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Podziękowania  

Powstanie tej pracy nie byłoby możliwe bez wsparcia, uwag i porad jakie otrzymałem od 

wielu osób. Podziękowania nie mogą uwzględnić wszystkich, którzy dobrym słowem, celnym 

pytaniem i inspirującą rozmową pomogli tej pracy nabrać kształtu. 

W pierwszej kolejności dziękuję mojej rodzinie za okazane wsparcie i zrozumienie z jakim 

przez lata moich studiów słuchali o moich kolejnych ustaleniach dotyczących ponurej wojennej 

historii. Ich niekiedy zaskakujące pytania i nieoczywiste skojarzenia stanowiły dla mnie 

bodziec do dalszych poszukiwań dotyczących wielu niezbadanych zagadnień związanych z 

życiem codziennym w getcie. 

Dziękuję za zaufanie jakim obdarzyła mnie moja promotorka – Joanna Dufrat, która 

pozostawiła mi szeroką swobodę badawczą i zachęcała mnie do samodzielnych badań, 

poszukiwania własnych rozwiązań i stawiania odważnych tez, jednocześnie wspierając mnie 

swoim doświadczeniem wtedy, gdy go potrzebowałem.  

Szczególnie wdzięczny jestem osobom, które miałem przyjemność spotkać w ramach 

seminarium doktorskiego GEOP organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN we współpracy z Katedrą Judaistyki UWr. Uwagi i wskazówki otrzymane na tych 

spotkaniach od współseminarzystów, grona profesorskiego i, last but not least, moich 

respondentów – Barbary Engelking i Dariusza Stoli, były bezcenną pomocą w przygotowaniu 

tej pracy. Wiele zawdzięczam także innym badaczom, którzy podzielili się ze mną swoją 

wiedzą, zmusili mnie do refleksji nad moimi badaniami i pomogli mi dostrzec badane problemy 

z nowych perspektyw. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować, w kolejności 

alfabetycznej: Havi Dreifuss, Marii Ferenc, Urszuli Glensk, Marcie Janczewskiej, 

Krzysztofowi Persakowi, Katarzynie Person, Mateuszowi Rodakowi, Andrzejowi 

Żbikowskiemu i Agnieszce Żółkiewskiej.  

Za wsparcie moich badań wdzięczny jestem Instytutowi Yad Vashem, który sfinansował 

mój wyjazd badawczy i zapewnił mi możliwość prowadzenia kwerendy w zbiorach archiwum 

Instytutu latem 2019 r. w ramach Summer Fellowship for PhD Candidates. Szczególne 

podziękowania w tym miejscu należą się Eliotowi Nidamowi, który służył pomocą w tym, bym 

czas spędzony w Jerozolimie był możliwie owocny. 

Wreszcie dziękuję za moim przyjaciołom: Jagodzie Budzik, Janowi Heimrathowi, 

Michalinie Pacholskiej, Wojciechowi Olszewskiemu, Monice Szwarc. Za wszystko.  

Setne dzięki dla obsługi kawiarń: „Cherubinowego Wędrowca” i „Małej Czarnej”, gdzie, 

czytałem, pisałem, dyskutowałem i wypoczywałem od niniejszej dysertacji. 
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Wstęp 

 

Głównym motorem powstania niniejszej pracy była ciekawość i chęć zrozumienia tego, 

jak ludzie żyli w anormalnych warunkach panujących w getcie. W warunkach, w których 

większość osób zmuszona była do codziennej walki o byt. Za kluczowe zatem uznałem pytania 

natury ekonomicznej: z czego Żydzi utrzymywali się z dnia na dzień? Jakie warunki bytowe 

uważane były za normalne? Jak wyglądały procesy pauperyzacji i bogacenia się w dzielnicy 

zamkniętej? Co, w jaki sposób i dla kogo wytwarzano w getcie? Praca ta jest próbą odpowiedzi 

na powyższe pytania. 

Przygotowując niniejszą rozprawę wielokrotnie zadawałem sobie pytanie, czy 

klasyczne narzędzia analizy ekonomicznej mogą pomóc w zrozumieniu życia w ekstremalnych 

warunkach panujących w getcie. W tym momencie mogę odpowiedzieć, że w wielu miejscach  

pozwalają one na lepsze zrozumienie procesów, jakie zachodziły w dzielnicy zamkniętej. W 

szczególności wyliczenie kosztów utrzymania i zarobków uważam za ważne, ponieważ 

pozwalają one na wyjaśnienie pojawiających się w źródłach doniesień o osobach nie 

wykupujących swoich przydziałów żywności, czy ustalenie przyczyn, dla których Żydzi 

decydowali się na pracę w szopach mimo głodowych wynagrodzeń. Jednocześnie praca ta nie 

powinna być jednak traktowana jako próba uniwersalnego wytłumaczenia wszystkich 

procesów w myśl deterministycznego przekonania, że byt kształtuje świadomość, a raczej jako 

uzupełnienie i kontekst dla opracowań przedstawiających sytuację w getcie z innych 

perspektyw.  

