
              79 lat temu, 19 kwietnia 1943 r., w getcie warszawskim wybuchło 
powstanie. Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej. 

             Warszawskie getto było największym spośród założonych przez 
Niemców, a jego utworzenia Niemcy podjęli już na początku listopada 1939 r. 
W marcu 1940 r. otoczono murem tę część miasta. 

              Na teren getta musiało przenieść się 138 tys. Żydów, a z kolei 113 tys. 
Polaków musiało ten teren opuścić. Zamknięcie granic getta nastąpiło w nocy             
z 15 na 16 listopada 1940 r. – od tego momentu getto stało się dzielnicą 
zamkniętą.  

             22 lipca 1942 r. rozpoczęła się tzw. Wielka Akcja, która zakładała 
fizyczną likwidację Żydów. W ciągu dwóch miesięcy akcji ok. 300 tys. Żydów 
wywieziono do obozu zagłady w Treblince i tam zamordowano. Stanowiło to 
75% ludności getta, a na miejscu zamordowano ok. 10 tys. Na obszarze 
zmniejszonego getta pozostało jedynie 60 tys. osób, które były zatrudnione                  
w przedsiębiorstwach produkujących na potrzeby III Rzeszy lub mieszkających 
w getcie nielegalnie. 

             28 lipca 1942 r. w warszawskim getcie utworzono Żydowską 
Organizację Bojową. Organizacja liczyła ok. 500 członków. W getcie działał 
także Żydowski Związek Wojskowy. Obie organizacje współpracowały. 

            Walki rozpoczęły się rankiem 19 kwietnia 1943 r., kiedy 850 członków 
Waffen-SS uzbrojonych w karabiny maszynowe, miotacze płomieni, działka, 
wozy pancerne i czołgi wkroczyło na teren getta. Zostali oni zaatakowani przez 
żydowskich powstańców, którzy w pierwszym starciu odnieśli sukces.                       
Po południu tego samego dnia liczniejsze i lepiej uzbrojone oddziały 
niemieckie, dowodzone przez wysokiego oficera SS Jürgena Stroopa, ponownie 
wkroczyły na teren getta. 

            W walkach wzięło udział ok. tysiąca słabo uzbrojonych powstańców. 
Niemcy przeciwstawili im ponad 2 tys. członków Wehrmachtu, SS oraz 
pomocniczych oddziałów ukraińskich i łotewskich. Przeciwko powstańcom 
użyte zostały pojazdy opancerzone oraz artyleria. Niemcy systematycznie 
posuwali się w głąb getta, a paląc i niszcząc dom po domu, zmuszali ludność 
cywilną do opuszczania bunkrów i schronów. 

            Według raportów niemieckich od 20 kwietnia do 16 maja 1943 r.                      
w wykrytych i zlikwidowanych bunkrach znajdowało się ponad 56 tys. Żydów. 
Ok. 7 tys. zginęło na miejscu w trakcie walk, a 6 tys. na skutek pożarów czy 
zaczadzenia. Podczas walk z getta cały czas wyjeżdżały transporty do Treblinki. 
Niemcy zrównali teren getta z ziemią. 


