka!
Było ich kilkoro, szturchały mnie i tarmosiły, upadłam.
Nic mi si´ nie stało, ale rozszlochałam si´ głoÊno. KtoÊ
si´ nade mnà pochylił. To robotnik, który pracował przy
stawianiu muru. Krzyknàł na moich przeÊladowców:
− Wynocha stàd! To takie samo dziecko jak i wy!

Mieszkanie na Czarnieckiego przedstawiało straszny widok. Mamusia dostała szoku, coÊ tam
wykrzykiwała, ˝e woli nie ˝yç, ni˝ choçby jeden tydzieƒ wegetowaç w tych warunkach.
Biedny tatuÊ pocieszał jak mógł:
– Tusieƒko, za par´ dni nie poznasz mieszkania, b´dzie pi´knie.
Nie brakuje mi fantazji, ale nie mogłam sobie wyobraziç, ˝e z tym mieszkaniem mo˝na cokol-
wiek zrobiç – to bardzo ciemny pokój z kuchnià i ubikacjà na podwórzu. Wszystko straszliwie
brudne, pełne czarnego robactwa. Mamusia była w tak okropnym stanie, ˝e tatuÊ uprosił jà,
aby wróciła jeszcze na kilka dni do babci. A my zabraliÊmy si´ do pracy, to znaczy tatuÊ, ja
tylko troszeczk´ pomagałam. TatuÊ jednak był ze mnie zadowolony.

Codziennie przed wyjÊciem rodziców do pracy musz´ wysłuchaç porcji nakazów i zakazów –
nie wolno mi nigdzie wychodziç, nie wolno zbli˝aç si´ do Krzemionek, gdzie jest granica
getta, nie wolno zawieraç znajomoÊci, no i, Bo˝e broƒ, wszczynaç bójek z dzieçmi. Prze-
wa˝nie siedz´ w oknie, obserwuj´, co si´ dzieje na ulicy. To du˝y plus, ˝e mieszkamy na
parterze i okno wychodzi na ruchliwà ulic´ R´kawka. Staram si´ byç ju˝ pomocna, jak potrafi´,
troch´ posprzàtam, czasem udaje mi si´ ugotowaç jakàÊ zup´. W ten sposób mijajà dni.
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Wznoszenie muru getta na skrzy˝owaniu
ulic R´kawka i Limanowskiego,
ze zbiorów ˚IH



zadanie Wpisz numer kamienicy, w której mogła mieszkaç Stella.

22

Usiadłam na podłodze w najciemniejszym kàcie, przytuliłam Murzynka [psa], te˝ si´ boi, cały
dr˝y. O Bo˝e, czemu tatuÊ nie przychodzi, przecie˝ jest gdzieÊ tutaj w getcie. Przytkn´łam
r´ce do uszu, ˝eby nie słyszeç. Byle nie słyszeç! Robi mi si´ niedobrze, dostaj´ czkawki, nie
potrafi´ si´ opanowaç. Tak bardzo chc´ stłumiç t´ czkawk´, jeÊli b´dzie cicho, to mo˝e nie
wejdà, mo˝e nie zauwa˝à, w pokoju jest mroczno. Nagle słysz´ straszliwe wrzaski w kamie-
nicy. Poznaj´ głosy. Zacz´li od piwnicy. „Rrraus-rrraus!”. J´ki, płacze, potem strzał i strasz-
liwe wycie. „Moje dziecko! Moja Ernusia!”. Zatykam mocniej uszy r´kami. Nic nie pomaga.
Za chwil´ przyjdà po mnie, b´dzie na pewno tak samo. Tak strasznie si´ boj´! Słysz´ tupot
butów. Te ich charakterystyczne podkute buty sà tu˝, tu˝. Zakryłam twarz r´kami. Przysi´głam
sobie, ˝e w ˝yciu nie nadepn´ nawet robaka. Nie dokoƒczyłam swojej myÊli. Kroki, łomota-
nie kolbà, drzwi z trzaskiem uderzajà o Êcian´. W głowie potworny szum, w ustach gorzka Êlina.

