
„Walka przeciw Niemcom, walka, która musiała skończyć się śmiercią w boju…”. O 
powstaniu w getcie warszawskim. 

(Szymon Pietrzykowski, OBBH IPN Poznań) 
 

Okoliczności 
 
19 kwietnia przypada kolejna rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim (19 

kwietnia-16 maja 1943 r.). Jak pisze Paweł Szapiro: „była to „największa akcja zbrojna na 
okupowanych ziemiach polskich od czasu kampanii wrześniowej, największy akt zbrojnego 
oporu Żydów w czasie II wojny światowej, pierwsze powstanie miejskie w okupowanej 
Europie”1. Konspiracja/opór z bronią w ręku był jedną z wielu reakcji na prowadzoną przez 
III Rzeszę politykę represji, gettoizacji i, w ostateczności, eksterminacji europejskich Żydów. 
Przez długi czas wielu przedstawicieli żydowskich władz w najludniejszych gettach (m.in. 
Mordechaj Rumkowski w Łodzi, Adam Czerniaków w Warszawie czy Jakub Gens w Wilnie), 
liderów ugrupowań politycznych, działaczy społecznych bądź pozostałych wpływowych osób 
uznało, że największe szanse na ocalenie gwarantuje jedynie intensywna produktywizacja i, w 
efekcie, potwierdzenie przydatności żydowskiej siły roboczej, zmuszanej do niewolniczej, 
zwykle nieodpłatnej pracy w specjalnie przygotowanych do tego zakładach (tzw. szopach) 
wytwarzających rozmaite artykuły, jakie w głównej mierze wykorzystywane były na potrzeby 
niemieckiej armii (guziki, buty, mundury, broń). Z tego powodu stosunek władz i większości 
ludności cywilnej do działalności konspiracyjnej – a zwłaszcza wszelkich prób konfrontacji z 
Niemcami i/lub ich kolaborantami – z reguły był niezbyt przychylny. Wynikało to z obawy 
przed załamaniem się dotychczas wypracowanego, kruchego „konsensusu” z okupantem czy 
akcjami odwetowymi o nieproporcjonalnej skali, wymierzonymi przede wszystkim w 
cywilów. Z czasem, kiedy wraz z napływem informacji o obozach śmierci (Chełmno nad 
Nerem, Sobibór, Bełżec, Treblinka, Brzezinka) i innych miejscach kaźni (Ponary, Babi Jar) 
bądź przybyciem nielicznych zbiegłych świadków wzrastała świadomość rzeczywistego celu 
nazistów, tj. systematycznej, masowej zagłady całej ludności żydowskiej, pojawiać zaczęły 
się coraz liczniejsze głosy o palącej konieczności przeciwstawienia się w sposób bardziej 
zdecydowany. 

 
Geneza i przywództwo (ŻOB, ŻZW) 

 
Jako pierwszy z takim apelem wystąpił w Wilnie w wieczór sylwestrowy 31 grudnia 1941 

r. Aba Kowner, jeden z przywódców utworzonej niedługo potem (23 stycznia 1942 r.) 
Zjednoczonej Organizacji Partyzanckiej2. Uczynił tak w reakcji na doniesienia o zbiorowych 
mordach dokonywanych w pobliskich Ponarach. W Warszawie przełomowym momentem 
okazała się być Wielka Akcja (Grossaktion). W okresie od 22 lipca do 21 września 1942 r. z 
                                                 
1 Por. P. Szapiro, Powstanie w getcie warszawskim, https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=14102 [Polski Słownik 
Judaistyczny, dalej PSJ], [odczyt: 01.04.2021]. 
2 Właśc. Farajnigte Partizaner Organizacje (jidysz). O kulisach tego spotkania por. m.in. D. Porat, . D. Porat, 
The Fall of a Sparrow: The Life and Times of Abba Kovner, trans. E. Yuval, Stanford, CA 2009, s. 59-109 i n.; 
D. Ozacki-Stern, First Call for Resistance to the Nazis in the Vilna Ghetto: “Let us Not Go Like Sheep to the 
Slaughter”, https://blog.ehri-project.eu/2019/06/12/first-call-for-resistance/ [odczyt: 01.04.2021]; P. Szapiro, 
Farajnigte Partizaner Organizacje, https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=14477 [PSJ] [odczyt: 01.04.2021]. 

https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=14102
https://blog.ehri-project.eu/2019/06/12/first-call-for-resistance/
https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=14477


getta i pobliskich, podwarszawskich miejscowości do Treblinki wywiezionych zostało 265 
tys. osób – ok. 10 tys. zostało zamordowanych na miejscu. W miejscami opustoszałym getcie 
szczątkowym pozostało ok. 70 tys. Żydów3. W odpowiedzi na to tragiczne wydarzenie wśród 
ocalałych członków najważniejszych stronnictw zapadła decyzja o połączeniu sił. Powstały w 
ten sposób dwa podmioty polityczne – Żydowski Komitet Narodowy (ŻKN) o ogólnopolskim 
zasięgu (obejmującym również m.in. Będzin, Białystok czy Częstochowę) składający się z 
syjonistów (Ogólni Syjoniści, Paolej Syjon-Lewica, Paolej Syjon-Prawica), komunistów 
(PPR) i ugrupowań młodzieżowych (Dror, Haszomer-Hacair, He-Chaluc); i skoncentrowany 
na Warszawie i okolicach Żydowski Komitet Koordynacyjny (ŻKK), w którego skład weszli 
też bundyści. Militarne zaplecze obu tych tworów stanowiła Żydowska Organizacja Bojowa 
(ŻOB) – oficjalnie powołana do życia 28 lipca 1942 r. Po tym, gdy większość przedstawicieli 
dawnych elit straciło życie w Treblince, decyzyjne role i decydujący głos przypadły ludziom 
niezwykle młodym – poza nielicznymi wyjątkami, zdecydowana większość ze ścisłego 
kierownictwa ŻKN/ŻKK/ŻOB w 1943 r. nie ukończyła jeszcze trzydziestego roku życia – 
Adolf Berman (37), Tuwia Borzykowski (32), Lea Perlsztajn (30), Cywia Lubetkin (29), 
Frumka Płotnicka (29), Józef Kapłan (29), Michał Klepfisz (29); Icchak Cukierman (28), 
Mordechaj Tenenbaum (27), Lońka Koziebrodzka (26), Arie Wilner (26), Elizer Geller (25), 
Marek Edelman (24), Tosia Altman (23); Symcha Rotem, ps. „Kazik” (19) – nominalny 
przywódca ŻOB4, Mordechaj Anielewicz miał wtedy zaledwie 24 lata. Wypełnili oni pustkę 
powstałą po samobójczej śmierci Adama Czerniakowa – który nie popierał walki zbrojnej, 
starał się temperować aktywność konspiracyjną obawiając się reakcji Niemców – na samym 
początku Grossaktion oraz innych przywódców/liderów opinii ze starszego pokolenia z 
reguły podzielających tę opinię. W tym kontekście podjęcie walki można interpretować jako 
(spóźnioną) odpowiedź na fiasko dotychczasowych strategii przetrwania. Icchak „Antek” 
Cukierman, łącznik pomiędzy ŻOB-em a Armią Krajową (AK) w trakcie powstania, w tomie 
wspomnień pt. Nadmiar pamięci wydanych, zgodnie z życzeniem, 10 lat po śmierci w 1981 r. 
(pol. wyd. 2000) dzieli się gorzkimi refleksjami ex post facto (wypełniają one znaczącą część 
tej książki). W jego przekonaniu nastąpiło to zbyt późno, żeby odbić się stanowczym uchem i 
przeciwdziałać odbywającej się masakrze; nie podjęto stanowczych/zdecydowanych kroków, 
by w pierwszej kolejności rozprawić się z „wrogiem wewnętrznym” – za jakiego Cukierman 
uznawał żydowskich policjantów5 – przed finalną konfrontacją z Niemcami: 
 

                                                 
3 Por. Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniającym mieście, oprac. B. Engelking, J. Leociak, Warszawa 
2013, s. 718-766 i n.; P. Szapiro, Wielka Akcja, https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=19656 [PSJ] [odczyt: 
01.04.2021]. 
4 W świetle ostatnich badań przywództwo ŻOB-u miało bardziej płynny/kolektywny aniżeli stały/jednostkowy 
charakter, nie występowała tam ścisła hierarchia i jasny podział zadań/obowiązków (znacząco utrudniał to 
ograniczony kontakt między poszczególnymi grupami/oddziałami w czasie walk). Jak dowodzi izraelska 
badaczka Havi Dreifuss, powojenna legenda Anielewicza, w której powstaniu istotną rolę odegrali ocalali 
powstańcy, częściowo rozmija się z powstańczą rzeczywistością, intencjonalnie rozmazuje tarcia wewnątrz 
ŻOB-u i ludzkie (odbrązowione) oblicza uczestników powstania. Por. H. Dreifuss, The Leadership of Jewish 
Combat Organization during the Warsaw Ghetto Uprising: A Reassessment, Holocaust and Genocide Studies, 
2017, Vol. 31(1), s. 24-60. 
5 Zniuansowany obraz żydowskich policjantów (na przykładzie Warszawy) prezentuje monografia Katarzyny 
Person. Por. K. Person, Policjanci. Wizerunek żydowskiej służby porządkowej w getcie warszawskim, Warszawa 
2018. 
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[…] My spóźniliśmy się. Spóźniliśmy się też w lipcu. Nie wierzyłem, że mogło być powstanie. W lipcu 
byłem daleki od myśli o powstaniu, ponieważ nie wiedziałem, jak budować siłę bojową. Wówczas był 
tylko jeden problem: jak zawiadomić, jak zaalarmować. Mowa przecież o mordowaniu setek tysięcy 
Żydów. Pytanie nie brzmiało: powstanie czy Treblinka. Bo przecież była tylko Treblinka. Pytanie 
brzmiało: jak skłonić Żydów, by sprzeciwili się pójściu do Treblinki? Pierwszym błędem było to, że nie 
walczyliśmy z żydowską policją. Drugim zaś to, że nie mieliśmy narzędzi: ani gazety, ani radia, ani innej 
możliwości powiadomienia opinii publicznej o tym, co się dzieje […]6. 

 

 

 

 

                                                 
6 I. Cukierman „Antek”, Nadmiar pamięci (Siedem owych lat). Wspomnienia, 1939-1946, tłum. Z. Perelmuter, 
red. i przedm. M. Turski, posł. W. Bartoszewski, Warszawa 2000, s. 160. 



 
Dowództwo ŻOB-u (w kolejności wg wieku – od najstarszej do najmłodszej osoby). Źródło zdjęć: Muzeum 
Bojowników Getta w kibucu Lochame ha-Geta’ot, Wikimedia Commons (domena publiczna). Oprac. Sz. 
Pietrzykowski. 
 

Obok ŻOB-u, osobną siłę stanowił Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW) zrzeszający 
partie prawicowe – Betar, syjonistów-rewizjonistów, jak również jednostki bądź grupy, które 
nie widziały dla siebie miejsca w ŻOB. Członkowie ŻZW – stosunkowo nieliczna grupa 
(licząca od 150 do 400 osób), o której niewiele wiadomo z racji znikomej ilości zachowanych 
dokumentów7, w większości wywodzący się z byłych wojskowych służących przed wojną i 
we wrześniu 1939 r. w polskich jednostkach – uznawali się za duchowych spadkobierców 
Władymira Ze’ewa Żabotyńskiego (1880-1940). Ostrzegając mniej więcej od początku lat 30. 
przed nową falą pogromów, Żabotyński głosił potrzebę samoobrony. Będąc przekonanym, że 
Żydzi w Europie żyją „na krawędzi wulkanu”, negował życie w diasporze. Jedyną szansę 
przeciwstawienia się antysemityzmowi w Europie dostrzegał w emigracji do Erec Israel (we 
wrześniu 1938 r., rok przed rozpoczęciem wojny, Żabotyński gościł w Poznaniu – jak podaje 
uczestnicząca w tym wydarzeniu Fira Mełamedzon, jego przemowie w Synagodze Nowej z 
uwagą przysłuchiwała się szczelnie wypełniona sala, w tym osoby nie zgadzające się z jego 
poglądami8). Przeciwnicy Żabotyńskiego byli zdania, że jego poglądy niebezpiecznie dryfują 
w kierunku faszyzmu, zarówno w wymiarze ideologii, jak estetyki – członkowie zakładanych 
przez niego oddziałów nosili piaskowe koszule, witali się „rzymskim pozdrowieniem”9. 
Negocjacje dotyczące ich ewentualnego wstąpienia do ŻOB-u w spełzły na niczym – kością 
niezgody najprawdopodobniej mogła okazać się deklarowana chęć objęcia dowództwa nad 
                                                 