Stale podczas pracy przyświecało mi przykazanie Kazimierza Wyki: „fakt fikcji 

gospodarczej musi być kładziony jako fundament przemian gospodarczych Generalnego 

Gubernatorstwa”1. Dlatego też, kierując się tą myślą, obok zarysu norm prawnych, jakie – w 

teorii – miały regulować życie ekonomiczne Żydów pod okupacją, wiele uwagi poświęcono w 

niniejszej dysertacji pytaniom o przyzwolenie na łamanie prawa, a także o to, w jakim stopniu 

władze okupacyjne planowały egzekwować swoje własne rozporządzenia. Omówiono także, 

nierzadko wykraczające poza ramy prawa, działania władz, które miały na celu wymuszenie od 

Żydów określonych dóbr i świadczeń. Wiele uwagi poświęcono również indywidualnym 

próbom wzbogacenia się Niemców i osób pozostających z nimi w przyjaznych stosunkach, 

którzy korzystali z przyzwolenia władz na bogacenie się kosztem ludności nieniemieckiej, w 

                                                
1 Kazimierz Wyka, Życie na niby, Kraków 2010, s. 276. 
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szczególności poprzez przejmowanie przedsiębiorstw i atrakcyjnie położonych mieszkań czy 

rabowanie ruchomości.  

Obserwacja, że wiele praw było uchwalanych z założeniem, że ich wprowadzenie w 

życie jest niemożliwe, lub przynajmniej szkodliwe dla interesów prawodawcy, pozwala na 

lepsze zrozumienie polityki ekonomicznej władz okupacyjnych. W szczególności tłumaczy to  

przyzwolenie Niemców na przemyt czy funkcjonowanie nielegalnych przedsiębiorstw w 

dzielnicy zamkniętej. Trzymając się pojęć zaproponowanych przez Kazimierza Wykę w 

Gospodarce wyłączonej, wiele uwagi poświęcam w niniejszej dysertacji zarówno lukom u góry 

jak i u dołu fikcji, opisując zjawisko korupcji i liczne strategie unikania zobowiązań na rzecz 

władz. 

Dużo miejsca poświęcam w pracy codziennemu życiu Żydów w okupowanej 

Warszawie, odtwarzając ich budżety, dochody i warunki bytowe. Bez tego opis procesów 

ekonomicznych zachodzących w getcie byłby niemożliwy, a suche dane ekonomiczne nie 

mogłyby oddać realiów panujących w getcie. Nie jest to jednak pełny obraz dnia powszedniego 

Żydów warszawskich gdyż – nawet w okresie codziennej walki o przetrwanie – nie sposób 

przecież redukować życie ludzkie wyłącznie do aspektów ekonomicznych. Jednocześnie 

uważam, że znajomość warunków ekonomicznych panujących w getcie pozwala lepiej 

zrozumieć życie społeczne, kulturalne czy polityczne dzielnicy. Niniejsza dysertacja jest zatem 

punktem wyjścia do ewentualnego nowego opracowania „dnia powszedniego getta”, ale sama 

za takie opracowanie nie może być uważana. W szczególności niewiele uwagi w pracy 

poświęcono zagadnieniom pomocy społecznej i organizacjom samopomocowym – poza szerzej 

omówioną kwestią kuchni ludowych. Jakkolwiek punkty dla przesiedleńców czy placówki 

opieki zamkniętej odgrywały ważną rolę w życiu licznej grupy Żydów w nich się znajdujących, 

tak ich wpływ na szeroko pojętą gospodarkę był dalece ograniczony.  

Dalszych badań wymaga wpływ getta i zachodzących w nim zmian ekonomicznych na 

sytuację panującą poza murami. Niewiele do dzisiaj wiemy o tym, kim byli kontrahenci 

przedsiębiorstw działających w getcie czy dostawcy żywności dla spółek szmuglerskich, a 

także w jaki sposób wyprzedawane przez Żydów ruchomości wpływały na ceny na Wołówce i 

targach podwarszawskich miejscowości. Podobnie niewiele możemy powiedzieć o tym, ile 

faktycznie zarabiali niemieccy przedsiębiorcy prowadzący zakłady w getcie. Uzupełnienie tych 

białych plam pozwoliłoby na stworzenie nowej, zintegrowanej, historii gospodarczej 

Warszawy pod okupacją, gdzie widoczne byłyby wzajemne zależności Polaków, Żydów i 

Niemców na polu ekonomicznym. 
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Kluczowymi źródłami dla niniejszej dysertacji były materiały znajdujące się w 

Archiwum Ringelbluma, którego twórcy poświęcili wiele uwagi dokumentowaniu życia 

gospodarczego getta. Nie jest to jednak źródło doskonałe, gdyż praca współpracowników 

Emanuela Ringelbluma nie została nigdy ukończona, a jego twórcy dysponowali jedynie 

pobieżnymi informacjami o niektórych elementach życia ekonomicznego. Wiele tekstów 

złożonych w Archiwum Ringelbluma charakteryzuje się również silnym nacechowaniem 

ideowym, gdyż ich autorzy byli działaczami politycznymi i opisywali wydarzenia i procesy 

dziejące się w getcie przez pryzmat swojej ideologii. Niemożliwym do przecenienia 

dokumentem z getta jest dziennik Adama Czerniakowa, przewodniczącego Rady Żydowskiej, 

który w swoich codziennych zapisach dokumentował życie dzielnicy, funkcjonowanie 

Judenratu i ciągłe interakcje z Niemcami. Wyjątkowy charakter mają meldunki o sytuacji w 

getcie znajdujące się w zbiorach Delegatury Rządu na Kraj w Archiwum Akt Nowych. Te 

materiały, przygotowane przez żydowskich autorów, stanowią świadectwo tematów, które 

wydały się Delegaturze szczególnie interesujące. Zawierają one opisy życia codziennego i 

niemieckiego terroru, ale najobszerniejszą ich część stanowi kartoteka Żydów 

współpracujących z Niemcami, w której wyliczono setki osób (w tym wszystkich oficerów 

ŻSP) – często na podstawie nikłych przesłanek.  

W pewnym stopniu uzupełnieniem dla tych materiałów są relacje i pamiętniki 

znajdujące się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego i Instytutu Yad Vashem. Te 

zespoły złożone są z bardzo różnorodnych materiałów, począwszy od jednostronicowych 

relacji po kilkusetstronicowe wspomnienia, z których niektóre powstały „tam i wtedy”, zaś inne 

wiele lat po wojnie. Są one ważnym źródłem informacji o życiu dzielnicy zamkniętej, i 

dostarczają wartościowej perspektywy Ocalałych, wśród których nadreprezentowani byli 

zamożni i zasymilowani Żydzi. Z podobnej grupy wywodzili się także liczni autorzy wydanych 

po wojnie wspomnień i pamiętników, którzy rzeczywistość getta odbierali z innej perspektywy 

niż – zazwyczaj w stosunku do nich krytyczni – współpracownicy Ringelbluma.  

Źródła te uzupełniają dokumenty wytworzone w okresie okupacji przez Radę Żydowską 

i władze okupacyjne – w szczególności urząd Komisarza Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej 

w Warszawie i urząd Szefa Okręgu Warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa, a także przez 

organizacje żydowskie, takie jak Centos i Żydowska Samopomoc Społeczna. Niemniej 

większość dokumentów związanych ze wspomnianymi  instytucjami zostało zniszczonych 

podczas wojny, a ich treść poznajemy jedynie ze wzmianek w zachowanych sprawozdaniach i 

raportach. Tam jednak, gdzie materiały te przetrwały stanowią one ważne źródło informacji i 

dostarczają danych statystycznych bezcennych do rozważań o ekonomii. Należy przy tym mieć 
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na uwadze, że dokumenty te często były tworzone jako teksty perswazyjne, mające na celu 

przekonanie czytelników o, na przykład, pełnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych 

dzielnicy żydowskiej, a prezentowane w nich dane statystyczne miały stanowić argument na 

rzecz tezy, jaką starano się udowodnić. Obok nich zachowała się stosunkowo obszerna 

korespondencja i dokumenty wytworzone podczas codziennego funkcjonowania instytucji, 

które na jednostkowych przykładach wydają się lepiej oddawać realia życia w dzielnicy 

zamkniętej. 

