
Krakowskie getto
we wspomnieniach
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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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przeczytaj uwa˝nie!
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Halina Nelken była zwyczajnà dziewczynà z głowà pełnà
marzeƒ. Lubiła czytaç i rozmyÊlaç. Chodziła na lekcje forte-
pianu i uwielbiała graç Chopina. Pobierała równie˝ lekcje baletu
i çwiczyła „gimnastyk´ szwedzkà” w Towarzystwie Gimnasty-
cznym „Sokół” przy ulicy Piłsudskiego. Cz´sto chodziła na kon-
certy, przedstawienia do Teatru Słowackiego i na Królewn´
Ânie˝k´ Disneya do „Atlantika” na Stradomiu. W domu
Nelkenów obchodzono zarówno ˝ydowskie, jak i chrzeÊci-
jaƒskie Êwi´ta. W Wigili´ Bo˝ego Narodzenia pojawiała si´
u nich choinka. Rodzina miała gł´bokie polskie tradycje patrio-
tyczne. Dziadek Haliny Nelken walczył w powstaniu stycz-
niowym, a ojciec był w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego.
Na Êcianach domu przy ulicy Długosza 7, gdzie Nelkenowie
mieszkali do momentu utworzenia w Krakowie getta, wisiały pa-
triotyczne obrazy. To był zwyczajny mieszczaƒski dom. Latem
cała rodzina Nelkenów wyje˝d˝ała za miasto: do Rabki,
Muszyny, Harbutowic czy nad morze na Hel. W lipcu i sierpniu
1939 roku Halina sp´dziła cudowne wakacje w Czatkowicach
pod Krzeszowicami – ostatnie wakacje w jej nastoletnim ˝yciu.
20 wrzeÊnia 1939 roku Halina Nelken skoƒczyła 15 lat. W dniu
przeprowadzki do getta, 20 marca 1941 roku, miała lat 17.

1 wrzeÊnia 1939 Niemcy bez

wypowiedzenia wojny zaata-

kowały 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 naka-

zom i zakazom. Z cz´Êci ziem

polskich utworzono Generalne

Gubernatorstwo, którego Kraków

został „stolicà”. 

1939–1941

Od poczàtku okupacji niemieckiej

zarzàdzenia i szykany uderzały

przede wszystkim w ludnoÊç

˝ydowskà, która przed wojnà

stanowiła 25% mieszkaƒców

Krakowa. We wrzeÊniu 1939 roku

rozpocz´to znakowanie sklepów

i przedsi´biorstw ˝ydowskich.

Nast´pnie w grudniu wydano

nakaz noszenia białej opaski

z niebieskà gwiazdà Dawida

przez ka˝dego ˚yda i ˚ydówk´

powy˝ej 12. roku ˝ycia. Rozwià-

zano szkoły ˝ydowskie, a z innych

szkół usuni´to ˝ydowskich

uczniów i nauczycieli. ˚ydzi mogli

jeêdziç tramwajami tylko w spec-

jalnych przedziałach „für Juden”,

póêniej w ogóle zabroniono im

korzystania ze Êrodków lokomocji.

Zakazano ˚ydom chodziç po

prawie całym terenie Plant i Rynku

Głównego. Ograniczono mo˝li-

woÊç korzystania z opieki medy-

cznej, zamkni´to synagogi,

organizowano akcje grabie˝y

mienia ˝ydowskiego. Na ulicach

Krakowa ˝andarmi niemieccy

obcinali pobo˝nym ˚ydom pejsy,

bili ich i wyszydzali. Kolejne roz-

porzàdzenia przynosiły pogorsze-

nie warunków bytowych rodzin

˝ydowskich. W drugiej połowie

1940 roku rozpocz´to masowe

wysiedlenia ludnoÊci ˝ydowskiej

z Krakowa. Dla tych, którzy po-

zostali w mieÊcie – ok. 15 tysi´cy

osób – w marcu 1941 roku

utworzono getto w Podgórzu.