7 O ŻWZ por. m.in. A. Grabski, M. Wójcicki, Żydowski Związek Wojskowy. Historia przywrócona, Warszawa 
2008; D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Żwiązku 
Zbrojnego, Warszawa 2011; M. Arens, Flagi nad gettem. Rzecz o powstaniu w getcie warszawskim, tłum. M. 
Sobelman, J. Stocker-Sobelman, red. P. Paziński, K. Walaszek, Kraków-Budapeszt 2011; B. Borys, Zapomniana 
walka. Udział ŻZW w powstaniu w getcie warszawskim, https://www.jhi.pl/artykuly/zapomniana-walka-udzial-
zzw-w-powstaniu-w-getcie-warszawskim,596 [odczyt: 01.04.2021]. 
8 Por. Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu, oprac. A. Niziołek, K. Kosakowska, Poznań 2014, s. 196; Z. 
Pakuła, Żabotyński w Poznaniu, Miasteczko Poznań, 2 (11), 2012, s. 6-7. 
9 Por. m.in. R. Żebrowski, Betar, właśc. Stowarzyszenie [Młodzieży Żydowskiej] im. Trumpeldora w Polsce 
[„Brit Trumpeldor”; „Bejtar”], zw. również Związkiem Skautowym im. kapitana Josefa Trumpeldora (hebr. Brit 
[Josef] Trumpeldor), https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=18199 [odczyt: 01.04.2021]; N. Aleksiun, Żabotyński 
Włodzimierz (Zeew; Władymir), https://delet.jhi.pl/pl/psj?articleId=17946 [odczyt: 01.04.2021]; Włodzimierz 
Zeew Żabotyński: Pisma. Państwo żydowskie, tłum. i red. W. Mędykowski, Jerozolima-Warszawa 2019; J. 
Surzyn, Włodzimierz Zeew Żabotyński. Syjonista i rewizjonista, Miasteczko Poznań, 1 (27), 2007, s. 100-115. 
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organizacją argumentowana tym, iż z racji wyznawanych przez nich idei militaryzmu i 
samoobrony wyłącznie ich kandydaci posiadają niezbędne kwalifikacje. Ocaleli nieliczni 
bojownicy ŻZW utrzymywali z kolei, iż kierownictwo ŻOB-u od początku sprzeciwiało się 
utworzeniu wspólnego frontu i optowało za cywilnym przywództwem, stając na stanowisku, 
iż betarowcy mogą wstąpić do ich szeregów indywidualnie, nie jako zorganizowana grupa (w 
przeciwieństwie do wszystkich pozostałych partii). W ostateczności ŻOB i ŻZW walczyli 
przeciwko wspólnemu wrogowi, jednak osobno. 

 

 

 

 
 

  



 

 
 

Z członków ŻZW wojnę przeżyli: A. Halpern-Halperin, Dr D. Wdowiński, Dr J. 
Celmajster, K. Mendelson, Fela Finkelsztajn, T. Gedanken, S. Kossower10, B. 
Leibska [?] [brak informacji o śmierci], J. Frachner, S. Korngold, P. Lasker, G. 
Rutenberg-Hartman. Pozostali członkowie zginęli walcząc w powstaniu bądź w 
jeszcze innych okolicznościach (operacje wykonywane poza gettem/Warszawą, 
wykrycie kryjówki „po aryjskiej stronie”, obozy koncentracyjne, pracy i/lub 
zagłady/natychmiastowej śmierci. Źródło zdjęć: Muzeum Bojowników Getta w 
kibucu Lochame ha-Geta’ot, Wikimedia Commons (domena publiczna). Oprac. Sz. 
Pietrzykowski. 
 
 
Preludium powstania – styczeń 1943 r. 

 
Pierwsza bezpośrednia konfrontacja żydowskich bojowników z Niemcami miała miejsce 

trzy miesiące przed wybuchem powstania, pomiędzy 18 a 22 stycznia 1943 r. W literaturze 

                                                 
10 W rozmowie z Anką Grupińską (jako Emilka „Marylka” Rozencwajg/Szoszana Kossower) w „Tygodniku 
Powszechnym” w 2000 r. dystansuje się ona od przynależności do ŻZW: „[AG]: W książkach wspominana jest 
Pani jako łączniczka ŻZW / [ER/SK]: Ja taka czynna u nich nie byłam. Ze dwa razy zaniosłam broń do getta. 
Kupiłam ją po aryjskiej stronie i zaniosłam. Dałam ją komuś, ale nie pamiętam, jak on się nazywał. Nawet 
radziłam mu, żeby wyszedł z getta, bo on nie wyglądał jak Żyd. Ale nie chciał, został tam. / [AG] Chaim Lazar 
w swojej monografii o Żydowskim Związku Wojskowym „Muranowska 7” pisze, że broń przekazywała Pani 
Gedalii Zilbermanowi. / [ER/SK]: Możliwe, ja jego imienia nie znałam. Proszę pani, ja nawet nie wiedziałam, że 
jest jakaś organizacja ŻZW. Żydzi prosili mnie o broń, udało mi się ją kupić, to im zaniosłam. Mnie nie było 
ważne, kto gdzie należy, wiedziałam, że broń jest przeciw Niemcom i to wszystko […]”. Por. „Ja myślałam, że 
wszyscy są razem”. Z Emilką „Marylką” Rozencwajg (Szoszaną Kossower), łączniczką żydowskiego i polskiego 
podziemia, rozmawia Anka Grupińska, http://www.tygodnik.com.pl/numer/2703/grupinska.html [odczyt: 
01.04.2021]; Kossower Szoszana [biogram], https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/192247-kossower-szoszana 
[odczyt: 01.04.2021]. 