W dysertacji wykorzystuję także materiał fotograficzny i filmowy. Zdjęcia i filmy 

wykonane przez fotografów niemieckich (w szczególności żołnierzy Propagandakompanie 689 

– Alberta Cusiana, Ludwiga Knoblocha czy Joe Heydeckera) i osoby pracujące na zlecenie 

okupanta (jak Mieczysław Bil-Bilażewski), które, mimo iż były tworzone w celach 

propagandowych i często miały na celu ukazanie wynaturzeń życia w dzielnicy zamkniętej, są 

wartościowym materiałem ilustrującym życie getta. Z podobną ostrożnością podchodzę także 

do zdjęć promujących wytwórczość w getcie, wykonanych na potrzeby Wzorcowni Produkcji 

Żydowskiej, gdzie z kolei fotografowie skupiali się na ukazaniu przemysłu w getcie z najlepszej 

możliwej strony.  

W pracy w niewielkim zakresie wykorzystano natomiast relacje zebrane wiele lat po 

wojnie. W szczególności nie zdecydowałem się na szerszą kwerendę w zbiorze wywiadów 

znajdujących się w Visual History Archive, prowadzonym przez USC Shoah Foundation. Jak 

wykazała moja wstępna kwerenda, wspomnienia te – gromadzone przynajmniej 50 lat po 

wydarzeniach, które omawiają - w nieznacznym stopniu uzupełniają bowiem naszą wiedzę o 

życiu gospodarczym, gdyż zazwyczaj zagadnienia ekonomiczne stanowią jedynie poboczny 

temat w wywiadach, a wielu z Ocalałych ograniczyło się w nich do zdawkowych uwag o 

głodzie i nędzy. Niemniej nie wykluczam, że w wyżej wymienionych zbiorach można by 

jeszcze znaleźć materiały, które pozwoliłyby na uzupełnienie obrazu zrekonstruowanego w 

niniejszej dysertacji. 

W pierwszej części rozprawy przedstawiono kontekst dla późniejszych rozważań, jakim 

jest sytuacja ludności żydowskiej w okresie międzywojennym w II Rzeczypospolitej ze 

szczególnym skupieniem się na Warszawie. W pracy omówiono liczbę i rozmieszczenie 

ludności żydowskiej w stolicy, a także warunki mieszkaniowe panujące w tak zwanej Dzielnicy 

Północnej, na terenie której zamieszkiwało około 70% warszawskich Żydów . Charakter tej 

dzielnicy, obejmującej obszar późniejszego getta, stanowił ważny czynnik warunkujący to, 

jakiego rodzaju przedsiębiorstwa mogły funkcjonować w getcie. Ponadtoprzeanalizowano 

ówczesną strukturę ekonomiczną ludności żydowskiej, która charakteryzowała się dużym 
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udziałem osób utrzymujących się z handlu i drobnej wytwórczości i słabą reprezentacją 

proletariatu fabrycznego przy niemal całkowitym braku osób zatrudnionych w administracji 

publicznej. W omówieniu przebiegu kryzysu gospodarczego lat trzydziestych XX w. zwrócono 

uwagę na to, jak wrażliwa na wahania koniunktury była ludność żydowska w Warszawie i w 

jak dalekim stopniu wspomniana recesja doprowadziła do zubożenia ludności. Analiza sytuacji 

ekonomicznej w latach trzydziestych dostarcza wartościowego kontekstu dla kryzysu 

ekonomicznego z okresu okupacji. 

Kolejny rozdział opisuje sytuację Żydów w Warszawie w okresie walk we wrześniu 

1939 r. oraz w pierwszym roku okupacji. Przedstawiono w nim kryzys na okupowanych 

ziemiach polskich wywołany zniszczeniami wojennymi i rabunkową gospodarką prowadzoną 

przez władze niemieckie. Równolegle do powyższej analizy prześledzone zostały kolejne 

działania władz mające na celu odseparowanie Żydów od reszty ludności miejskiej, zarówno 

pod względem ekonomicznym jak i dosłownym – przestrzennym. W niniejszej pracy 

odrzucono podział na dwie próby organizacji getta (z listopada 1939 r. i z jesieni 1940 r.) 

rozdzielone okresem odprężenia. Zamiast tego utworzenie zamkniętej dzielnicy żydowskiej 

przedstawione jest jako wynik ciągłych starań władz niemieckich, których celem było  

odizolowanie Żydów. W opisie tworzenia getta, czyli okresu przesiedleń ludności i 

przenoszenia przedsiębiorstw z i do zamykanej dzielnicy, poświęcono wiele uwagi kwestii 

chaosu informacyjnego, który utrudniał podjęcie decyzji w sprawie relokacji ludzi i zakładów, 

co rzutowało w znacznym stopniu na sytuację ludności.  