Halina Nelken
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Halina Nelken,
Kraków, 1940,

fotografia zamieszczona
w Pami´tniku z getta

w Krakowie, Toronto 1987
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Getto krakowskie – zamkni´ty

obszar mieszkalny utworzony

przez Niemców dla ludnoÊci ˝y-

dowskiej w czasie II wojny Êwia-

towej. Getto zostało otoczone

murem, a okna i bramy domów

wychodzàce poza jego granice

zamurowano. Getto stopniowo

zmniejszano, wywo˝àc ludnoÊç

do obozów zagłady, a 13 i 14

marca 1943 roku w brutalny

i okrutny sposób ostatecznie

zlikwidowano. ˚ydów, którzy

prze˝yli, skoszarowano w obozie

Płaszów, znajdujàcym si´ na tere-

nie Krakowa.

Wyjdê z muzeum. Skieruj si´ w prawo i, idàc cały czas prosto, dojdê do
nasypu kolejowego. W przejÊciu podziemnym znajdujà si´ schody, które
poprowadzà ci´ na peron. Wejdê po nich.

Rozejrzyj si´ dookoła. JesteÊ jeszcze poza terenem getta, które znaj-
dowało si´ kilkadziesiàt kroków stàd. Wydaje si´, ̋ e to niewiele, a jednak
mieszkaƒcy getta nie mogli zobaczyç panoramy, która si´ przed Tobà
rozpoÊciera. Widzisz Wawel? To za jego widokiem t´skniła Halina.

Poczàtek − ulica Lipowa

8 III 1941: Za kilka dni mamy si´ wynieÊç z mieszkania w naszym własnym domu i iÊç do
getta. Urodziłam si´ tutaj, tu od najmłodszych lat mieszka Mama. Rozglàdam si´ po poko-
jach jasnych, miłych i przytulnych… i tak mi ˝al! Wiem, ˝e opuszczajàc ten dom zostawi´ tu
bezpowrotnie coÊ, z czego jeszcze dokładnie nie zdaj´ sobie sprawy, a co ju˝ wyczuwam.
Mo˝e to kawał czasu, cz´Êç ˝ycia, beztroskie lata dzieciƒstwa i „ciel´cego wieku”? 

20 III 1941: W dniu przeprowadzki do getta walczyłam ze smutkiem i łzami…[…]. Jednà
stronà sun´ły platformy i wozy meblowe przeładowane gratami naprzód – drugà Polacy
w odwrotnym kierunku, bo ludzie z tej cz´Êci Podgórza musieli opró˝niç mieszkania dla nas.
˚e ten Kaêmierz nagle b´dzie pełen „aryjczyków”! […] Majà dziÊ zamknàç getto, nie wiem,
czy b´d´ mogła nadal pracowaç, chyba ˝e za przepustkà.

29 X 1941: Ci ludzie p´dzà pociàgiem w Êwiat i przeje˝d˝ajàc nasypem tu˝ obok naszego
ganeczku, nie wiedzà, ˝e jest tu ktoÊ, kto dusi si´ w ciasnej klatce z murów i nie mo˝e zrozu-
mieç, dlaczego zabroniono mu chodziç po rodzinnym i tak ukochanym mieÊcie. Według os-
tatniego rozporzàdzenia nielegalne wydalenie si´ z tego wi´zienia karane jest wyrokiem
Êmierci. Nie do poj´cia, ˝e b´dàc w Krakowie, nie zobacz´ Wisły ani Wawelu, ˝e do koƒca
wojny, jak idiotka, b´d´ kr´ciç si´ tylko po tych kilku uliczkach! 

˚elazna droga
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Halina Nelken (po lewej)
z Marysià Kranz na
Wawelu, marzec 1939,
fotografia zamieszczona
w Pami´tniku z getta
w Krakowie, Toronto 1987

Mamy dla Ciebie
propozycj´, którà
odnajdziesz
w punkcie 9. Ju˝
teraz jednak mo˝esz
zaczàç rozglàdaç si´
za zwykłym
kamykiem, który po-
mo˝e Ci wykonaç to
dodatkowe zadanie.



zadanie Idê prosto ulicà Traugutta i dojdê do skrzy˝owania z ulicà Dàbrówki. Na
murze jednego z naro˝nych domów znajdziesz czarny numer. Zapisz go:

Zejdê z nasypu tà samà drogà i skr´ç w ulic´ Traugutta, przy której
znajdowała si´ brama pierwszego domu Haliny Nelken w getcie.

W czasie kiedy znajdowało si´ tutaj getto, nie mógłbyÊ wejÊç w ulic´
Dàbrówki, gdy˝ u jej wylotu znajdował si´ mur. Dokładne miejsce jego
poło˝enia znajdziesz, jeÊli uwa˝nie przyjrzysz si´ Êcianie kamienicy
wokół czarnego numeru. Zaznacz na mapie poło˝enie muru.

Wcià˝ znajdujesz si´ poza terenem getta, bowiem jego granic´ wy-
znaczała linia kamienic, a sama ulica Traugutta znajdowała si´ po
„aryjskiej” stronie. Zaznacz granic´ getta, wzdłu˝ której si´ dotychczas
poruszałeÊ.

22 VI 1941: Takie przygn´biajàce sà przyciemnione ulice. Poniewa˝ brama naszego domu
wychodziła ju˝ poza getto, zamurowali jà, a przebili przejÊcie od ulicy Dàbrówki, przez
labirynt podwórków. W naszej oficynie, gdzie naokoło jest kilka du˝ych domów, miły i przy-
tulny widok sprawiał rzàd oÊwietlonych okien. Dzisiaj jest ciemno, ale tu nie obowiàzuje
godzina policyjna. Starzy i młodzi mieszkaƒcy zebrali si´ na gankach i balkonach, ˝ywo de-
batujàc. Wieczorem z naszego balkonu patrzyłam na czyste wieczorne niebo […]. Wdycha-
łam słodki zapach kwitnàcych akacji i chciałam krzyknàç na cały Êwiat, ˝e mnie nic nie
obchodzà krwawe konflikty historii, ˝e ja jestem młoda, chc´ ˝yç i inaczej napawaç si´
czarem ciepłej nocy czerwcowej.
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Stronà aryjskà nazywano tereny

znajdujàce si´ poza obszarem

getta. Nazwa ta miała swojà

genez´ w „Ustawach norymbers-

kich”, wprowadzonych w 1935

roku w III Rzeszy Niemieckiej.

Sankcjonowały one rasizm i an-

tysemityzm jako oficjalnà poli-

tyk´ paƒstwa niemieckiego

i wprowadzały pseudonaukowe

poj´cie doskonałej „rasy

aryjskiej” (do niej zaliczali si´

Niemcy), której przedstawiciele

mieli prawo do rzàdzenia i mor-

dowania „podludzi”, za których

uwa˝ano m.in. ˚ydów, Romów

i Polaków. 

33 „Ulica graniczna”

44 Pierwszy dom Haliny Nelken
w getcie

zadanie Zapisz jego, odkryty przed chwilà, adres i zaznacz to miejsce na mapie.

zadanie Odszukaj bram´ pierwszego domu Haliny na terenie getta, przy ulicy
Traugutta. W tym celu zsumuj cyfry czarnego numeru, od wyniku odejmij
1, a dowiesz si´, pod jakim numerem mieszkała.



Szmugiel – to nielegalny sposób

dostarczania na teren getta ˝yw-

noÊci i innych produktów. Odby-

wał si´ na wiele ró˝nych spo-

sobów: towary były wnoszone do

getta przez osoby pracujàce poza

jego obr´bem, przekazywane

przez dziury w murze otaczajà-

cym jego teren lub dostarczane

za poÊrednictwem przekupionych

stra˝ników. Szmugiel był spo-

sobem na zapewnienie miesz-

kaƒcom getta dost´pu do

deficytowych towarów, od których

zale˝ało ich zdrowie lub ˝ycie.

Mur – zbudowany z polecenia

okupanta, otaczał teren

podgórskiego getta, prawie

całkowicie odcinajàc jego

mieszkaƒców od kontaktów ze

Êwiatem zewn´trznym. 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. 
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3 IV 1941: Na parterze pod nami mieszka rodzina adwokata Lustgartena. Majà syna RyÊka,
starszego o rok ode mnie, i córk´ Hal´, o rok młodszà. [...] Rysiek Êwietnie gra. Od rana
grzmi Beethoven, „Rewolucyjna” Chopina i „Impromptu”. Mała Hala tłucze wcià˝ tego
samego walca. W oficynie na prawo na drugim pi´trze ktoÊ gra na skrzypcach „Legend´”
Wieniawskiego. Ja te˝ długo grałam dzisiaj. Najpierw Mozarta, a potem pieÊni.
25 III 1941: Nie chc´. Nie chc´, ˝eby mi burczało w pustym ˝ołàdku, ˝eby było tak zimno
w pokoju, ˝eby ojciec był tak przeraêliwie chudy, przem´czony, ˝e a˝ skóra na nim wisi jak
na szkielecie, po tych kilku ostatnich dniach. Nie chc´, ˝eby mama była taka mizerna, ˝eby
zawsze u nas było głodno, chłodno, pełno rozgoryczenia i zniech´cenia.
20 IV 1941: Teraz kln´ i burz´ si´ do dna, a za chwil´ z grzecznym uÊmiechem nakryj´ do
obiadu, póêniej b´d´ zmywaç naczynia [...]. Brudne, osmolone, maziste gary… Br… dziÊ,
jutro, pojutrze... Jak˝e nienawidz´ mojego obecnego trybu ˝ycia i wszystkiego, co si´ na to
składa: tego mieszkania ponurego i zimnego, jak grób, tych zatłoczonych ulic, ciasnoty, roz-
goràczkowanych ludzi! [...]. ˚yj´ – fi, ale ˝ycie! WciÊni´ta mi´dzy ponure mury oficyny,
z widokiem na Êmietnik i maleƒki, jak geometryczny wycinek wÊród dachów, skrawek bied-
nego nieba, gdzieÊ tam, wysoko.

55 Mur getta

Idê dalej ulicà Traugutta. Pami´taj o zaznaczaniu granicy getta, która
biegła tà ulicà wzdłu˝ całej jej długoÊci.

Zaznacz na mapie fragment autentycznego muru getta.

zadanie Na skrzy˝owaniu ulic Traugutta i Lwowskiej rozejrzyj si´ w poszukiwaniu
zachowanego fragmentu muru getta. W jego odnalezieniu pomo˝e ci ry-
sunek Józefa Baua z czasów wojny. Podejdê pod mur i uzupełnij tekst ze
znajdujàcej si´ na nim tablicy pamiàtkowej: 

29 X 1941: Bo tu blisko, za murem, za bramà, jest inny Êwiat. Ten Êwiat te˝ jest złamany
wojnà, ale jednak na swój sposób wolny. Tam dzieci chodzà do szkoły, doroÊli pracujà,
chodzà na spacery po jasnych ulicach lub Plantach, oglàdajà wystawy, słuchajà hejnału
z wie˝y Mariackiej. Ci ludzie przeje˝d˝ajà tramwajem przez getto i obrzucajà nas pogard-
liwo-ciekawym spojrzeniem – oni „wolni”! 

Józef Bau, Zakorkowana ulica,
êródło: Józef Bau, Czas
zbezczeszczenia, Tel-Awiw 1990

Fragment...



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

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´tà 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. 
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66 Brama

Skieruj si´ ulicà Lwowskà w stron´ ulicy Janowa Wola. Przekroczysz
w ten sposób nieistniejàcà ju˝ bram´ getta.

12 IV 1941: A tu dzisiaj zamykajà getto. Nie dostałam przepustki na wyjÊcie do miasta, nie
b´d´ mogła pracowaç. Mo˝e znajd´ posad´ w jakiej drogerii na miejscu, ale tutaj jest tylko
apteka Pankiewicza na placu Zgody [...]. Nie wyobra˝am sobie absolutnie, jak b´d´ tu
mogła wytrzymaç li tylko w obr´bie getta. Ani tu trawki, ani słoƒca, ani odrobiny wolnej
przestrzeni! Dusz´ si´.

77 Getto
Halina Nelken od maja 1942 roku pracowała na lotnisku w Rakowicach (po „aryjskiej” stronie).
Była to dla niej jedyna szansa zobaczenia Êwiata poza terenem dzielnicy zamkni´tej. 
Mieszkała niedaleko ulicy Lwowskiej, którà właÊnie idziesz. Tutaj pewnego dnia mo˝na było
usłyszeç takà rozmow´: 

– Chodêcie pr´dzej, bo nam auto ucieknie! Ju˝ szósta, a ona kwiaty zrywa! – pełna
oburzenia irytuje si´ Erna.
Biegniemy do auta, które natłoczone po brzegi, jak zwykle zawozi nas po pracy do getta.
Za nami falujà pola startowe, pokryte soczystà trawà upstrzonà g´sto polnymi kwiatkami;
lÊnià czerwono w zachodzàcym słoƒcu okienka samolotów.
Ci´˝arówka p´dzi przez miasto, po kilku minutach wje˝d˝a w zakurzone, ciasne uliczki getta.
Rozgadany tłum „lotniczanek” znika w bramach domów. Mój bukiet kwiatów odbija si´
˝ałoÊnie od odrapanych murów. Dzieci bawiàce si´ w zaułkach cuchnàcych podwórek
biegnà za mnà, wołajàc z zaciekawieniem:
– Co to jest? Jakie ładne!
Musiałam si´ zatrzymaç i uÊmiechnàç.
– Nie wiesz, co to jest? Bławatki!
– Bławatki… – powtórzyła mała z zachwytem i zamyÊliła si´. Wyj´łam kilka kwiatków i wcis-
n´łam do małej dłoni. Momentalnie wyciàgn´ło si´ chciwie kilka umorusanych ràczek:
– Mnie! Mnie te˝! Ja tak˝e chc´ bławatki! 

Brama do getta na ulicy
Lwowskiej,

wł. Łukasza Biedki



zadanie

Zaopatrzenie w ˝ywnoÊç było

tak˝e mo˝liwe dzi´ki prze-

pustkom, które posiadali ˚ydzi

pracujàcy poza terenem getta.

Na poczàtku jego istnienia

zdobycie takiego zezwolenia

było stosunkowo łatwe. Sytuacja

zmieniła si´ w paêdzierniku 1941

roku, kiedy to generalny guber-

nator – Hans Frank – wydał roz-

porzàdzenie o karze Êmierci dla

ka˝dego ˚yda, który opuÊci

getto bez stosownego zezwole-

nia, wraz z rozporzàdzeniem szło

zaostrzenie polityki wydawania

zezwoleƒ dla ˚ydów. Przepustka

umo˝liwiała kontakt ze Êwiatem

zewn´trznym, zdobycie ˝yw-

noÊci, a tak˝e zobaczenie Êwiata

poza ciasnymi murami. 

Polacy wchodzàcy na teren getta

tak˝e musieli posiadaç stosownà

przepustk´.
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Skr´ç w ulic´ Dàbrówki.

