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Getto warszawskie 
Getto Warszawskie było zamkniętą, 
odizolowaną częścią Warszawy, gdzie 
głodzono i dokonywano mordów na 
żydach. Pierwsze mury oddzielające Getto 
od Warszawy zaczęto wznosić 1 kwietnia 
1940 r. Od 1940 r . do 1942 r. z powodu 
głodu i epidemii zmarło ponad 100 tys. 
osób  



Mapa



Powstanie
19 kwietnia 1943 roku naziści zdecydowali się ostatecznie 
zlikwidować getto, w którym zostało już tylko 70 tys. ludzi. 
Wówczas organizacje zbrojne Żydów, pod dowództwem 
Mordechaja Anielewicza, ostrzelali niemieckie oddziały SS. 
Tak rozpoczęło się powstanie w getcie Warszawskim.

Żydzi wcale nie walczyli o 
zwycięstwo, pokazywali 
tylko, jak wolą umrzeć - z 
karabinem, nie w komorze 
gazowej.



19 kwietnia
19 kwietnia o 6:00 rano na teren getta wtargnęły 
Hitlerowskie oddziały wojskowe, ukraińskie, 
łotewskie. Oddziały wtrąciły się z dwóch stron : 
przez bramę przy ulicy Nalewki oraz przy 
skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i Gęsiej. Zostały 
one zaskoczone przez tajne oddziały żydowskie 
ŻOB. Po starciach , które trwały pół godziny, 
Niemcy wycofali się poza mury getta.



20 kwietnia
O świcie Niemcy wkroczyli po raz kolejny do 
getta, spotykając silny opór grup 
powstańców. Walki na początku toczyły się
na terenie niemieckiej fabryki szczotek. 
Broniło się tam 5 oddziałów ŻOB (Żydowska 
Organizacja Bojowa) oraz inny oddział ŻZW 
(Żydowski Związek Wojskowy). Walki 
toczyły się też na ul. Miłej 5. O godzinie 19:00 
oddział Gwardii Ludowej zaatakował 
niemiecką obsługę działa, później GL podjął 
się nieudanej próby wysadzenia muru getta u 
zbiegu ulic Gęsiej i Okopowej.



21 kwietnia
Od rana tego dnia kontynuowane były walki w punktach 
oporu ŻZW i ŻOB. Hitlerowcy zaczęli przemieszczać się
małymi grupami, utrudniało to Powstańcom trafianie ich, 
ponieważ mieli tylko pistolety. Żydzi przejęli taktykę
Niemców, zaczęli chodzić przez budynki i małymi uliczkami. 
Część żołnierzy ŻZW broniących placu Muranowskiego 
postanowiła wydostać się tego dnia z getta, aby zgodnie z 
wcześniejszym planem przejść do partyzantki w lasach pod 
Warszawą, i tam dalej walczyć. Przeszli wykopanym już
tunelem na stronę ,,aryjską’’. Tam czekała na nich organizacja 
,,Miecz i Pług’’ który miał przerzucić ich do lasu pod 
otwockiem, jednak Powstańcy zostali wydani Niemcom. 
Hitlerowcy zaatakowali ich na drodze do Otwocka, tym 
samym zginął cały oddział ŻZW.



22 kwietnia 
W tym dniu najwięcej rozległo się strzałów 
na placu Muranowskim, wciąż bronionym 
przez oddziały ŻZW. W tym dniu również
przedostały się oddziały ŻZW z szopu 
szczotkarzy, który został ostatecznie 
zdobyty i doszczętnie zniszczony przez  
Niemców. Po zdobyciu placu, ŻOB cofnął 
się do przygotowanych przez nich 
bunkrów, zaopatrzonych w broń i żywność.  



23 kwietnia - 7 maja
23 kwietnia ŻOB wydało odezwę do Polaków, a niemcy 
zakazali im wstępu na teren getta. Osoba bez przepustki 
miała zostać zastrzelona. 24 kwietnia załamała się linia 
frontu wyznaczona przez Żydów. Oddział ŻZW zniszczył 
cały oddział hitlerowski, a ŻOB prowadził walki z 
bunkrów na ulicy Franciszkańskiej i Miłej 19. Na 
Franciszkańskiej toczyły się zacięte walki 1 i 2 maja. 23 
kwietnia podjęto się drugiej, również nieudanej próby 
wysadzenia muru getta. Część oddziałów ŻZW podjęły 
się ucieczki z getta.



8 maja - 16 maja
300 osób zgromadziło się w bunkrze, gdzie 
prowadzili wszystkie akcje. Bunkier ten było 
zaopatrzone w wodociągi, prąd, kanalizacje, 
kuchnie i prowadziło do niego 6 wejść. 8 maja 
hitlerowcy odkryli i go otoczyli. W sytuacji gdzie 
Polacy nie mogli się wycofać, poszli na misję
samobójczą i zginęło 120 osób w tym dowódca 
Mordechaj Anielewicz. 16 maja zburzono synagogę
na ul. Tłomackie na rozkaz Jurgena Stroopa. 

Tego samego dnia Niemcy ogłosili stłumienie 
powstania.   



Siły i straty powstańców              

Siły powstańców Straty powstańców

1000-1500 słabo uzbrojonych bojowników Łącznie około 48 000 Żydów (dotyczy to 

zarówno bojowników, jak i cywilów)



Siły i straty niemieckie

Siły Niemieckie Straty Niemieckie

ok.2000 ludzi Nie można dokładnie stwierdzić. Polskie 

media podają liczbę 86 straconych 

Niemców, a Niemieckie 16.
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