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ŻYDZI W WARSZAWIE  
PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W Warszawie przed wybuchem II wojny 
światowej mieszkało 367 tys. Żydów.  

Stanowili ok. 30% ludności miasta.  
Życie żydowskiej Warszawy skupiało się 

wokół tzw. Dzielnicy Północnej,  
której centrum była ulica Nalewki. 

Podczas niemieckiego nalotu  
na Warszawę, w nocy z 22 na 23 września 

(w żydowskie święto Jom Kipur – Dzień Po-
jednania), bomby spadły  

na dzielnicę żydowską.

Ulica Nalewki przed 1939 r. Z:  A. Jeżewski, Warszawa na starej fotografii, Warszawa 1960
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PIERWSZE MIESIĄCE OKUPACJI  
– REPRESJE WOBEC ŻYDÓW

Niemcy na okupowanych terenach Polski 
od października 1939 r. zaprowadzili rządy 
terroru i wyzysku. Od początku obiektem 
szczególnych represji byli Żydzi. Każdego 

tygodnia odbierano im podstawowe prawa 
m.in. nakazano noszenie opasek z gwiaz-

dą Dawida, zamykano synagogi, szkoły, 
zabroniono poruszania się po części ulic. 

Codziennością stały się napaści na Żydów, 
pobicia, szykany i egzekucje. 
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Opaska z gwiazdą Dawida. Ze zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN



TWORZENIE GETT
Prawną podstawą tworzenia gett  

na okupowanych ziemiach polskich  
było rozporządzenie Hansa Franka  

z 13 września 1940 r. o „Ograniczeniu  
swobodnego wyboru miejsca zamieszkania 

i pobytu w Generalnej Guberni”.  
Jednak już wcześniej władze lokalne  

wprowadzały własne rozporządzenia,  
które prowadziły do tworzenia izolowanych 

dzielnic w miastach. Pierwsze getto  
utworzono w październiku 1939 r.  

w Piotrkowie Trybunalskim.

GETTO WARSZAWSKIE

Budowa muru getta, 1940 r.
Ze zbiorów Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie



GETTO WARSZAWSKIE  
– OBSZAR I GRANICE

2 października 1940 r. utworzono getto  
w Warszawie. Jego teren obejmował  

307 ha powierzchni zabudowanej miasta, 
zlokalizowanych głównie w dawnej 

Dzielnicy Północnej. Getto  
zostało otoczone ceglanym murem  

i zamknięte 16 listopada 1940 r. 

Plan getta w Warszawie zamieszczony  
wraz z rozporządzeniem Ludwiga Fiszera, 1940 r.

Z: Nowy Kurier Warszawski
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PRZESIEDLENIA
Do getta przesiedlono Żydów z innych 

części miasta, natomiast Polaków 
mieszkających w jego obrębie zmuszono 

do przeniesienia się poza mury.  
Po zamknięciu bram getta nadal jednak 

deportowano na jego teren Żydów 
z innych, często bardzo odległych, 

miejscowości. Największa odnotowana 
liczba ludności żydowskiej w getcie 

wynosiła ok. 460 tys.

Przymusowe przesiedlenie ludności żydowskiej  
do getta warszawskiego, 1940 lub 1941 r.

Z: T. Berenstein, A. Rutkowski,  
Pomoc Żydom w Polsce 1939-1945, Warszawa 1963
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Mur oddzielający „stronę aryjską” od getta, 1941 r.
Ze zbiorów Bundesarchiv 



OBWIESZCZENIE O KARZE ŚMIERCI
15 października 1941 r. generalny 

gubernator Hans Frank  
wydał obwieszczenie, w którym na 

okupowanych ziemiach polskich 
wprowadzał karę śmierci dla Żydów, 

„którzy bez upoważnienia opuszczają 
wyznaczoną im dzielnicę”.  

Tej samej karze podlegali wszyscy ci, 
którzy „Żydom świadomie dają kryjówkę”. 

Obwieszczenie informujące  
o decyzji Hansa Franka wydane przez gubernatora 

dystryktu warszawskiego – dr. Ludwiga Fischera
Ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej
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GŁÓD
W getcie panowały nędza, głód,  

szerzyły się choroby zakaźne, zastrasza-
jąco szybko rosła śmiertelność. Niedobór 

żywności starano się uzupełnić,  
przemycając żywność i lekarstwa  

z „aryjskiej strony”. Wszędzie gdzie tylko 
istniała możliwość organizowania samopo-

mocy, uruchamiano zbiorowe kuchnie. 
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Tabela: Dzienna wartość kaloryczna przydziałów kartkowych  
w getcie warszawskim w roku 1940 i 1941

Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV

1940 503 449 331 369

1941 237 219 198 360

Za: B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie.  
Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001, s. 407.



