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Dom przy ulicy Podsiadły 24 w Będzinie budowano w latach 1932-1935. Maria Polak, właścicielka domu, która 

odziedziczyła go po rodzicach, opowiedziała nam, że jej rodzina była jedną z czterech, których nie wysiedlono z getta 

prawie do samego końca. Niemcy nie mogli długo znaleźć im odpowiedniego lokum do przesiedlenia, ponieważ mieli 

duże gospodarstwo: krowy, świnie, drób.  

Prawie przez cały czas funkcjonowania getta będzińskiego mieszkali więc w swoim domu na piętrze, gdzie 

zajmowali pokój z kuchnią. W pozostałych pomieszczeniach, a także w suterenie, mieszkało z nimi jeszcze 7 rodzin 

żydowskich. Pani Polak pamięta swoją dobrą koleżankę, Żydówkę, 11-letnią Renię Szlezyngier, która podarowała jej 

kiedyś swój Judenstern – łatę z gwiazdą Dawida. Niestety, pamiątka gdzieś przepadła. 

Dopiero przed ostateczną likwidacją getta przeniesiono rodzinę pani Polak na ul. Sielecką. Było to już po 

żniwach, więc w stodole stojącej na podwórku – naprzeciw domu – zostało całe siano dla zwierząt. Rodzice pani Marii 

mogli tam po nie przychodzić, ale tylko z przepustką i w asyście gestapo, ponieważ getto było już zamknięte. 

Matka pani Marii Polak pojawiła się na podwórku swojego domu zaraz po 3 sierpnia 1943 r. Po tej wizycie dostała 

podobno rozstroju nerwowego, chociaż gestapowiec uprzedził ją, żeby nie przestraszyła się widoku, który tam zastanie.  



A oczom kobiety, która przyszła po siano dla zwierząt ukazały się leżące na podwórku trupy młodych ludzi przysypane 

chlorem. To ci, których znała, bo niektórzy z nich – jak Herszel – mieszkali w tym właśnie domu. Wszyscy oni należeli 

do Żydowskiej Organizacji Bojowej i w czasie likwidacji getta ukrywali się w bunkrach na podwórku.  

Od gestapowca matka pani Marii Polak dowiedziała się też, jak doszło do ujawnienia kryjówek. Otóż członkowie 

ŻOB w pierwszej klatce schodowej domu zamurowali zwykłe zejście do piwnicy z korytarza. Piwnica oczywiście 

została, ale można się było do niej dostać tylko przez piec kaflowy, który stał w kuchni. Wyjmowano po prostu kilka 

kafli, które układano potem od wewnątrz tak, żeby nikt nie domyślił się, że konstrukcja jest naruszona. Pech jednak 

chciał, że podczas przeszukiwania mieszkań jeden z gestapowców oparł się o ten piec. Kafle wleciały do środka, na dole 

ktoś zaczął krzyczeć i w ten sposób znaleziono ukrywające się tam osoby. Ponieważ grupa młodych, która była  

w bunkrze pod piecem porozumiewała się z drugą grupą, ukrywającą się z kolei w bunkrze pod stodołą, za pomocą 

radiostacji – tamci także bardzo szybko zostali namierzeni.  

Do bunkra pod stodołą wiodła też tylko jedna droga – przez przejście wykopane pod ziemią, ukryte  

w przylegających do stodoły komórkach.  

Zaraz po likwidacji getta w domu przy ul. Podsiadły 24 gestapo stworzyło więzienie dla Żydów, którzy zostali, 

aby porządkować teren Kamionki. W okna wstawiono kraty i specjalne siatki, a teren wokół domu ogrodzono płotem 

sięgającym pierwszego piętra.  



Po zakończeniu wojny rodzina Marii Polak nie mogła od razu wrócić do swojego domu. Do domu obok, przy ul. 

Podsiadły 22 wprowadził się pewien Niemiec, który miał warsztat stolarski. Wybudował baraki pomiędzy domami nr 

22 i 24, a w domu Marii Polak urządził sobie magazyn. 

Rodzina wróciła do tego domu dopiero na początku 1946 roku. Stan domu był opłakany. 

Za zgodą rodziców pani Polak przy pierwszej klatce domu, pomiędzy oknami na wysokości parteru umocowano 

tablicę upamiętniającą męczeńską śmierć Żydów na tym podwórku.  

Pani Polak powiedziała, że odsłonięcie tablicy odbyło się pod koniec września 1947 r. Dobrze pamięta tę datę, 

ponieważ kilka dni wcześniej urodziła się jej córka. Uroczystość odsłonięcia tablicy obserwowała z okna na pierwszym 

piętrze. Przybyły na nią tłumy – przedstawiciele narodu żydowskiego i władz Polski. Nad tłumem powiewały flagi 

żydowskie. Tablica ta jest najstarszym w Będzinie znakiem pamięci poświęconym pomordowanym w czasie II wojny 

światowej Żydom.   