Zaraz z rana, po wyjÊciu wszystkich grup do pracy, przyjechało du˝o aut ci´˝arowych
z uzbrojonymi ˝ołnierzami. Wyglàdali tak groênie, jakby przybyli poskramiaç dzikie bestie,
a przecie˝ tu sà sami bezbronni ludzie. Po ulicach powoli sun´ła limuzyna, siedzàcy w niej
Niemiec nawoływał przez głoÊnik:
− Wszyscy ˚ydzi majà natychmiast rozejÊç si´ do swoich mieszkaƒ. Nie opuszczaç domów
a˝ do odwołania. Nie zbli˝aç si´ do okien pod karà Êmierci.
Obstawili getto wewnàtrz i zewnàtrz tak, ˝e chyba mysz nie mogłaby si´ przemknàç
niepostrze˝enie.

W tym mieszkaniu Stella była Êwiadkiem wielu drastycznych scen.
Tak opisuje uczucia, które towarzyszyły jej podczas jednej z akcji
wysiedleƒczych:

Jedyne zielone miejsce to Krzemionki, zdeptane
właÊciwie całkowicie, ale przecie˝ zielone. Roi si´
tam od ludzi, kobiety siadajà, coÊ tam naprawiajà,
cerujà, no i plotkujà. M´˝czyêni rozprawiajà o poli-
tyce, młodzi flirtujà. Cz´sto na spacerach widz´
młodych Êciskajàcych si´ i nawet całujàcych,
takie widoki okropnie mnie peszà. Co pobo˝niejsi
doroÊli tylko przechodzà szybko i mruczà, ˝e taka
rozpusta. Nie wiem, co to znaczy rozpusta, b´d´
musiała kogoÊ zapytaç. 

Mieszkanie przy ulicy Czarnieckiego Wysiedlenia

W okresie istnienia getta odbyły

si´ dwa du˝e wysiedlenia, które

były przeprowadzane w bardzo

brutalny i krwawy sposób. Pierw-

sze z nich trwało od 1 do 8 czer-

wca 1942 roku, drugie – od 27

do 28 paêdziernika 1942 roku.

W ich wyniku około 11 tys.

˚ydów przetransportowano do

obozu zagłady w Beł˝cu, gdzie

zostali zamordowani. Po ka˝dym

z wysiedleƒ zmniejszano obszar

getta. 6 paêdziernika 1942 roku

Niemcy zdecydowali o podziale

getta na cz´Êç A i B. W pierwszej

mieszkały osoby, które posiadały

zatrudnienie, w drugiej – te, które

nie miały przydziału pracy.

Widok na mur getta od ulicy
Limanowskiego w stron´ ulicy R´kawka,

ze zbiorów MHK



zadanie Odnajdê kamienic´, do której przeniosła si´ rodzina Müllerów, i zaznacz
jà na mapie.

Jüdischer Ordnungsdienst

(˚ydowska Słu˝ba Porzàdkowa,

OD) – podległe Niemcom oddzia-

ły policji ˝ydowskiej działajàce

w getcie. Uzbrojone jedynie

w pałki, miały na celu utrzymy-

wanie porzàdku, przeprowadza-

nie 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.

Po likwidacji getta Niemcy

postanowili uÊmierciç wi´kszoÊç

funkcjonariuszy wraz z komen-

dantem. Egzekucj´ przeprowa-

dzono na terenie obozu

w Płaszowie. 

Kinderheim

Po podziale getta w cz´Êci B zor-

ganizowano Kinderheim. Było to

miejsce dla dzieci pozbawionych

opieki. Zlokalizowano je przy ulicy

Józefiƒskiej, tu˝ przy zielonym

skwerku z figurà Matki Boskiej.

Podczas likwidacji getta 13 marca

1943 roku wszystkie dzieci z sie-

rociƒca zostały zamordowane.

JeÊli wczeÊniej udało
Ci si´ znaleêç kamyk,
mo˝esz go tutaj
poło˝yç.

Zgodnie z ˝ydowskim
zwyczajem na grobach
zmarłych kładzie si´
kamyki. Jest to sym-
bol pami´ci i czci dla
zmarłego. Tradycja ta
wywodzi si´ z czasów
biblijnych, kiedy
groby ˚ydów okła-
dano kamieniami
w celu ich oznaczenia
oraz dla ochrony przed
dzikimi zwierz´tami.
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33 Ulica Józefiƒska