PRACA PRZYMUSOWA 
Żydzi w getcie zmuszeni byli do niewolniczej 

pracy zarówno w niemieckich  
przedsiębiorstwach na terenie getta – tzw. 

szopach – jak i poza nim. Na ulicach przepro-
wadzano łapanki i wywożono Żydów  

do obozów pracy na prowincji. 
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Załadunek przymusowych robotników na ul. Grzybowskiej, 1941 r. 
Ze zbiorów Bundesarchiv ŻYCIE CODZIENNE

Mimo tragicznych warunków życia w getcie, ludzie próbowali normalnie żyć. 
W podziemiu istniało szkolnictwo, wydawano prasę, organizowano życie  
kulturalne i religijne. Były to formy bardzo trudnego oporu cywilnego



RUCH OPORU
W 1940 r.  z inicjatywy dr. Emanuela Ringelbluma 

powstało podziemne Archiwum Getta 
Warszawskiego. Kilkanaście osób działających 

pod nazwą Oneg Szabat, gromadziło świadectwa 
losów Żydów. Zbierany materiał miał stanowić 

dokumentację życia Żydów oraz zbrodni 
popełnianych przez nazistów. Na jego podstawie 

min. sporządzano raporty dla władz Polskiego 
Państwa Podziemnego i Rządu RP na uchodźstwie. 

Po wojnie część zebranych dokumentów została 
odnaleziona. Stanowią one unikalne źródło wiedzy 

o getcie warszawskim, trafiły na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 

Młodzi Żydzi utworzyli jesienią 1942 r. 
konspiracyjne organizacje zbrojne: Żydowską 

Organizację Bojową i Żydowski Związek Wojskowy.
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Emanuel Ringelblum, 
Z: W. Bartoszewski, 
Warszawski pierścień 
śmierci 1939–1944. 
Warszawa 1970.

Metalowe skrzynie i butle na mleko, w których ukryto  
archiwum getta warszawskiego 
Z: E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego, Warszawa 1983



WIELKA AKCJA LIKWIDACYJNA  
GETTA WARSZAWSKIEGO

Wiosną 1942 r. naziści podjęli decyzję o likwi-
dacji gett w Generalnym Gubernatorstwie 
i deportacji Żydów do ośrodków Zagłady. 
Przedsięwzięciu temu nadano kryptonim  

„Aktion Reinhardt”. 22 lipca 1942 r. przystąpio-
no do likwidacji getta w Warszawie i deporta-

cji Żydów do Treblinki. Na znak protestu  
i rozpaczy, prezes Judenratu  

(Rady Żydowskiej) – Adam Czerniaków – po-
pełnił samobójstwo. 21 września 1942 r. odje-
chał ostatni transport z Umschlagplatz (placu 
przeładunkowego). Oznaczało to koniec wiel-

kiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego. 
W jej wyniku zginęło około 300 tys. Żydów.
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Żydzi oczekujący na Umschlagplatz na deportację
Z: Warszawskie getto 1943−1988. W 45 rocznicę powstania, Warszawa 1988



POWSTANIE
Po zakończeniu akcji likwidacyjnej w ograniczonym 

terytorialnie getcie warszawskim pozostało ok. 60 tys. 
Żydów. Członkowie zbrojnych organizacji rozpoczęli 
przygotowania do oporu wobec kolejnej deportacji. 

19 kwietnia 1943 r. Niemcy wkroczyli do getta  
z zamiarem jego całkowitej likwidacji. Spotkali się ze 

zbrojnym oporem bojowników żydowskich.  
W pierwszych dniach walk udało się im utrzymać swo-

je pozycje. Niemcy, paląc systematycznie dom po 
domu, likwidowali poszczególne punkty oporu. Na 

skutek braku uzbrojenia i osamotnienia walczących, 
powstanie wygasało. 16 maja 1943 r. Niemcy wysadzili 
Wielką Synagogę na Tłomackiem, a następnie cały te-

ren getta zrównali z ziemią. 

Płonący budynek w getcie w kwietniu 1943 r. 
Z: Raport Jurgena Stroopa,  

Żydowska dzielnica mieszkaniowa nie istnieje!, IPN 
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UPAMIĘTNIENIE
W 1948 r. na ruinach getta wzniesiono okazały 

Pomnik Bohaterów Getta upamiętniający żydowskich 
powstańców oraz wielką akcję likwidacyjną. Dla 

polskich i zagranicznych Żydów stał się on z czasem 
ikoną walki o wolność i godność. Po wojnie na ruinach 
getta wybudowano dzielnicę mieszkaniową Muranów

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, usytuowane 
naprzeciwko pomnika, od 2013 r. organizuje Akcję 

społeczno-edukacyjną Żonkile upamiętniającą 
bohaterów walczących w getcie warszawskim. 

Wolontariuszki akcji Żonkile  
Ze zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich 
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Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie 
Ze zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich 



Współorganizator:


