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3 marca 1941 roku ogłoszono rozporządzenie gubernatora dystryktu krakowskiego Otto Wächtera 

nakazujące wszystkim Żydom przeprowadzkę do tworzonej w Podgórzu „żydowskiej dzielnicy 

mieszkaniowej”, czyli getta. Na getto wybrano najbardziej zaniedbany obszar Podgórza, położony na 

wschodzie, częściowo graniczący z Krzemionkami. Zgodnie z rozkazami dekretu dotychczasowi 

mieszkańcy tego terenu musieli opuścić swoje mieszkania i miejsca pracy. W powstawanie planów 

sytuacyjnych dzielnicy i w rozmieszczanie siedzib poszczególnych żydowskich organizacji oraz instytucji 

zaangażowano również żydowskich architektów i budowniczych pracujących w Wydziale Budowlanym 

przy Radzie Żydowskiej. Jeden z projektów dzielnicy ukazujący jej stan już po zamknięciu, opatrzony 

datą 10 kwietnia 1941 roku, przygotował Adam Garde i nieznany z imienia inż. Rosner, a jako kierownik 

oddziału budowlanego sygnował go Jakub Stendig. Niemcy w sposób cyniczny i szyderczy wyznaczyli 

termin rozpoczęcia budowy ceglanych murów getta na kwiecień 1941 roku, dokładnie na okres świąt 

Pesach. Również sama forma architektoniczna murów była wynikiem skrajnej perfidii Niemców – 

otrzymały one bowiem charakterystyczne zwieńczenia nawiązujące do zaokrągleń macew, czyli 

nagrobków na cmentarzach żydowskich. Do getta prowadziły cztery bramy, ale tylko główna miała 

okazałą konstrukcję. Znajdowała się na początku ulicy Limanowskiego, między dawnym ratuszem 

podgórskim a kamienicą przy Rynku Podgórskim 15. W jej środkowej części, znacznie wyższej od 

murów, umieszczono dwie arkady umożliwiające przejazd pojazdów w przeciwnych kierunkach, 

natomiast na górze widniał napis w języku jidysz, informujący, że jest to dzielnica żydowska: Jidiszer 

Wojnbecirk, wykonany w alfabecie hebrajskim, zaprojektowany przez Jakuba Stendiga. Pośrodku, 

między zwieńczeniami arkad, została umieszczona duża gwiazda Dawida, najważniejszy symbol 

judaizmu.  

 

Audiodeksrypcja obiektu z działu: Segregacja rasowa. Mury getta 

Tytuł: Budowa murów wokół getta, ulica Rękawka 

Czarno-białą fotografię wykonał Lutz Koch w maju tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego roku. 

Oryginał o wymiarach osiemnaście na trzynaście centymetrów znajduje się w Bundesarchiv. Na 

wystawie prezentowana jest powiększona reprodukcja. 



Słoneczny wiosenny dzień. Pierwszy plan i całą szerokość zdjęcia wypełnia ceglany mur. Przy jego 

wykończeniu pracuje czternastu mężczyzn. Mur biegnie wzdłuż ulicy Rękawka, na zboczu wzgórza. Zza 

muru wyłania się dalsza część wzgórza oraz górne piętra i dachy kamienic. Ciągną się one po horyzont. 

Górny pas fotografii wypełnia niebo. Jest jednolicie białe.  

Mur jest już niemal gotowy. Ma około trzech metrów wysokości. Przy murze stoją rusztowania zbite 

z  desek. Podest rusztowania znajduje się na wysokości około półtora metra. Pracuje na nim dziewięciu 

mężczyzn. Układają cegły na górnej krawędzi muru. Ma ona kształt fali. Tworzą ją półkola o średnicy 

około jednego metra. Na podeście rozrzucono cegły. Pomiędzy nimi stoją kubły z zaprawą murarską. 

Niektórzy z pracujących na rusztowaniu stoją twarzą do muru. Nakładają szpachlą zaprawę na cegły. 

Inni schylają się po cegły i zaprawę. Dwóch stoi tyłem do muru. Przed rusztowaniem pracuje pięciu 

mężczyzn. Podnoszą cegły walające się na ulicy. Układają je na podeście rusztowania.  

Mężczyźni są w różnym wieku - od młodzieńców do czterdziesto-pięćdziesięciolatków. Noszą czapki 

z  daszkiem, kaszkiety, kapelusze. Ubrani są w robocze bluzy i spodnie.   

Charakterystyczny kształt górnej krawędzi muru nawiązuje do kształtu żydowskich płyt nagrobnych. Są 

to ustawiane pionowo tak zwane macewy. Mają one półokrągłe zwieńczenie.   

 