44 Kinderheim

Przeprowadzamy si´ na ulic´ Józefiƒskà 29. TatuÊ mówi, ˝e jest to dom przeznaczony dla
odemanów z rodzinami, niektórzy z nich, twierdzi, sà tak wredni, ˝e wolałby mieszkaç
gdziekolwiek. Mnie te˝ dochodzà słuchy o tych dobrych i złych odemanach. Wielu z nich to
kapusie. […]
Mieszkamy we wspólnym trzypokojowym mieszkaniu, zajmujemy najmniejszy z pokojów.
W pierwszym jest Igo Braw z ˝onà. Potem Rottersmann z ˝onà i czteroletnià córeczkà, nazy-
wajà jà Malinka, rzeczywiÊcie wyglàda jak malinka, jest Êliczna, ma k´dzierzawy czarny łebek
i rumianà wesołà buzi´. W pokoju Êrodkowym mieszkajà Neigerowie z dwójkà dzieci, bardzo
niesympatycznych, wiecznie kapie im z nosa, co chwila za coÊ dostajà lanie i co chwila si´
drà. […]
W dzieƒ w pokoju jest znoÊnie, ale wieczorem, kiedy zaczyna si´ rozkładaç łó˝ka polowe, nie
mo˝na si´ ruszyç. Uprosiłam tatusia, ˝eby ustawił w pokoju piecyk do gotowania, bo w kuchni
te dorosłe gospodynie nie dajà mi nawet garnka z kartoflami postawiç.

Pod Kinderheim zajechały ci´˝arówki. Stan´łam z boku okna i patrzyłam. Wyprowadzili dzieci
z budynku parami i wsadzili je na dwie ci´˝arówki z opuszczonymi plandekami. Dzieci trzy-
mały w ramionach swoje skarby, lalki, pajacyki. Po chwili przyjechało auto osobowe, wysiad-
ło z niego dwóch esesmanów, chyba pijanych, Êmiali si´ i zataczali. Rozmawiali z tymi, którzy
prowadzili akcj´.
Nie wiedziałam, ˝e od dłu˝szego czasu szarpie mnà czkawka. KtoÊ powiedział do mamusi,
˝eby mi dała troch´ cukru, bo mo˝na oszaleç od tego czkania.

[…] w pokoju panuje Êmiertelna cisza. Z ulicy dochodzà straszne krzyki dzieci, wołanie
o pomoc, słychaç obrzydliwy rechot rozbawionych Niemców. Rzucajà dzieci z okien na plat-
form´ aut, czasem nie trafiajà. Po przeciwnej stronie stoi jeden z nich i strzela do spadajà-
cych dzieci. JakaÊ dziewczynka wydostała si´ za bram´, biegnie Êrodkiem jezdni z lalkà
przytulonà do piersi. Nie mog´ oderwaç od niej oczu. Ma nie wi´cej ni˝ pi´ç lat. ˚ołdak
przykucnàł. Słychaç strzał. Dziewczynka le˝y bez ruchu, trzymajàc nadal lalk´, wokół niej
powi´ksza si´ czerwona plama.
W pokoju zapanowała atmosfera obł´du. Kobiety, aby nie krzyczeç, drapià do krwi twarze,
przyciskajà do siebie dzieci tak mocno, ˝e te a˝ kwilà.
Im głoÊniej krzyczà dzieci na autach, tym głoÊniej Êmiejà si´ Niemcy.

Stojàc pod kamienicà przy Józefiƒskiej 29, spójrz przed siebie,
w stron´ ulicy Limanowskiego. W miejscu, gdzie koƒczà si´ kamie-
nice, najprawdopodobniej znajdował si´ Kinderheim. Mo˝esz podejÊç
do tego miejsca i przeczytaç poni˝sze cytaty. 

Uwaga − te fragmenty pami´tnika sà wyjàtkowo drastyczne.
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zadanie Znajdê miejsce opisane w poni˝szym cytacie i zaznacz je na mapie.

55 Skwerek przy ulicy Józefiƒskiej

Auta z dzieçmi ju˝ odjechały. Naprzeciw naszego domu jest maleƒki placyk z figurkà Matki
Boskiej. Na ten placyk zganiajà ludzi, jest tam ju˝ tak ciasno, ˝e zaczyna si´ robiç z tych ludzi
piramida. Upał potworny. Placyk niezacieniony, ludzie, widz´ to, omdlewajà, przygniatajà jedni
drugich, słychaç z dołu wołanie o wod´ i wrzaski Niemców: „Ruhe, ruhe! Verfluchten Juden!”.

Skwerek przy ulicy Józefiƒskiej był, podobnie jak plac Zgody (obecnie
plac Bohaterów Getta) miejscem, w którym gromadzono ludnoÊç ˝y-
dowskà przed wysiedleniami.

66 Skwerek przy ulicy Lwowskiej

Do getta przybywa coraz wi´cej ludzi, przywo˝à ich podobno z mniejszych gett, które lik-
widujà w okolicznych miasteczkach. Ludzie ci opowiadajà historie nie do uwierzenia. Mówià,
˝e Niemcy mordujà, bijà, strzelajà do dzieci i starców. Nie mo˝emy w to uwierzyç, a oni tylko
kiwajà głowami. Dokwaterowuje si´ tych ludzi do mieszkaƒ. Cz´sto w jednym mieszkaniu
˝yje kilka rodzin. Nam to nie grozi, nasze mieszkanie jest małe, a jeszcze mieszka z nami
przyrodni brat tatusia.

Getto zostanie pomniejszone, ju˝ robià nowe przejÊcia i bramy. B´dzie getto A i B, dla pracu-
jàcych i niepracujàcych. Nie mam poj´cia, o co chodzi? Czemu majà jednych od drugich
oddzielaç? Zostanie tylko jedna strona ulicy Limanowskiego, Józefiƒska, Targowa, plac
Zgody, jedna strona Lwowskiej i par´ poprzecznych uliczek. Nie pomieÊcimy si´ na tej małej
przestrzeni, wi´c znowu coÊ si´ szykuje, ale co? Z takimi pytaniami ludzie chodzà ju˝ od
paru dni.

Skieruj si´ w stron´ przejÊcia dla pieszych, w kierunku ulicy Na Zjeêdzie,
która powstała ju˝ po wojnie, dzielàc ulic´ Józefiƒskà na dwie cz´Êci.
Przejdê na drugà stron´. Zatrzymaj si´ przy skwerku i spójrz w stron´
placu Bohaterów Getta – to tam koncentrowano ludnoÊç przybyłà do
getta, z tego te˝ miejsca odbywały sie wysiedlenia. Wzdłu˝ kamienic przy
placu przebiegała granica pomi´dzy gettem A i gettem B.

Staƒ u wylotu ulicy Józefiƒskiej i spójrz w stron´ jej pierwszej cz´Êci
(stamtàd przyszedłeÊ). W miejscu dzisiejszej ulicy Na Zjeêdzie stał ciàg
kamienic − pod numerem 39, w miejscu gdzie przebiega teraz jezdnia,
znajdował si´ budynek OD i wi´zienia.



zadanie Skieruj si´ w stron´ ulicy Lwowskiej. Odnajdziesz tam jeden z dwu ocalałych
fragmentów muru getta (widoczny na zdj´ciu po prawej stronie). Zaznacz
go na mapie. T́  drog´ pokonywali ˚ydzi wysiedlani do obozu Płaszów.

zadanie Przyjrzyj si´ uwa˝nie fotografii. Zastanów si´, z którego miejsca mogła
zostaç zrobiona. Spróbuj zaznaczyç to miejsce na mapie. 
Porównaj ówczesny wyglàd ulicy z dzisiejszym.

Mur – zbudowany z polecenia

okupanta, otaczał teren podgór-

skiego getta, prawie całkowicie

odcinajàc jego mieszkaƒców od

kontaktów ze Êwiatem zewn´trz-

nym. Ka˝de nielegalne wyjÊcie

poza jego obr´b było zagro˝one

karà Êmierci. Szczyt muru został

celowo wystylizowany na wzór

macew (˝ydowskich nagrobków),

aby pozbawiç mieszkaƒców getta

resztek nadziei na pomyÊlny

koniec horroru okupacji i nazis-

towskich represji. 

Obóz w Płaszowie

Jesienià 1942 roku na terenie

dwóch cmentarzy ˝ydowskich

przy ulicach Abrahama i Jerozo-

limskiej utworzono obóz pracy

przymusowej. W styczniu 1944

roku przemianowno go na obóz

koncentracyjny. Zajmował po-

wierzchni´ około 80 hektarów.

Przez obóz przeszło około 100

tys. osób – wi´ziono w nim

˚ydów z Polski, Rumunii oraz

W´gier, od maja 1943 roku tak˝e

Polaków.

Komendantem obozu przez wi´k-

szoÊç czasu jego istnienia był

Amon Göth, znany z nadu˝ywa-

nia władzy i okrucieƒstwa.

Szacuje si´, ˝e na terenie obozu

zamordowano około 10 tysi´cy

osób.
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77 Mur przy ulicy Lwowskiej 

Wieczorem tatuÊ opowiadał mamusi, ˝e szykujà wysiedlenie. Kilka razy w ciàgu dnia zaje˝d˝ajà
limuzyny z ró˝nymi wa˝nymi dygnitarzami SS. Podobno jest obóz w OÊwi´cimiu, gdzie ludzi
zabijajà w komorach gazowych i jest tam te˝ obóz pracy, a tu niedaleko, na starym cmentarzu
˝ydowskim w Płaszowie te˝ b´dà budowaç obóz. TatuÊ mówił zdenerwowany, ˝e w pierwszej
kolejnoÊci majà wywoziç starych, chorych i dzieci. Bardzo ostatnio zaostrzono rygory. Po godzinie
policyjnej nie wolno nikomu przebywaç na ulicach pod karà Êmierci, a te osoby, które wracajà
po godzinie ósmej, muszà mieç specjalne przepustki. Coraz cz´Êciej słyszy si´ strzały w getcie.

Wujcio Grünberg jest naczelnym in˝ynierem budowy obozu w Płaszowie. Był u nas wieczo-
rem, opowiadał, ˝e ˝àdajà zupełnie nierealnego terminu oddania obozu do zamieszkania,
podobno bez przerwy kr´cà si´ jakieÊ komisje. Baraki stojà ju˝ gotowe. Obóz ma si´ składaç
z kilku cz´Êci przedzielonych drutami. Coraz głoÊniej w getcie na temat przeniesienia nas
wszystkich do obozu w Płaszowie. Ludzie wpadli w popłoch. Wiele osób stara si´ przedostaç
na stron´ aryjskà. Niektórym to si´ udaje, inni wracajà. Twierdzà, ˝e nie majà si´ gdzie
podziaç, ˝e ludzie bojà si´ ich przechowywaç nawet za kosztownoÊci. Innych znowu wyłapujà
Niemcy, przywo˝à ci´˝arówkami potwornie pobitych na OD i trzymajà na razie w wi´zieniu.

Jest ju˝ zimny jesienny czas. Od dwóch dni trwa akcja transportowania do obozu w Płaszowie.
Znowu zbiorowa masakra, kieruje tà akcjà komendant Płaszowa Amon Goeth. Ludzie mówià,
˝e mamy nowego straszliwego boga, bo Amon po grecku znaczy bóg. Okrutny jest nasz bóg,
rewolweru nie wypuszcza z ràk, stoi przy ci´˝arówkach, na które wÊród nieprzerwanych wrzas-
ków i bicia ładujà ludzi. JeÊli ktoÊ mu si´ nie podoba, Êciàga za włosy i na miejscu strzela. Jest
wysoki, zwalisty, ma wspaniałà, godnà sylwetk´, pi´kne, łagodne rysy twarzy i jeszcze łagod-
niejsze spojrzenie, a to taki straszny, morderczy potwór. Jak to mo˝liwe?
[…]
Przed barakiem pracowali ludzie, układali chodniki z płyt nagrobkowych, obóz znajdował si´
na terenie starego ˝ydowskiego cmentarza, tak mówił tatuÊ, wi´c układali chodniki z płyt na-
grobkowych. Inni wlekli drewniane bale, budowali baraki. Ciàgn´li noga za nogà, nie mogli
sobie poradziç z ogromnymi balami, błoto bardzo utrudniało poruszanie si´, nadal m˝ył deszcz.

Wysiedlenie z getta,
ulica Lwowska,
marzec 1943,
ze zbiorów ˚IH



zadanie Stojàc w miejscu, w którym znajdowała si´ brama, odnajdê budynek szkoły
widoczny po lewej stronie zdj´cia poni˝ej. Udaj si´ tam i zaznacz go na
mapie.

zadanie Do budynku szkoły przylega drugi ocalały fragment muru w charakterys-
tycznym kształcie macew. Odnajdê go.

Na ulicy Limanowskiego mieÊciła

si´ jedna z bram prowadzàcych

do getta. Słu˝yła jedynie celom

transportowym.

Miejska Szkoła Ludowa (dzisiaj

Gimnazjum nr 35 w Krakowie)

rozpocz´ła działalnoÊç w 1904

roku w nowo wybudowanym bu-

dynku przy ulicy Limanowskiego

60/62. Podczas II wojny Êwiatowej

budynek został zamieniony na

magazyn. Przechowywano w nim

meble, sprz´t medyczny i inne

przedmioty zrabowane przez

Niemców.