http://www.tygodnik.com.pl/numer/2703/grupinska.html
https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/192247-kossower-szoszana


zwykło określać się ją mianem „samoobrony styczniowej”11 bądź „pierwszego powstania w 
getcie”12. Po kilku tygodniach dość wzmożonej aktywności Niemców na stronie „aryjskiej” 
(aresztowania i łapanki), które uśpiły czujność Żydów przebywających w getcie, 18 stycznia 
oddziały niemieckie, litewskie i łotewskie przystąpiły do kolejnych akcji likwidacyjnych. 
Natrafiła na nich zaskoczona grupa działaczy Haszomer Hacair kierowana przez Anielewicza. 
Pozwolili się ująć i, podążając ku Umschlagplatz, znienacka otworzyli ogień. Wywiązała się 
strzelanina, z której ocaleli jedynie Anielewicz i jego partnerka Mira Fuchrer (można 
przypuszczać, że okoliczność ta, cokolwiek szczęśliwa, zaważyła na jego autorytecie wśród 
pozostałych bojowców). Inne oddziały, m.in. ten dowodzony przez Cywię „Celinę” Lubetkin 
– jedyną kobietę w kierownictwie ŻOB-u, działaczkę Droru, partnerkę życiową i późniejszą 
żonę (1946 r.) Icchaka Cukiermana – przybrał taktykę bardziej wyczekującą, z ukrycia 
atakowali niczego niespodziewającego się przeciwnika. Psychologiczny efekt tego nagłego, 
niespodziewanego odwrócenia ról opisała we wspomnieniach spisanych po zakończeniu 
wojny i przyjeździe do Izraela ukazujących się we fragmentach od 1946 do 1947 r., 
wydanych w całości już po śmierci autorki, zgodnie z życzeniem, w 1979 r. (wyd. pol. 1999): 
 

[…] Przez kilka dni byliśmy szczęśliwi. Widzieliśmy na własne oczy uciekających w popłochu Niemców. 
Żołnierze, którzy podbili świat, uciekają przed żydowskim chłopakiem uzbrojonym tylko w rewolwer czy 
granat. Nie chcieliśmy daleko za nimi pędzić, gdyż na ulicy było wielu esesmanów i uzbrojonych 
Ukraińców. Mordercy znikli. Zostaliśmy sami […]13.  
 

„Będą musieli zapłacić ciężką cenę za nasze życia…” 
 

Pod wpływem nieoczekiwanego oporu ze strony Żydów Niemcy zdecydowali się przerwać 
działania piątego dnia, tj. 22 stycznia, po zabiciu na miejscu ok. tysiąca osób i wywiezieniu 6 
tysięcy kolejnych. Działania obronne odniosły zatem rzeczywisty skutek strategiczny – ŻOB 
zyskał trzy miesiące względnego spokoju, który wykorzystany został na kontynuację budowy 
bunkrów i umocnień oraz próby zakupu broni. Polacy, do tej pory z nieufnością spoglądający 
na zdolność bojową żydowskiego podziemia, nie szczędzili pochwał. Rezultat negocjacji dot. 
uzbrojenia getta okazał się jednak daleki od zadowalającego14 – Emanuel Ringelblum, twórca 
i lider konspiracyjnej grupy Oneg Szabat zajmującej się dokumentacją codziennego życia w 
getcie warszawskim (i poza nim)15, wspominał o „homeopatycznych dawkach”16. Większość 
z ok. 10-15 karabinów oraz 70-200 pistoletów i rewolwerów, które ŻOB miał w posiadaniu w 
                                                 
11 Por. P. Wieczorek, Styczniowa samoobrona 1943, https://1943.pl/artykul/styczniowa-samoobrona-1943/ 
[odczyt: 01.04.2021].  
12 Por. M. Jarosiński, Pierwsze zbrojne wystąpienie w getcie warszawskim, https://dzieje.pl/aktualnosci/pierwsze-
zbrojne-wystapienie-w-getcie-warszawskim [odczyt: 01.04.2021]. 
13 Por. C. Lubetkin, Zagłada i powstanie, tłum. M. Krych, Warszawa 1999, s. 91. 
14 O kulisach negocjacji z polskim podziemiem odnośnie pozyskania broni dla ŻOB-u, prowadzonych między 
styczniem a kwietniem 1943 r., wspomina m.in. I. Cukierman. Por. I. Cukierman „Antek”, Nadmiar pamięci 
(Siedem owych lat). Wspomnienia, 1939-1946, op. cit., s. 183-186 i n. 
15 Szerzej o Ringelblumie i o grupie Oneg Szabat por. m.in. S. D. Kassow, Kto napisze naszą historię? Ukryte 
archiwum Emanuela Ringelbluma, tłum. G. Waluga, O. Zienkiewicz, Warszawa 2017; https://onegszabat.org/ 
[odczyt: 01.04.2021]. Większośc tomów Archiwum Ringelbluma opublikowanych przez Żydowski Instytut 
Historyczny dostępna jest online w Centralnej Bibliotece Judaistycznej, https://cbj.jhi.pl/collections/749436 
[odczyt: 01.04.2021]. 
16 Por. E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej, oprac. i przedm. A. Eisenbach, 
Warszawa 1988, s. 128. 
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kwietniu 1943 r., gdy Niemcy ponownie przystąpili do akcji likwidacyjnej i rozpoczęły się 
ponowne walki, pochodziła od równie nieuzbrojonych i słabo wyszkolonych oddziałów Armii 
Ludowej i Gwardii Ludowej oraz, co paradoksalne, Niemców zdemoralizowanych obrotem 
sytuacji na froncie wschodnim po klęsce pod Stalingradem17. Istotnym uzupełnieniem były 
własnoręcznie przygotowywane bomby zapalające, granaty, koktajle mołotowa, jakie, z racji 
ulicznego charakteru walk i tymczasowej taktycznej przewagi powstańców wynikającej ze 
znacznie lepszej znajomości terenu działań i możliwości swobodnego poruszania się po nim, 
wyrządzały duże szkody Niemcom (do czasu, gdy ci drudzy zaczęli wykorzystywać miotacze 
ognia do wypalania całych pomieszczeń wraz z fundamentami). W kontekście wydarzeń ze 
stycznia nie do przecenienia był także aspekt psychologiczny – jak ocenił P. Szapiro, wśród 
pozostawionych w getcie Żydów „wzrosły zarówno wola oporu, jak i wiara we własne siły, 
mające zamanifestować się podczas powstania w getcie warszawskim”18. Występując w roli 
świadka oskarżenia na jerozolimskim procesie Adolfa Eichmanna (1961-1962) C. Lubetkin 
następująco opisała uczucia towarzyszące jej (i, jak można przypuszczać, również pozostałym 
członkom i członkiniom żydowskiego ruchu oporu) po rozpoczęciu kolejnego, decydującego 
(choć jeszcze nie finalnego19) starcia w kwietniu: 
 

[…] Było dziwną rzeczą widzieć, że niektóre żydowskie dziewczyny i chłopcy stojąc w konfrontacji z 
tym kolosalnym wrogiem, z całym jego uzbrojeniem, byli radośni i weseli. Dlaczego byliśmy radośni i 
weseli? Ponieważ wiedzieliśmy, że nasz koniec jest bliski. Wiedzieliśmy już dużo wcześniej, że 
zostaniemy przez nich pokonani, ale wiedzieliśmy również, że będą oni musieli zapłacić ciężką cenę za 
nasze życia. Tak było w rzeczywistości. Jest to trudne do opisania i z pewnością znajdzie się wielu, 
którzy nie będą chcieli w to uwierzyć, lecz gdy Niemcy znaleźli się u podnóża jednego z naszych 
najsilniej obstawionych punktów, a my zasypaliśmy ich bombami i granatami ręcznymi i zobaczyliśmy 
niemiecką krew płynącą po ulicach Warszawy po tym jak wiele krwi i łez żydowskich zostało już tam 
wcześniej wylanych – czuliśmy w sobie wielką radość i nie miało dla nas żadnego znaczenia, co mogłoby 
się wydarzyć następnego dnia. Było wśród nas, bojowników żydowskich, wiele radości. Oto zdarzył się 
cud: wielcy niemieccy bohaterowie wycofywali się w panice w obliczu ręcznie wykonanych żydowskich 
granatów i bomb. I zauważyliśmy, godzinę wcześniej, jak niemiecki oficer rozkazywał swoim 
żołnierzom, by wkroczyli na pole bitwy i przynieśli rannych, lecz żaden z nich nie chciał tam pójść i 
porzucili oni swych rannych towarzyszy wraz z ich bronią, która została przez nas później przechwycona 
[…]20. 
 
 

                                                 
17 Powstanie w getcie warszawskim było nazywane przez Polaków „małym Stalingradem”. O (przeważnie 
obojętnej czy wręcz nieżyczliwej) percepcji powstania po „aryjskiej stronie” por. Ibidem, s. 119 i n. 
18 Por. P. Szapiro, Powstanie w getcie warszawskim, op. cit. 
19 Ocaleni z powstania bojownicy żydowscy wzięli również udział w walkach w powstaniu warszawskim – 
zarówno w Armii Krajowej (zwykle nie zdradzając swojej tożsamości, jak m.in. pochodzący z Poznania 
Bronisław Baruch Bergman) czy w Armii Ludowej (wchodzący w jej skład samodzielny pluton ŻOB był jedyną 
formacją stricte żydowską). Por. m.in. Z. Pakuła, Poznań majn hejm. Historia Barucha Bergmana, Poznań 2019; 
B. Engelking, D. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie, Warszawa 2009; Żydzi w powstaniu warszawskim, 
https://www.jhi.pl/artykuly/zydzi-w-powstaniu-warszawskim,28 [odczyt: 01.04.2021]. 
20 Por. The Trial of Adolf Eichmann: Session 25 of 121 (Part 2 of 8): Testimony of Zivia Lubetkin-Zuckerman, 
http://www.nizkor.com/hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts/Sessions/Session-025-02.html [odczyt: 
01.04.2021] [własne tłumaczenie z angielskiego tego i pozostałych fragmentów]. Dwie wypowiedzi Lubetkin 
przytaczałem we wcześniejszym tekście. Por. Sz. Pietrzykowski, Bojownicy powstania w getcie i pamięci o 
żydowskim oporze – Cywia „Celina” Lubetkin i Icchak „Antek” Cukierman [w:] Vade Nobiscum. Materiały 
Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łodzkiego, Vol. XIII, red. K. Banaś, R. Stasiak, Łódź 
2014, s. 115-125. 
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Żydowskie bojowniczki 
 
W eseju pt. Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej (1944, wyd. 

1988) pisanym już po opuszczenia getta, na „aryjskiej stronie”, we fragmencie o powstaniu21 
E. Ringelblum stosunkowo mało miejsca poświęcił opisowi walk22. Skupia się za to na 
reakcjach chrześcijan, jakie usiłował wyłapywać, gdy ukrywał się wraz z żoną Judytą i synem 
Urim w podziemnym schronie przy ul. Grójeckiej na Ochocie (bunkier „Krysia”) od końca 
lutego 1943 r. do 7 marca 1944 r23. Zazwyczaj są to gorzkie obserwacje. Zwrócił jednak 
uwagę na pewien aspekt, szczegółowo omawiany od niedawna, tj. powszechny i znaczący 
udział kobiet. Ich obecność była widoczna również poza murami getta. Wieść o nich rozniosła 
się szerokim echem po Warszawie: 

 
[…] Fama ludowa widziała […] żydowską Joannę d’Arc. Na Świętojerskiej nr 28, w siedzibie «szopu» 
szczotkarskiego, który odznaczył się w walkach kwietniowych24, widziano piękną osiemnastoletnią 
dziewczynę w bieli, która niezwykle celnie strzelała z karabinu maszynowego do Niemców. A jej nie 
imały się żadne kule, widocznie nosiła jakiś pancerz – twierdziła fama ludowa […]25. 
 

Ringelblum kontynuuje ten wątek w dalszym fragmencie: 
 
[…] Legenda o żydowskiej Dziewicy Orleańskiej26 zrodziła się dlatego, że dziewczęta z okresu przed 
akcją, należały one przeważnie do organizacji Haszomer Hacair i Hechaluc. Przez cały czas obecnej 
wojny pracowały one społecznie z wielkim oddaniem i niezwykłym wprost poświęceniem, przebrane za 
aryjki wszędzie docierały z polecenia Żydowskiego Komitetu Narodowego, zakupywały i przewoziły 
broń27, wykonywały wyroki śmierci wykonywane przez OB [Organizację Bojową, Ringelblum ma tu na 
myśli ŻOB – Sz.P.], strzelały do żandarmów i SS w czasie akcji styczniowej, swą odwagą, ruchliwością i 
walecznością zapędzały w kozi róg mężczyzn. Sam widziałem jak kobiety żydowskie strzelały z karabinu 
maszynowego. Któraś z tych bohaterskich dziewcząt odznaczyła się chyba w ciężkiej walce stoczonej 
przez OB na ulicy Świętojerskiej i stąd legenda o żydowskiej Dziewicy Orleańskiej28. 
 

                                                 
21 Por. E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej, op. cit., s. 129-136. 
22 Tam, gdzie to podejmuje bliski jest temu, co na ten temat mówili C. Lubetkin, I. Cukierman, Marek Edelman i 
pozostali ocalali bojownicy. 
23 Tego dnia kryjówka ta została zdekonspirowana (zapewne w rezultacie donosu) a Ringelblumowie (razem z 
ok. trzydziestoma przebywającymi tam wtedy osobami i członkami rodziny Wolskich, udzielających im 
pomocy) przewiezieni na Pawiak, nastepnie rozstrzelani, najprawdopodobniej na terenie nieistniejącego już 
getta. Por. A. Namysło, Historia bunkra „Krysia”, https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-
bunkra-krysia [odczyt: 01.04.2021]; P. Wieczorek, Bunkier „Krysia”, https://1943.pl/artykul/bunkier-krysia/ 
[odczyt: 01.04.2021]; P. Batorski, „Krysia”, czyli kryjówka. Rocznica aresztowania Emanuela Ringelbluma 
[7.03.2021], https://www.jhi.pl/artykuly/krysia-aresztowanie-emanuela-ringelbluma,2689 [odczyt: 01.04.2021]. 
24 Chodzi o powstanie w getcie warszawskim (19.04-16.05.1943). 
25 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej, op. cit., s. 130-131. 
26 Paul A. Cohen zwrócił uwagę na odrodzenie się mitu Joanny d’Arc we Francji Vichy. Zarówno Pétain, jak i de 
Gaulle zostali porównani przez swoich akolitów do „dziewicy Orleańskiej”, ale tylko ten drugi uzyskał prawo do 
twierdzenia, że naprawdę podążał jej śladami. Por. P. A. Cohen, History and Popular Memory: The Power of 
Story in Moments of Crisis, Columbia University Press, New York 2014, pp. 109-148. 
27 Por. przyp. nr 13. 
28 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej, op. cit., s. 130-131. 
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Na kartach Zagłady i powstania C. Lubetkin, jednej z takich kobiet, pojawiają się nazwiska 
licznych współtowarzyszek, także tych operujących poza Warszawą29. Debora Baran, Nesza 
Cukier, Mira Fuchrer, Miriam Hajnsdorf, Cypora Lerer, Maria (Miriam) Rotblat, Lilka 
Zimiak zginęły w powstaniu w getcie warszawskim. Łaja Fisz i Rachela Fogelman zginęły 
usiłując założyć bazę partyzancką w rejonie Kowla. Estera Bloch, Pesia Furmanowicz, Dina 
Lewin, Rut Szklar zginęły w drodze do partyzanckiej bazy w lasach blisko Hrubieszowa. Sara 
(Sojka) Erlichman-Bank, Chawka (Ewa) Folman-Raban, Pesia Herman, Szoszana Grzęda-
Klinger, Lea (Lonka) Kozibrodzka były aresztowane jako Polki, po czym trafiły do obozów 
koncentracyjnych lub na roboty przymusowe do Niemiec – ostatnia z wymienionej grupy, 
jedna z najaktywniejszych łączniczek, przemieszczająca się pomiędzy różnymi punktami w 
Generalnym Gubernatorstwie i na terenach wcielonych do Rzeszy, nie przeżyła Oświęcimia 
(zmarła na tyfus); reszta ocalała. Reginka Sznajderman wpadła w ręce gestapo przy próbie 
przenoszenia broni, trafiła na Pawiak, gdzie, poddawana torturom, zmarła. Sara Granatsztajn, 
Łaja Perelsztajn i Tema Sznajderman zostały schwytane w trakcie pierwszego powstania w 
styczniu 1943 r., najprawdopodobniej zginęły w Treblince (Sznajderman, łączniczka między 
Warszawą oraz licznymi miejscowościami w GG i na Kresach Wschodnich, jako pierwsza 
poinformowała Warszawę o zbrodni w Palmirach). Tosia Altman uczestniczyła w powstaniu, 
przedostała się kanałami na aryjską stronę, zginęła niedługo później w efekcie ran 
odniesionych w pożarze fabryki celulozy na Pradze, gdzie się ukrywała. W trakcie próby 
przedostania się na aryjską stronę u schyłku powstania zginęła Chancia Płotnicka (łączniczka 
między gettami w Białymstoku, Lublinie, Warszawie i Wilnie). Frumka Płotnicka (łączniczka 
krążąca pomiędzy Warszawą a GG, Kresami Wschodnimi i ziemiami wcielonymi) zginęła w 
trakcie walk w getcie będzińskim. Chajka Grossman walczyła w powstaniu w getcie 
białostockim, przedostała się na „stronę aryjską”, odpowiadała tam za kontakty między 
partyzantami a gettem, ocalała. Regina Kukiełka-Herszkowicz, łączniczka pomiędzy 
Warszawą a Zagłębiem, została aresztowana, udało jej się zbiec z aresztu w Mysłowicach, 
ocalała. Regina Litewska działała w Warszawie oraz na Kielecczyźnie, schwytana w czasie 
Grossaktion, zginęła w Treblince. Alina Margolis-Edelman, łączniczka po aryjskiej stronie 
Warszawy, doprowadziła do uratowania ocalałych z getta członków ŻOB ukrywających się 
po upadku powstania warszawskiego (w którym brali udział30). Sara Biderman ukryła się po 
„aryjskiej stronie” Warszawy, zdołała ocaleć. Lubetkin przywołuje również osoby, których 
imiona bądź nazwiska pozostają nieznane. Są to m.in. niejaka Banderska (nauczycielka 
konspiracyjnego gimnazjum, zginęła), Madzia (uczennica konspiracyjnego gimnazjum, 
najprawdopodobniej zginęła w Treblince, dokąd została ona wywieziona w ramach 
Grossaktion), żona profesora Chaima Zalmanowskiego – biologa, kierownika tajnego 
gimnazjum pod auspicjami organizacji Dror (najprawdopodobniej zginęła wraz z nim w 
Treblince w trakcie Grossaktion). 
 
 

                                                 
29 Por. C. Lubetkin, Zagłada i powstanie, op. cit., s. 49-54, 159-203. Losy żydowskich łączniczek, kurierek czy 
bojowniczek stały się tematem licznych publikacji (i nie tylko). Jedną z ostatnich jest wydana na początku 
kwietnia 2021 r. książka Judy Batalion The Light of Days: The Untold Story of Women Resistance Fighters in 
Hitler’s Ghettos, New York 2021 (w planach jest polskie tłumaczenie). 
30 Por. przyp. nr 18. 



 

 

 

 
Kobiety w żydowskiej konspiracji/ruchu oporu, uczestniczki powstań w gettach, kurierki/łączniczki, pracownice 
społeczne wymienione we wspomnieniach C. Lubetkin. Kobiety działały i walczyły również po stronie ŻZW, 
większość publikacji podejmujących to zagadnienie poświęconych jest głównie (często) wyłącznie osobom 
związanym z ŻOB. Bywały też osoby, takie jak jako Emilka „Marylka” Rozencwajg/Szoszana Kossower 
współpracujące z polskim i żydowskim podziemiem, w równym stopniu z AK, ŻOB czy ZWŻ. W rozmowie z 
A. Grupińską następująco przedstawia ona kierujące nią motywacje: „[AG]: Była Pani łączniczką AK i 
łączniczką podziemia żydowskiego. Jak się Pani z tymi dwiema rolami czuła? / [ER/SK]: Hmm, właściwie to mi 
dawało poczucie bezpieczeństwa. AK było dla mnie legitymacją na moją „aryjskość”. Wie pani, ja byłam młoda 
i bardzo chciałam coś robić. / [AG]: Czy to prawda, że pracowała Pani i z ŻOB-em, i z ŻZW? / [ER/SK]: Proszę 
pani, ja pani powiem. Będąc po aryjskiej stronie nie zdawałam sobie sprawy, czy to ŻOB, czy ŻZW – ja 



chciałam pracować, robić coś. Ja nie wyobrażałam sobie, że są jakieś organizacje. Ja myślałam, że wszyscy 
razem pracują” […]. Por. „Ja myślałam, że wszyscy są razem”…, op. cit. Źródło zdjęć: Muzeum Bojowników 
Getta w kibucu Lochame ha-Geta’ot, Wikimedia Commons (domena publiczna). Oprac. Sz. Pietrzykowski. 
 

Percepcja powstania 
 

Niejako w kontrze do tendencji we wczesnopowojennej historiografii izraelskiej i debatach 
publicznych, mniej więcej od lat 40. do początku 60., gdy opowiadało się m.in. o rzekomej 
strategicznie znaczącej roli powstań w gettach (Będzin, Białystok, Częstochowa, Warszawa), 
obozach zagłady (Sobibór, Treblinka, Birkenau) lub działaniach żydowskich partyzantów w 
rozległych lasach w okupowanej Polsce czy na Kresach Wschodnich w zwycięstwie Aliantów 
nad Hitlerem31, w wypowiedziach, które dwóch ocalałych liderów ŻOB-u z odmiennych 
ugrupowań – Marek Edelman (Bund) oraz cytowany już Cukierman (Dror) – zgodzili się 
udzielić w późniejszym okresie, zgodnie akcentowali oni przede wszystkim symboliczny, 
etyczno-moralny charakter insurekcji z kwietnia i maja 1943 r. Jak zauważył Marek Edelman 
w rozmowie z Hanną Krall opublikowanej w 1976 r. pt. Zdążyć przed Panem Bogiem, 
powstanie skazane było na niepowodzenie – z wielu różnych powodów (m.in. rażąca 
dysproporcja w uzbrojeniu, nieadekwatna do potrzeb pomoc polskiego podziemia). Walczący 
doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Mało kto przypuszczał, że przeżyje powstanie, jedyną 
zależną od nich kwestią stał się wybór sposobu umierania – zdecydowano, iż nastąpi to z 
podniesionym czołem, z bronią w ręku: 
 

[…] Przecież ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest piękniejsze niż bez broni. Więc 
podporządkowaliśmy się tej umowie. Było nas wtedy w ŻOB-ie już tylko dwustu dwudziestu. Czy to w 
ogóle można nazwać powstaniem? Chodziło przecież o to, żeby się nie dać zarżnąć, kiedy po nas z kolei 
przyszli. Chodziło tylko o wybór sposobu umierania32. […] Wszystko, co nastąpiło później – co nastąpiło 
dziewiętnastego kwietnia 1943 roku – było przecież tęsknotą za pięknym umieraniem […]33. 
 