W dalszej części pracy opisano sytuację panującą w getcie. W rozdziale poświęconym 

demografii ludności żydowskiej skupiono się na weryfikacji ustaleń wcześniejszych badaczy i 

naświetleniu różnic pomiędzy danymi pochodzącymi ze spisów ludności, dystrybucji kart 

aprowizacyjnych i szacunków badaczy. Omówiono także dane dotyczące zgonów w getcie, 

gdzie skupiono się na wpływie wysokiej śmiertelności osób w wieku produkcyjnym i większej 

liczbie zgonów mężczyzn niż kobiet, na przemiany społeczne i gospodarcze.  

Następne rozdziały poświęcone są niemieckiej polityce gospodarczej w stosunku do 

getta i jej zmianom, a także żydowskim instytucjom utworzonym do jej realizacji. Poddano tam 

krytyce wcześniejsze ustalenia  dotycząc rabunkowej gospodarki prowadzonej przez Alexandra 

Palfingera, i opisano organizację pierwszych manufaktur należących do Rady Żydowskiej w 

okresie jego urzędowania. Po przedstawieniu krytyki jego kierownictwa i powodów, dla 

których został on odwołany ze stanowiska ukazano zmiany wprowadzone przez jego następcę 

– Maxa Bischofa. Następnie przedstawiono zagadnienia związane z zaopatrzeniem dzielnicy 

żydowskiej w żywność, poczynając od oficjalnie zorganizowanego systemu aprowizacji, przez 
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możliwe nadużycia, po przemyt, które pozwoliły w dalszej części pracy na rekonstrukcję 

budżetów mieszkańców getta.  

Omówienie funkcjonowania Rady Żydowskiej i powiązanych z nią instytucji jest – z 

konieczności – oparte raczej na szacunkach i wyrywkowych danych, niż na precyzyjnych 

informacjach księgowych. Opisano tam praktyki poszczególnych wydziałów, które prowadziły 

własną księgowość i nakładały na petentów opłaty niezależnie od Rady Żydowskiej, przez co 

niemożliwe jest określenie rzeczywistych budżetów tych jednostek administracyjnych. 

Ekstremalnym przypadkiem takiej autonomii jest, szerzej omówiona, Żydowska Służba 

Porządkowa i jej budżet. Wiele uwagi poświęcono także kwestii finansowania akcji 

pomocowych, w które zaangażował się Judenrat, gdyż wydają się one być dobrymi studiami 

przypadku tego, w jaki sposób zbierano środki od mieszkańców getta. Dalej omówiono szereg 

ważnych dla codziennego życia agend Rady – Komisję Opałową, Wydział Poczty i Biuro 

Kwaterunkowe oraz przedsiębiorstwa pogrzebowe i organizację wywózki odpadów . 

Następnie przeprowadzono rekonstrukcję budżetów domowych mieszkańców getta. 

Rozpoczęto ją od określenia wydatków na żywność, czynsze i utrzymanie mieszkania, by w 

dalszej kolejności pokazać różnicę pomiędzy wysokością zarobków a wydatkami. Po tym 

zarysowano stratyfikację ekonomiczną getta, a także opisano, jak znacząca była rola 

oszczędności i wyprzedaży ruchomości w budżetach domowych. Zwrócono ponadto uwagę na 

to, że w przypadku rodzin utrzymujących się z bieżących dochodów ich równowaga budżetowa 

była bardzo chwiejna. Dobrze pokazują to typowe sytuacje kryzysowe, które mogły 

doprowadzić rodziny do nędzy., a które zostały  opisane w dysertacji. 

Kolejny rozdział dotyczy rynku pracy w dzielnicy żydowskiej. Przedstawiono w nim 

oszacowania  zarobków i liczebności pracowników w poszczególnych gałęziach gospodarki. 

Kluczowym zagadnieniem poruszonym w tej części rozprawy jest ukierunkowanie 

wytwórczości w dzielnicy na eksport i organizacja przedsiębiorstw nastawionych na realizacje 

zamówień hurtowych, które stopniowo przekształcały się w manufaktury zespolone, do których 

przywarło miano szopów.  

Dalsza część pracy poświęcona została przekształceniom do jakich doszło w dzielnicy 

żydowskiej w miesiącach bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie deportacji Żydów do 

obozu zagłady w Treblince oraz przebiegowi akcji likwidacyjnej getta. Po naszkicowaniu 

kolejnych faz deportacji omówione zostały wybrane zagadnienia ekonomiczne z tego okresu, 

które pozwalają lepiej zrozumieć, jak wyglądało życie w getcie szczątkowym. Opis getta po 

deportacjach jest podzielony na dwie części. W pierwszej z nich opisano życie codzienne, 

zaopatrzenie getta, pracę w szopach oraz grabież mienia po wywiezionych prowadzoną przez 
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Werterfassung. Wiele uwagi poświęcono także kolejnym, często zapomnianym, deportacjom z 

getta do obozów pracy i przygotowaniom do relokacji zakładów z Warszawy na prowincję. W 

drugiej przedstawione zostały przygotowania Żydów do ucieczek z getta, budowa schronów i 

formowanie się podziemia zbrojnego wraz z oszacowaniem nakładów poniesionych na te 

przedsięwzięcia.  

Dysertację kończy krótki rozdział o powstaniu w getcie warszawskim, gdzie 

przedstawiono ostateczną likwidację getta przez siły pacyfikujące powstanie i zniszczenie 

znajdujących się na jego terenie zakładów przemysłowych w trakcie walk i poszukiwań 

ukrywających się Żydów.  

 

Uwagi dotyczące oszacowań i wartości liczbowych przytaczanych w pracy  

 

W opisie sytuacji ekonomicznej w okresie okupacji wielokrotnie poruszona będzie 

kwestia strategii przystosowania i przetrwania przyjmowanych przez  poszczególne osoby czy 

instytucje. Omawiając je zakładamy, że jednostki, korzystając z posiadanych przez siebie 

informacji, starały się podejmować racjonalne decyzje i w taki sposób gospodarować 

posiadanymi przez zasobami, by maksymalizować własny dobrostan. Nie spodziewamy się 

jednak, aby którykolwiek z warszawskich Żydów dokonał takiej formalnej analizy swojego 

działania. Obecnie również nie jest możliwe odtworzenie indywidualnych procesów 

decyzyjnych, ponieważ kwestia tego, w jakim stopniu różne czynniki wpływają na dobrostan 

jednostki, jest bardzo indywidualna i jej pełna analiza wykracza poza ramy niniejszego 

opracowania.  

W niniejszej dysertacji przedstawione zostały oszacowania różnych wartości 

ekonomicznych, począwszy od wynagrodzeń, przez koszty utrzymania po liczbę zatrudnionych 

w poszczególnych profesjach. Jesteśmy świadomi, że z uwagi na naturę materiału źródłowego, 

szczególnie dotyczącego działalności poza granicami prawa, mogą być one dalece niedokładne, 

mimo  prób możliwie precyzyjnego oszacowania tych danych. Należy przez to podchodzić do 

liczb przedstawionych w pracy  jako do danych szacunkowych, mogących się różnić od 

rzeczywistych nawet o kilkadziesiąt procent. Tam gdzie z danych dotyczących zbiorowości 

próbowaliśmy zrekonstruować sytuację jednostek, konieczne jest także uwzględnienie 

zróżnicowania w obrębie analizowanej grupy i zmienności tej wartości w czasie.  Jeśli zatem 

nie zaznaczono inaczej, podajemy przedziały w jakich według naszych wyliczeń znajdowały 
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się wartości typowe danej cechy (np. wynagrodzenia czy ceny). Oznacza to zarazem, że w wielu 

przypadkach rzeczywiste wartości musiały odbiegać od tych przez nas zaproponowanych.  

Nie zawsze nawet takie oszacowania mogły mieć miejsce. W wypadkach krańcowych, 

jak w okresie „kotła” we wrześniu 1942 r., de facto nie istniał rynek. Niektóre osoby 

posiadające poszukiwane zasoby (żywność czy wodę) dzieliły się nimi częściej kierowane 

empatią niż żądzą zysku, inne zaś oferowały je za zawrotne kwoty, które inni płacili. 

Równocześnie pojęcie własności przestawało mieć sens, ponieważ ludzie korzystali z mienia 

pozostałego po wywiezionych na równi ze swoim. Tym samym pojęcie ceny przestawało mieć 

sens. Analiza ekonomiczna takich sytuacji jest skazana na niepowodzenie, gdyż decyzje były 

wówczas podejmowane raczej pod wpływem emocji, niż w wyniku kalkulacji. Mając to na 

uwadze zdecydowałem się ograniczyć w takich wypadkach do przytoczenia danych ze źródeł, 

bez poddawania ich dalszej analizie. 

