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ul. dąbrówki 4/Janowa wola 13
W tym miejscu w 1942 r. okupanci nie-
mieccy zamordowali m.in. znanego mala-
rza Abrahama Neumanna i poetę Morde-
chaja Gebirtiga.

ul. rękawka 30
W tym miejscu, w dawnym budynku 
szkolnym Stowarzyszenia Talmud Tora, 
w 1940 r. dr Aleksander Bieberstein uru-
chomił Szpital Zakaźny, który 1941 r. zna-
lazł się w granicach getta.

ul. limanowskiego 15a
W tym budynku w latach 1941-1942 
znajdował się Dom Starców Żydowskich. 
W czasie akcji wysiedlenia (28 październi-
ka 1942 r.) okupanci niemieccy rozstrzelali 
jego mieszkańców oraz dyrektora ośrodka, 
Jakuba Kranza.

ul. Józefińska 18
W latach 1941-1943 mieściła się tutaj sie-
dziba Żydowskiej Samopomocy Społecz-
nej. W pobliżu, w budynku nr 22, funk-
cjonował Dzienny Dom Opieki dla dzieci 
w wieku 6-14 lat. Podczas likwidacji get-
ta, w marcu 1943 r., okupanci niemieccy 
wymordowali wszystkie przebywające 
w placówce dzieci.

ul. Józefińska 14/węgierska 18
W tym budynku w latach 1941-1943 znaj-
dował się Szpital Żydowski. W marcu 
1943 r. w trakcie likwidacji getta zginęły 
wszystkie osoby przebywające w szpitalu.

ul. Józefińska 10/12
W tym miejscu w latach 1941-1942 znaj-
dował się Urząd Pracy, skąd kierowano 
Żydów do prac przymusowych. W  bu-
dynku mieścił się też w latach 1941-1943 
szpital dla przewlekle chorych i rekonwa-
lescentów, prowadzony przez dr  J.  Alek-
sandrowicza i dr B. Bornsteina.

rynek podgórski 1
W tym budynku w latach 1941-1942 miała 
swoją siedzibę Rada Żydowska (Judenrat), 
powołana przez okupanta i  realizująca 
jego zarządzenia. W latach 1941-1943 na 
początku ulicy Limanowskiego, odcho-
dzącej od Rynku Podgórskiego, znajdo-
wała się główna brama getta.
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Getto – szlak pamięci  1941–1943
Getto krakowskie zostało utworzone na mocy zarządzenia gubernatora dystryk-
tu krakowskiego dra Otto Wächtera w marcu 1941 r. Powstało w części dzielnicy 
Podgórze, co wiązało się z koniecznością wysiedlenia jej mieszkańców. 

Getto zlikwidowano w marcu 1943 r. Żydów uzna nych za zdolnych do pracy oku-
panci niemieccy przetransportowali do obozu koncentracyjnego Kraków-Pła-
szów, a pozostałych wywieźli do Auschwitz-Birkenau. Podczas likwidacji getta 
zginęło około 2 tys. osób.


