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W tym wywiadzie Janina Stefaniak, z domu Macałka, ur. 31.05.1930 w Proszowicach 
wspomina lata wojny, które spędziła w Krakowie. Rozmówczyni wspomina Getto, przez 
które przejeżdżała codziennie tramwajem. Opowiada o żydowskich dzieciach, kóre 
wydostawały się z Getta i zaopatrywały rodziny w pożywienie. Następnie wspomina 
likwidację Getta i deportację jego mieszkańców. Na koniec opowiada o przypadkach 
ukrywania dzieci pochodzenia żydowskiego.  
 
 
[01:] 00:30:00 – [01:] 09:25:59 
 
Janina Stefaniak wspomina dzieciństwo, które spędziła w Krakowie w dzielnicy Podgórze,  
która przed wojną była skupiskiem ludności żydowskiej. Rodzina jej miała wówczas 
służbowe mieszkanie na terenie Fabryki Cukrów i Czekolady „Kryształ”, przy ul. Lwowskiej, 
gdzie jej ojciec zatrudniony był jako szofer. Rozmówczyni wspomina utworzenie Getta i 
codzienne jazdy tramwajem przez jego teren. Drzwi tramwaju były na czas przejazdu 
zamykane, tuż przed opuszczeniem Getta tramwaj zwalniał przed zakrętem.  
 
[1. Pokazuje wykonany przez siebie schemat bramy wjazdowej do Getta, róg ulic 
Limanowskiegio i Lwowskiej] Wspomina, że często widywała 9-cio letniego chłopca, który z 
plecakiem i bańką na mleko wskakiwał na stopnie tramwaju i po minięciu muru granicznego 
chował się w bramie pobliskiego domu. Scena ta powtarzała się często, nie wie, czy był to 
zawsze ten sam chłopiec. 
 
Pani Stefaniak opisuje bardzo przeludnione Getto, pamięta, dużą liczbę znajdujących się tam 
policjantów w czarnych mundurach.  
Wspomina, że idąc wzdłóż muru Getta widziała 4-letnią dziewczynkę, która ciągnąc za sobą 
worek ziemniaków wracała do Getta przeciskając się przez otwór pod ogrodzeniem. 
Następnie rozmówczyni rozpoczyna relację z deportacji Żydów, którą obserwowała z okna 
magazynu Fabryki „Kryształ”. 
 
[2. Pokazuje fotografię budynku Fabryki „Kryształ” przy ul. Lwowskiej] 
 
[3. Pokazuje narysowany przez siebie schemat kolumny opuszczającej Getto] Opisuje pochód 
starszych osób,  kobiet i mężczyzn, opuszczających Getto w kierunku Płaszowa. Ludzie szli 
w 6-8 osobowych szeregach, po obu stronach w odleglosci 1 m. szli Niemcy z karabinami 
maszynowymi. W oddali słyszała wystrzały. Pamięta jadący na końcu pochodu otwarty wóz 
konny. Na platformie znajdowały się 3 lub 4 prawdopodobnie martwe osoby. 
 
[01:] 09:26:00 – [01:] 17:50:00 
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Pani Stefaniak kontynuuje relację. W kolumnie ludzi byli tylko starsi, nie wie kiedy 
wyprowadzono z Getta dzieci. Pamieta krzyki i poganianie żołnierzy. Całe wydarzenie trwało 
ok. godzinę. 
Dalej rozmówczyni opowiada o ukrywających się dzieciach żydowskiego pochodzenia.  
 
[4. ponownie pokazuje fotografie budynku Fabryki „Kryształ” i sąsiedniej kamienicy] 
Pamięta, że w sąsiednim domu krawcowa ukrywała 4-5 letnią dziewczynkę Lilkę, która 
czasami ją odwiedzała.  
 
Pamięta, że u wielu Polaków ukrywali się Żydzi, również u jednej z jej ciotek miaszkała 12-
letnia dziewczynka pochodzenia żydowskiego. Dziecko zostało przyprowadzone z Getta 
przez matkę, a następnie ponownie zabrane. Pani Janina wie, że matka z córką nie przeżyły 
wojny. Rozmówczyni nie widziała innych ukrywających się osób. 
Na koniec pani Stefaniak nadmienia, że po wojnie rodzina jej przeniosła się do mieszkania 
przy Placu Zgody, obecnie Plac Bohaterów Getta, znajdującego się na byłym terenie Getta. 
Wspomina zniszczenia jakie zastali w mieszkaniu, porąbyny parkiet, którym z braku innego 
opału palono w piecach. Dozorczyni opowiadała o listach po hebrajsku ukrytych w 
mieszkaniu i o dwóch grobach znajdujących się w ogrodzie. 
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