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73. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
73rd ANNIVERSARY OF THE WARSAW GHETTO UPRISING

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
POLIN Museum of the History of Polish Jews

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do zwiedzenia wystawy stałej Muzeum POLIN prezentującej tysiąc 
lat historii Żydów polskich. W  kolejnych ośmiu galeriach prezentujemy kulturę 
i  dziedzictwo polskich Żydów – od średniowiecza do współczesności. W  galerii 
Zagłada opowiadamy o życiu w warszawskim getcie i o historii powstania. Poznasz 
relacje świadków i  uczestników tych zdarzeń, zobaczysz archiwalne zdjęcia 
i zabytkowe obiekty.

Wystawa czynna codziennie oprócz wtorków. Godziny otwarcia i  ceny biletów 
znajdziesz na stronie www.polin.pl.  Informacja telefoniczna:  (22) 471 03 01 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

19 kwietnia Muzeum POLIN jest otwarte, a wstęp na wystawy jest bezpłatny.



Żonkile pamięci
73 lata temu wybuchło Powstanie w Getcie Warszawskim. Powstanie, które jest 
częścią naszej wspólnej historii. Pamiętajmy o jego bohaterach, którzy w 1943 roku  
stanęli do walki o ludzką godność. Jednym z nich był Marek Edelman, ostatni przy-
wódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. Jako jeden z nielicznych Powstańców prze-
żył wojnę. W każdą rocznicę powstania składał pod pomnikiem Bohaterów Getta 
w Warszawie bukiet żółtych kwiatów, często były to żonkile. Muzeum Historii Żydów  
Polskich POLIN kontynuuje tę tradycję, rozdając podczas każdych obchodów rocz-
nicy powstania tysiące papierowych żonkili. 

Powstanie w Getcie Warszawskim
W  2016 roku obchodzimy 73. rocznicę Powstania w  Getcie Warszawskim, które 
było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. 
Po wielkiej akcji deportacyjnej latem 1942 r., w czasie której wywieziono do Tre-
blinki prawie 300 tys. Żydów warszawskich, w getcie pozostało 60 tys. osób. Kiedy 
19 kwietnia 1943 r. oddziały niemieckie przystąpiły do ostatecznej likwidacji getta, 
przeciwstawili im się członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydow-
skiego Związku Wojskowego (ŻZW). W nierównej walce słabo uzbrojeni bojowcy 
wytrwali trzy tygodnie. W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie 
paląc dom po domu, zabijając i wywożąc do obozów mieszkańców getta. 8 maja  
w  otoczonym przez Niemców bunkrze przy ulicy Miłej przywódca powstania  
Mordechaj Anielewicz odebrał sobie życie wraz z  grupą kilkudziesięciu ŻOB-
-owców. Nielicznym bojowcom udało się wydostać kanałami z płonącego getta.  
Jednym z nich był ostatni dowódca ŻOB Marek Edelman, który zmarł w 2009 r.
Za symboliczną datę zakończenia powstania uznaje się 16 maja 1943 r., gdy Niemcy 
wysadzili Wielką Synagogę na Tłomackiem. Getto warszawskie przestało istnieć.

Od 19 kwietnia na stronie www.polin.pl dostępny jest film o Powstaniu w Getcie War-
szawskim, wyprodukowany przez Muzeum POLIN. Zapraszamy do jego obejrzenia!

Daffodils of Memory
The Warsaw Ghetto Uprising, a crucial event in Polish-Jewish history, broke out 
73 years ago. Let us remember the heroes of 1943, who fought courageously for  
human dignity. Marek Edelman, the last commander of the Jewish Combat Organi- 
sation (ŻOB), was one of the few insurgents to survive the war. Every year on 
the anniversary of the Uprising, he would lay a bouquet of yellow flowers, often 
daffodils, at the Monument to the Ghetto Heroes. POLIN Museum is continuing 
this tradition by distributing thousands of paper daffodils every year on April 19th. 

The Warsaw Ghetto Uprising
April 19th, 2016 marks the 73rd anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising, the first 
urban uprising in German-occupied Europe.
After the Great Deportation Operation in the summer of 1942, during which almost 
300,000 Warsaw Jews were deported to their death at Treblinka, the ghetto pop-
ulation numbered around 60,000. When the Germans commenced the final liqui-
dation of the Warsaw ghetto on April 19th, 1943, they were confronted by members 
of the Jewish Combat Organisation (ŻOB) and the Jewish Military Union (ŻZW). 
These poorly armed fighters endured in the uneven struggle for some three weeks.  
At that point, the Germans razed the ghetto to the ground, setting house by house 
on fire and killing and deporting those they caught to death camps. On May 8th, 
surrounded by Germans in a bunker on Miła Street, the chief commander of the 
Uprising, Mordechai Anielewicz, committed suicide along with a group of several 
ŻOB fighters. A handful of insurgents managed to leave the ghetto through sewers. 
One of them was Marek Edelman, who died in 2009.
May 16th, 1943, the day the Germans blew up the Great Synagogue on Tłomackie 
Street, is regarded as the symbolic end of the Uprising. The Warsaw Ghetto had 
ceased to exist.
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