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Utworzenie getta: W 1940 r. Niemcy  ogrodzili  murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół miliona 
Żydów ze stolicy i okolic. Uwięzieni w getcie umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i ginęli w 
egzekucjach. 

 

Wielka akcja likwidacyjna: Latem 1942 r. Niemcy wywieźli z getta do ośrodka zagłady w Treblince prawie 300 
tysięcy Żydów. Wśród tych, którzy pozostali, narodziła się idea zbrojnego oporu. 

 

Wybuch powstania: 19 kwietnia 1943 r. dwa tysiące Niemców wkroczyło do getta, by je ostatecznie zlikwidować. 
Przeciwstawiło się im kilkuset młodych ludzi z konspiracyjnych Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i 
Żydowskiego Związku Wojskowego. Powstańcy, pod dowództwem Mordechaja Anielewicza, byli wycieńczeni i 
słabo uzbrojeni. Wielu wiedziało, że nie mają szans, ale woleli zginąć w walce, by ocalić swoją godność.  

 

Koniec getta: Przez cztery tygodnie Niemcy równali getto z ziemią, paląc dom po domu. Schwytanych bojowców i 
mieszkańców zabijali lub wywozili do obozów. 8 maja Anielewicz i kilkudziesięciu powstańców zostali otoczeni i 
popełnili samobójstwo. Nielicznym Żydom udało się wydostać kanałami z płonącego getta. 16 maja Niemcy na 
znak zwycięstwa wysadzili Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie. Getto warszawskie przestało istnieć. 

GETTO WARSZAWSKIE I POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM 
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DLACZEGO ŻONKILE? 

Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca 

Żydowskiej Organizacji Bojowej. 19 kwietnia, w każdą rocznicę 

powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem 

Bohaterów Getta na Muranowie. Nasze żonkile nawiązują do tej 

tradycji. Nosząc je pokazujemy, że łączy nas pamięć o tych, którzy 

zginęli w walce o godność.  

 

 

 

 

 
 

 

  

Fot. Magda Starowieyska 
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IDEA I CEL AKCJI ŻONKILE 

Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Kwitną w tym 
samym czasie, gdy obchodzona jest rocznica powstania w getcie 
warszawskim.  

 

Odwołując się do tego wyrazistego symbolu, pragniemy, aby 
mieszkańcy Warszawy i innych miejscowości wykonali prosty gest, 
przypinając mały, żółty kwiat do swoich ubrań. 

 

Celem akcji jest przywrócenie pamięci o powstaniu w getcie 
warszawskim. 

 

Chcemy, aby pamięć o powstaniu była jednym z elementów 
kształtujących tożsamość mieszkańców stolicy i całej Polski.  

 

Nasze działania mają na celu budowanie wspólnej świadomości 
historycznej Polaków i Żydów. 
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ORGANIZATOR AKCJI – MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN 

Muzeum POLIN powstało w symbolicznym miejscu w centrum Warszawy: na Muranowie – zatem w 
przedwojennej dzielnicy zamieszkałej głównie przez Żydów; w czasie wojny przekształconej przez Niemców w 
getto. Muzeum dopełnia historię tego miejsca: pobliski pomnik Bohaterów Getta upamiętnia, jak polscy Żydzi 
ginęli, muzeum zaś przypomina, jak żyli.  Dlatego nazywamy je „muzeum życia”. 
 
Program Muzeum realizuje model nowoczesnego muzealnictwa, w którym działalność wystawiennicza i naukowa 
łączy się z bogatym programem kulturalnym i edukacyjnym.  
 
Sercem muzeum jest interaktywna wystawa stała, której oficjalne otwarcie odbyło się 28 października 2014  r. 
Wystawa stała to podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich – od średniowiecza do współczesności. 
Zwiedzający poznają odpowiedzi na pytania: jak Żydzi pojawili się w Polsce? W jaki sposób nasz kraj stał się 
niegdyś centrum żydowskiej diaspory i domem największej społeczności żydowskiej na świecie? Jak przestał 
nim być i jak odradza się tu życie żydowskie? Wystawa składa się z ośmiu galerii, które na powierzchni ponad 
4000 m2 opowiadają o kulturze i dziedzictwie polskich Żydów. Są to galerie: Las (legendy o początkach 
obecności Żydów w Polsce), Pierwsze spotkania, Paradisus Iudaeorum, Miasteczko, Wyzwania Nowoczesności, 
Na żydowskiej ulicy, Zagłada i Powojnie. 
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www.polin.pl/zonkile 
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