Edelman odbrązawia ponadto postać Mordechaja Anielewicza34, którego legenda zaczęła 

kształtować się już krótko po jego śmierci w zbiorowym samobójstwie 8 maja 1943 r., gdy 
bunkier mieszczący dowództwo ŻOB został otoczony przez Niemców35. Portret legendarnego 
przywódcy jako naiwnego, przesadnie ambitnego, wiecznie głodnego młokosa farbującego 
przed wojną rybie skrzela czerwoną farbą dla zachowania pozorów świeżości, by jego matka 
mogła je sprzedać na rynku , był nie do przyjęcia w Izraelu przez długi czasu. To po części 
tłumaczy fakt, że Edelman w zasadzie jest osobą anonimowa w Izraelu, jak zwróciła uwagę 

                                                 
31 Jak zauważył belgijski historyk Pieter Lagrou, stanowiło to typową reakcję obronną w wielu państwach 
Europy Zachodniej (i nie tylko) o złożonych, na ogół niezbyt chwalebnych doświadczeniach wojny i okupacji 
kontrastujących z epicką narodową narracją o latach 1939-1945 uprawianą przez co najmniej pierwsze dwie 
dekady po ich zakończeniu (Lagrou odwołuje się wprawdzie do Francji, Belgii i Holandii, aczkolwiek pewne 
tropy można dostrzec również w przypadku Izraela). Por. P. Lagrou, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic 
Memory and National Recovery in Western Europe, 1945-1965, Cambridge 1999. 
32 H. Krall, M. Edelman, Zdążyć przed Panem Bogiem, Kraków 2918, s. 18. 
33 Ibidem, s. 31. 
34 Ibidem, s. 9-11 i n. 
35 Por. m.in. I. Gutman, Walka bez cienia nadziei. Powstanie w getcie warszawskim, Warszawa 1998, s. 304-305; 
C. Lubetkin, Zagłada i powstanie, op. cit., s. 110-114, 130-137. Amerykański powieściopisarz pochodzenia 
żydowskiego Leon Marcus Uris zatytułował swoją wydaną 1961 r. bestellerową powieść Mila 18, z fabułą 
osadzoną w getcie warszawskim, od adresu wspomnianego bunkra. 



izraelska badaczka Idith Zertal36. Może to również wynikać ze słabej obecności perspektyw 
innych niż syjonistyczna, gdy idzie o upamiętnienie Zagłady. Bundyści, w przeciwieństwie do 
syjonistów, optowali za autonomią w ramach państw narodowych, w których zamieszkiwali 
Żydzi, nie odrzucali idei życia w diasporze i bliskich stosunków z nie-Żydami, nie uznawali 
Erec Israel za swą wyłączną/finalną destynację37. W przeciwieństwie do Edelmana, z którym 
utrzymywał serdeczne kontakty w trakcie i po zakończeniu wojny, Cukierman kreśli bardziej 
pozytywny obraz Anielewicza38, aczkolwiek podkreśla w kilku miejscach dzielące ich różnice 
(choćby bardziej krytyczny stosunek do komunizmu i ZSRR). Co istotne, uderza w podobne 
tony przy opisie stanu, w jakim znaleźli się działacze/bojownicy w warszawskim getcie (i 
poza nim, wliczając w to emisariuszki/emisariuszy odbywających niebezpieczne podróże) – 
akceptacji śmierci/skłonności poświęceń: „[…] Naszym zadaniem – tak to wtedy widzieliśmy 
– była walka przeciw Niemcom, walka, która musiała skończyć się śmiercią w boju […]39. 
 

 
Pacyfikacja powstania w getcie warszawskim, Żydzi z getta prowadzeni ku Umschlagplatz. Zdjęcie wykonane 
na ul. Nowolipie (skrzyżowanie ze Smoczą), załączone do raportu SS-Gruppenführera Jürgena Stroopa. Żródło 
zdjęcia: Wikimedia Commons [domena publiczna]. Szczegółowe informacje o osobach zidentyfikowanych na 
tym zdjęciu por. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stroop_Report_-_Warsaw_Ghetto_Uprising_10.jpg 
[odczyt: 01.04.2021]. 

                                                 
36 Por. I. Zertal, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie polityce Izraela, tłum. J. M. Kłoczowski, Kraków 2010, s. 
23-157 i n. 
37 We wczesnej historiografii i debatach publicznych w Izraelu ocalałych bojowników – uczestników żydowskiej 
konspiracji/ruchu oporu, partyzantów w lasach, uczestników powstań w gettach – postrzegano bardziej jako 
reprezentantów swoich partii/ugrupowań niż indywidualne jednostki. Por. R. Stauber, The Holocaust in Israeli 
Public Debate in the 1950s: Ideology and Memory, London-Portland, OR, 2007. 
38 Por. I. Cukierman „Antek”, Nadmiar pamięci (Siedem owych lat). Wspomnienia, 1939-1946, op. cit., s. 166-
169. W opisie samobójczej śmierci przywództwa ŻOB-u, Lubetkin stosuje epicko-martyrologiczną narrację: 
„[…] W ten sposób zakończyli życie bohaterscy obrońcy żydowskiej Warszawy. Wśród poległych był 
Mordechaj Anielewicz, ukochany przez wszystkich, dzielny dowódca, uroczy, piękny chłopak, który nawet w 
godzinach grozy miał uśmiech na ustach […]”. Por. C. Lubetkin, Zagłada i powstanie, op. cit., s. 132. 
39 I. Cukierman „Antek”, Nadmiar pamięci (Siedem owych lat). Wspomnienia, 1939-1946, op. cit., s. 169. 
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Lista osób uhonorowanych odznaczeniami państwowymi „za zasługi położone w walce zbrojnej z okupantem 
hitlerowskim” w związku z piątą rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim, 19 kwietnia 1948 r. 
Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19480430192/O/M19480192.pdf [odczyt: 
01.04.2021]. Por. też. m.in.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kawalerowie_Virtuti_Militari_(Polska_Ludowa) 
[odczyt: 01.04.2021].  
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Broszura komemoratywna wydana w 1944 r. przez Federację Polskich Żydów w Wielkiej Brytanii [Federation 
of Polish Jews in GT. Britain] z listą ofiar, które zginęły w trakcie walk w powstaniu w getcie warszawskim. 
Źródło: Warwick Digital Collections / Archive of Victor Gollancz / „Jewish question in wartime” / Remember 
the Warsaw Ghetto / Page 8, https://wdc.contentdm.oclc.org/digital/collection/tav/id/3212 [odczyt: 01.04.2021]. 
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