Baudienst (Słu˝ba Budowlana)

działała od 1940 do 1944 roku na

terenie Generalnego Guberna-

torstwa. Poborowi do słu˝by

podlegali m´˝czyêni pochodzenia

polskiego i ukraiƒskiego w wieku

od 16 do 30 lat. Głównym zaj´-

ciem junaków była praca przy re-

montach, budowach i melioracji,

w Krakowie brali tak˝e udział

w wywo˝eniu mebli i sprz´tów

z terenu zlikwidowanego getta.

Słu˝ba trwała do dwóch lat, była

bardzo słabo wynagradzana

i miała charakter niewolniczy.
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88 Brama przy ulicy Limanowskiego

99 Szkoła i Krzemionki

Skieruj si´ w stron´ ulicy Limanowskiego. Po drodze spróbuj odnaleêç
miejsce widoczne na zdj´ciu i zaznacz je na mapie. 

Brama do getta na
ulicy Limanowskiego

przy skrzy˝owaniu
z ulicà Lwowskà,
ze zbiorów MHK

Widok na szkoł´
przy ulicy

Limanowskiego,
êródło:

www.HolocaustRe-
searchProject.org



zadanie Uzupełnij tabelk´.

Numer kamienicy przy ulicy Czarnieckiego Numer kamienicy przy ulicy Józefińskiej

Przepisane z tabelki liczby tworzà kod dost´pu do strony z materiałami archiwalnymi nt. krakowskiego getta:
http://mhk.pl/oddzialy/fabryka_schindlera/spacery
(JeÊli masz trudnoÊci z wpisaniem kodu, napisz na spacery@mhk.pl). 
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Po oswobodzeniu obozu

w Brünnlitz Stella Müller wraz

z rodzicami i bratem powróciła

do Krakowa. Przez długi czas

miała kłopoty z naukà i przysto-

sowaniem si´ do zwyczajnego

˝ycia. W wieku 17 lat rozpocz´ła

nauk´ w liceum i po kilku latach

zdała matur´. Długo leczyła kr´-

gosłup, uszkodzony w wyniku

pobicia w Auschwitz. Przeszła

kilka ci´˝kich operacji. Trzykrot-

nie wychodziła za mà˝, po raz

pierwszy w 1954 roku za Leszka

Wyspiaƒskiego. Kilka lat sp´dziła

w USA pod opiekà stryja, Nor-

berta Müllera. Uzyskała prawo

stałego pobytu, pracowała,

a zarobione pieniàdze posyłała

rodzicom. Powróciła jednak do

kraju, aby byç blisko rodziny.

Wspólnie z trzecim m´˝em,

Aleksandrem Madejem (mał-

˝eƒstwo zawarte w 1968 roku),

prowadziła przez wiele lat pen-

sjonat w Bukowinie Tatrzaƒskiej.

Do punktu, w którym rozpoczàłeÊ spacer, mo˝na wróciç ulicà
R´kawka. Wzdłu˝ Krzemionek, powy˝ej ulicy R´kawka, przebiegał mur
getta. Zaznacz go na mapie.

PS
Po kilku dniach poszłam znów na Krzemionki. Spotkałam Antoniego.
− No i jak, mała, wszystko si´ zagoiło?
− O tak, to nic nie było.
− Zuch z ciebie – pochwalił. – Przyniosłem ci takà gr´ – wyjàł jakiÊ pakunek – dostałem to
jeszcze przed wojnà, moja mama była wtedy chora, a to dała mi ˝ona takiego in˝yniera,
u którego wtedy pracowała, to byli te˝ ˚ydki.
− Dlaczego Antoni nie mówi normalnie: ˚ydzi?
− Ano, bo to jakoÊ chyba obraêliwie.
− Nieprawda, właÊnie, ˝e tak normalnie powiedzieç, to nic obraêliwego, ˚ydzi to po prostu
˚ydzi. Co w tym złego?
− Oj, ty to jesteÊ mały filozof – pochwalił.
Bardzo mnie to ucieszyło, bo przestraszyłam si´, ˝e mogłam go uraziç swojà uwagà.

Para na Krzemionkach,
ze zbiorów Yad Vashem

Gdyby poczta potrafiła
przenosiç listy w cza-
sie, co chciałbyÊ
napisaç w liÊcie do
Stelli?
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