Dzieci z zachwytem patrzyły na modre p´dzelki kwiatów, a jedno spytało rezolutnie:
– Prawda, ˝e to jest tak na lotnisku, jak bombowce?
– Ale˝ nie, te kwiatki rosnà wsz´dzie, w polach, w zbo˝u…
– W zbo˝u?... – zdziwiła si´ najmniejsza, ledwo trzyletnia Irenka. „Czarny MichaÊ” spojrzał na
nià z pogardà:
– Pewnie, ˝e w zbo˝u! Ja byłem kiedyÊ na wsi i widziałem zbo˝e! Las tak˝e! – przypomniał
sobie.
– W lesie sà wilki i czarownice, panienka mi czytała… – pisn´ła l´kliwie Ritka.
– Głupia, to tylko tak w ksià˝kach, ˝eby dzieci si´ bały i były grzeczne.
– MichaÊ ma racj´. W lesie nic nie straszy, tam jest Êlicznie!
– Był ktoÊ z was w lesie?
– Las jest zielony, szumi, pachnie – zacz´ła mówiç Ritka, jakby powtarzała nauczonà lekcj´.
Reszta dzieci słuchała z zainteresowaniem.
– A na łàce pasà si´ krowy! – wtràcił MichaÊ.
– Co to sà krowy? – zapytała Irenka.
Chciałam spróbowaç pedagogicznych Êrodków i naprowadziç jà:
– PiłaÊ kiedyÊ mleko? 
– No pewnie! Mama handluje mlekiem! – zadarła dumnie nosek.
– A skàd si´ bierze mleko? Kto wie?
– Ja! – pisn´ła mała. – Mleko si´ bierze przez furtk´ za murem.
Franciszkowa przynosi codziennie o piàtej rano!
Nie mogłam si´ wstrzymaç od uÊmiechu, a dzieci, zmieszane, patrzyły ze zgorszeniem, jak
mo˝na si´ Êmiaç z tak oczywistej prawdy.
– Przecie˝ Franciszkowa nie wyrabia tego mleka! – usiłowałam sprostowaç.
Nie mogłam wybrnàç, w koƒcu zwróciłam si´ do „du˝ego Jurka”:
– Ty chodziłeÊ do szkoły, powiedz im, skàd si´ bierze mleko? – z trudem oderwał si´ od gry
w klasy.
– Mleko? Doi si´ krow´ i ju˝!
– No właÊnie! – przytakn´łam i chciałam objaÊniç dokładniej, ale jak tłumaczyç to dzieciom,
dla których słowa „las”, „łàka”, „bławatek”, to tylko puste, beztreÊciwe dêwi´ki? 

Przyjrzyj si´ uwa˝nie fotografiom. Czym ró˝niła si´ przepustka do getta dla
˚ydów i dla nie-˚ydów? 

…………….….……………………………………………………………….…

…………….….……………………………………………………………….…

Przepustki do getta, ze zbiorów MHK



zadanie Po swojej lewej stronie znajdê numer na fasadzie kamienicy zaczynajàcy
si´ od „WM”. Przepisz go. Zsumuj cyfry tego numeru i dodaj do nich pier-
wsze dwie cyfry czarnego numeru, który znalazłeÊ wczeÊniej. Liczba, którà
uzyskasz, to numer drugiego domu Haliny Nelken, który znajdował si´ przy
ulicy Janowa Wola. Zaznacz go na mapie.

Warunki ˝ycia w getcie 

Getto krakowskie zostało zlokali-

zowane w najbardziej zanie-

dbanej cz´Êci Podgórza.

Zajmowało obszar ok. 20 ha,

na którym znajdowało si´ 15

ulic z 320 domami (głównie

parterowymi lub jednopi´tro-

wymi). WczeÊniej w tej cz´Êci

Podgórza mieszkało ok. 3 tysi´cy

osób. Ciasnota była ogromnie

ucià˝liwa. Cz´sto

w jednym małym mieszkaniu

musiało zakwaterowaç si´ kilka

rodzin, czasem zupełnie sobie

obcych. 

Kenkarta – dowód to˝samoÊci

obowiàzujàcy mieszkaƒców

Generalnego Gubernatorstwa.

˚ydzi posiadali kenkarty koloru

˝ółtego.

„Wysiedlenie czerwcowe”

Masowe wywózki do obozów za-

głady rozpocz´ły si´ w marcu

1942 roku. W czerwcu i paê-

dzierniku tego roku miały

miejsce dwie akcje deportacji

ludnoÊci z getta. Scenariusz

„wysiedleƒ” był podobny.

Niemieccy funkcjonariusze SS

oraz ˝ydowska policja OD, wÊród

krzyków i bicia, wyrzucali na

ulic´ przeznaczonych do

wywózki. Nast´pnie gromadzono

ich na placu Zgody (obecnie

plac Bohaterów Getta), skàd

kierowano do transportów jadà-

cych do obozu zagłady w Beł˝cu.

Podczas pierwszego „wysiedle-

nia”, od 1 do 8 czerwca,

wywieziono ok. 7000 osób,

a na ulicach getta w brutalny

sposób zamordowano ok. 600

osób. WÊród nich byli Mordechaj

Gebirtig i Abraham Neuman,

rozstrzelani 4 czerwca 1942 roku,

w „krwawy czwartek”.
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88 Drugi dom Haliny Nelken w getcie

7 II 1942: Nie mo˝emy zrywaç si´ równoczeÊnie, bo nie ma miejsca ˝eby si´ poruszyç, stop-
niowo wi´c składa si´ łó˝ko za łó˝kiem. Najpierw wstajà wujek i Mietek i wychodzà o szóstej.
Potem tatuÊ i mama, wreszcie ja wyła˝´ z mojego kàta do drugiego, ˝eby si´ umyç za
parawanem. Okna sà otwarte, poÊciel si´ wietrzy. Mój tatuÊ rozbija wi´ksze kawały w´gla
i wynosi wiadra z brudnà wodà, kiedy ja z wodociàgu w sieni przynosz´ czystà wod´
w mniejszych naczyniach. Jedno z nas zbiega na dół do kolejki po chleb lub nawet margaryn´.
Wodniste mleko mo˝na dostaç czasem od sàsiadów, którzy handlujà z „aryjskimi” szmuglera-
mi i dostajà prowianty przez dziur´ w murze getta, za pieniàdze…

16 X 1942: Oto nasze nowe mieszkanie! Tamto na ul. Traugutta, składajàce si´ z du˝ego
pokoju i kuchni z balkonem, zamieniliÊmy na t´ izdebk´. […] Do naszego getta sp´dzajà
ludzi z okolic Krakowa, którzy dawniej nie otrzymali „kenkart” […]. Teraz przyszli do nas, jest
nas wi´c ju˝ ponad 16 tysi´cy, a tu Niemcy nie chcà przydzieliç ani jednej ulicy, aby getto
powi´kszyç. Kwaterunek w Gminie wymyÊlił wi´c niesamowità kombinacj´: spisali okna
w domach i na jedno okno wypada 4 osoby! Tym samym musielibyÊmy dzieliç tamto
mieszkanie z 9 obcymi ludêmi! 

zadanie Zaznacz przebieg granicy getta w tym rejonie. 

99 Âmierç artystów 

Podczas wysiedlenia czerwcowego matka Haliny z okien swojego mieszkania widziała ludzi,
których rozstrzeliwano przy murze kamienicy naprzeciwko, zmuszajàc ich wczeÊniej do
kl´kania. Tak zrelacjonowała to swojej córce:

czerwiec 1942: – Neuman, Abraham Neuman, wiesz, ten wysoki malarz co utykał, aha
i pan Gebiritg, co ci´ nauczył Êpiewaç „Rejzele”. Szli na koƒcu grupy, obaj starzy i chorzy.
Neuman nie uklàkł. Zmierzył si´ laskà na komendanta. Gebirtiga te˝ zastrzelili. To istne sza-
leƒstwo! – Mama mówiła z roziskrzonym ze zdenerwowania wzrokiem.

Przy naro˝nej kamienicy, naprzeciwko domu Haliny Nelken, w czerwcu 1942 roku zgin´li
artyÊci, których łàczyła przyjaêƒ – Mordechaj Gebirtig i Abraham Neuman. 

Kiedy Halina Nelken mieszkała w tej kamienicy, ulica Janowa Wola była Êlepym zaułkiem, u jej
wylotu znajdował si´ mur, a ulica Kàcik nale˝ała ju˝ do „aryjskiej strony”.

WM



zadanie Uzupełnij tabelk´.
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Mordechaj Gebirtig – 
urodzony w 1877 roku
w Krakowie. Z wykształcenia
stolarz, w wieku 27 lat zaczàł
tworzyç wiersze i pieÊni
w jidysz, po tym jak zwiàzał
si´ z amatorskà trupà teatral-
nà grajàcà w tym j´zyku.
W czasie wojny zmuszony do
zamieszkania wraz z rodzinà
na terenie getta w Krakowie,
gdzie w 1942 roku został roz-
strzelany. Jeden z jego naj-
bardziej znanych tomików
poezji, pod tytułem S’brent
(Gore), opowiada o okresie
okupacji niemieckiej. Został
wydany w 1946 roku.

Abraham Neuman − 
urodzony w 1873 roku w Sier-
pcu. Artysta malarz zwiàzany
z Krakowem, gdzie w 1897
roku rozpoczàł studia w kra-
kowskiej Akademii Sztuk
Pi´knych. Malował głównie
obrazy olejne: pejza˝e (oko-
lice Krakowa i Tatry), martwà
natur´; du˝à cz´Êç jego twór-
czoÊci stanowià pejza˝e Jero-
zolimy oraz Tyberiady. W cza-
sie wojny mieszkał w getcie
krakowskim, gdzie w 1942
roku został rozstrzelany.

Mordechaj Gebirtig Gore

Gore, o bracie, gore!
Patrz! miasteczko nasze biedne, gore!
Złe wichrzyska w dymu chmurze
Rwà, targajà, łamià, burzà.
P´dzà płomieƒ rozszalały –
Wszystko płonie w kràg!
[…]
Połó˝ bracie kres zadumie,
Chwytaj wiadro w dłoƒ!
Miasto płonie! Na ratunek!
Broƒ si´, bracie, broƒ!

Wiersz stał si´ hymnem
˚ydowskiej Organizacji Bojowej.

Mordechaj Gebirtig
(drugi od lewej) 
z przyjaciółmi,
wł. Aleksandra
Skotnickiego

[przekład Natana Grossa]

Abraham Neuman,
Dzieƒ targowy,

ze zbiorów MHK

Numer zadania  Tutaj wpisz cyfry z zadania

3 czarny numer umieszczony na murze jednego z narożnych domów    

4 numer domu, w którym mieściło się pierwsze mieszkanie Haliny Nellken        

8 numer na fasadzie kamienicy (ul. Dąbrówki) zaczynający się od liter „WM”    

8 numer domu, w którym mieściło się drugie mieszkanie Haliny Nellken  

Suma   

Suma liczb z drugiej kolumny tabeli tworzy 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). 

JeÊli chcesz, mo˝esz
teraz poło˝yç kamieƒ
na cokole naro˝nego
budynku, przed
którym zgin´li artyÊci.
Zgodnie z ˝ydowskim
zwyczajem na
grobach zmarłych
kładzie si´ kamyki.
Jest to symbol
pami´ci i czci dla
zmarłego. Tradycja ta
wywodzi si´ z czasów
biblijnych, kiedy
groby ˚ydów
okładano kamieniami
w celu ich oznaczenia
oraz dla ochrony przed
dzikimi zwierz´tami.
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