 

Zarys dziejów badań nad życiem gospodarczym getta 

 

Życie ekonomiczne getta warszawskiego stanowi jeden z tematów, któremu swoją 

uwagę poświęciło wielu badaczy. Pierwsze próby opracowania tego zagadnienia poczynione 

zostały jeszcze w okresie funkcjonowania dzielnicy zamkniętej, gdzie skupiona wokół 

Emanuela Ringelbluma grupa działaczy Oneg Szabat dokumentowała poszczególne aspekty 

życia w getcie. Zainicjowany w 1942 r. projekt Dwa i pół roku miał składać się z czterech 

części, z których jedną chciano poświęcić  życiu gospodarczemu. Pracami nad tym tomem 

kierować miał Menachem Linder2 i, według zachowanych w Archiwum Ringelbluma 

konspektów, planowano przygotowanie wszechstronnego opracowania ekonomii getta3. Praca 

ta nie mogła jednak z szeregu powodów zostać ukończona. W nocy z 17 na 18 IV 1942 r. 

Menachem Linder został zastrzelony4. W kolejnych miesiącach, wraz z napływającymi do getta 

wiadomościami o deportacjach Żydów do obozów zagłady i rozpoczęciem wywózek z 

Warszawy, więcej uwagi członkowie Oneg Szabat poświęcali dokumentowaniu Zagłady niż 

opisywaniu gospodarki dzielnicy.W pewnym sensie kontynuacją ich prac nad opisem sytuacji 

gospodarczej getta były wspomnienia spisywane przez  Żydów ukrywających się poza gettem 

                                                
2 Aleksandra Bańkowska, Tadeusz Epsztein, Wstęp, AR t. 11, s. L.  
3 Patrz np. [Eliasz Gutkowski], Spis tematów do opracowania obejmującego różne dziedziny życia getta 

warszawskiego, ARG I 554, AR t. 11, s. 148-149; Plan monografii „Sytuacja dzielnicy żydowskiej w 1941 r. w 

liczbach”, ARG II 294, AR t. 11, s. 152-154; poza nimi zachowały się także konspekty szczegółowe dla 

wybranych zagadnień wymienionych w tych planach całej monografii. 
4 Wykaz osób zastrzelonych w nocy z dnia 17 na 18 kwietnia 1942 r., ARG II 299, AR T. 33, s. 375. 
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lub też w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu. Niektóre z tych wspomnień jedynie na 

marginesie poruszały wątki autobiograficzne, zaś większość uwagi poświęcono w nich życiu 

dzielnicy zamkniętej. Do tej grupy zaliczyć można, znane i często wykorzystywane przez 

współczesnych badaczy, teksty Henryka Bryskiera, Beniamina Horowitza, Stefana 

Szpigielmana, Stanisława Adlera, Stanisława Gombińskiego, czy ukrywających się poza 

gettem współpracowników Oneg Szabat – jak Mojżesza Passensteina oraz samego Emanuela 

Ringelbluma. Autorzy tych tekstów zaznaczali jednak, że opierając swoje prace na zawodnej 

pamięci i indywidualnej perspektywie dostarczają dalece niedoskonałego opisu dziejów getta. 

Po wojnie pierwszymi opracowaniami naukowymi dziejów getta były opracowania pisane 

przez biegłych na potrzeby procesów zbrodniarzy nazistowskich. Wśród ich autorów można 

spotkać Hersza Wassera – jednego z bliższych współpracowników Ringelbluma5, a także 

późniejszych wybitnych badaczy Zagłady: Józefa Kermisza6, czy kluczową w badaniach nad 

gospodarką getta Tatianę Berenstein7. Obok nich pojawiały się jednak postaci szerzej nieznane, 

jak adw. B. Mosiężnik8. Prace te w większości przypadków ograniczały się do streszczania 

źródeł i ogólnego opisu warunków w getcie, lecz stanowiły ważny punkt wyjścia do dalszych 

badań. 

Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku, po odnalezieniu drugiej części Podziemnego 

Archiwum Getta i opracowaniu dokumentów wytworzonych przez administrację niemiecką9, 

Tatiana Berenstein przystąpiła do opracowania kolejnych zagadnień związanych z życiem 

ekonomicznym Żydów warszawskich pod okupacją. Na łamach „Biuletynu Żydowskiego 

Instytutu Historycznego” wydała ona w następnych latach serię artykułów: O hitlerowskich 

metodach eksploatacji gospodarczej getta warszawskiego10, Hitlerowskie dyskryminacje 

gospodarcze wobec Żydów w Warszawie przed utworzeniem getta11, Rola przedsiębiorców 

niemieckich w eksterminacji ludności żydowskiej w getcie warszawskim12. Artykuły te oparte 

zostały na obszernych kwerendach archiwalnych i do dziś stanowią podstawowe opracowanie 

                                                
5 Przykładowo: AŻIH, Procesy Zbrodniarzy Wojennych, Hersz Wasser, Ekspertyza: Stan aprowizacyjny, 

warunki zdrowotne i śmiertelność w getcie, 344/19. 
6 AŻIH, Procesy Zbrodniarzy Wojennych, Józef Kermisz, Likwidacja żydostwa warszawskiego, 344/17. 
7 AŻIH, Procesy Zbrodniarzy Wojennych, Tatiana Berenstein, Utworzenie getta w warszawie, 344/22; AŻIH, 

Procesy Zbrodniarzy Wojennych, eadem, Sytuacja ludności żydowskiej w W-wie od X 1939 do połowy 1942 
roku, 344/23. 
8 AŻIH, Procesy Zbrodniarzy Wojennych, B. Mosiężnik, Praca przymusowa, obozy pracy, szopy, 344/20. 
9 Tatiana Berenstein, Nowe źródła do dziejów getta warszawskiego, BŻIH nr 6-7/1953, s. 240 i d. 
10 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach eksploatacji gospodarczej getta warszawskiego, BŻIH nr 8/1953, s. 

3-52. 
11 T. Berenstein, Hitlerowskie dyskryminacje gospodarcze wobec Żydów w Warszawie przed utworzeniem getta, 

BŻIH nr 4/1952, s. 156-190. 
12 T. Berenstein, Rola przedsiębiorców niemieckich w eksterminacji ludności żydowskiej w getcie warszawskim, 

BŻIH nr 13-14/1955, s. 185-210. 
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zmian polityki eksploatacji żydowskiej siły roboczej oraz niemieckiej administracji getta. Przez 

to, że opracowania te powstały przed „odwilżą” 1956 r. charakteryzują się one silnym 

nacechowaniem ideologicznym, a autorka ukazuje wyzysk pracy żydowskiej w dzielnicy 

zamkniętej jako szczególny przypadek wyzysku kapitalistycznego. Przedstawiała ona 

żydowską burżuazję i dygnitarzy Rady Żydowskiej jako grupę uciskającą proletariat co, jak 

wykażemy w dalszej części pracy, jest nadmiernym uproszczeniem. W ujęciu Tatiany 

Berenstein niemieccy przedsiębiorcy zostali scharakteryzowani jako chętni i czynni 

współsprawcy Zagłady, zaś niewiele uwagi poświęciła autorka ekonomicznym przesłankom 

ich działalności. Pominęła przez to fundamentalną sprzeczność pomiędzy interesami 

właścicieli przedsiębiorstw, którzy czerpali korzyści z wykorzystywania pracy Żydów, i 

ideologicznie umotywowanym planem eksterminacji wszystkich Żydów. Obok tych artykułów 

Tatiana Berenstein wydała dalsze prace stanowiące ważną pomoc merytoryczną dla 

późniejszych badaczy. Wspólnie z Adamem Rutkowskim przygotowała opracowanie 

poświęcone demografii ludności żydowskie13, a samodzielnie – artykuł o zmianach cen 

podstawowych produktów w okupowanej Warszawie14.  

Poza pracami Tatiany Berenstein dzieje gospodarcze getta były poruszane jedynie na 

marginesie innych opracowań. W latach siedemdziesiątych XX w. Ruta Sakowska, we wstępie 

do swojej pionierskiej monografii getta warszawskiego, rekapitulując stan badań pisała: „całe 

bowiem obszary dziejów społeczności żydowskiej w Warszawie […] prawie nie były tknięte 

przez badaczy”15. Jej praca Ludzie z dzielnicy zamkniętej stanowiła ważny krok w opisie 

systemu opieki społecznej i administracji getta, jednak w niewielkim stopniu uzupełniała ona 

wcześniejsze ustalenia dotyczące handlu, produkcji i usług w dzielnicy. Przykładowo: 

kluczowemu zagadnieniu przemytu poświęciła ona jedynie dwie strony swojej pracy i 

ograniczyła się na nich do rekapitulacji pisanego podczas wojny tekstu Passensteina16. W tej 

monografii obszernie zostało opisane zagadnienie szeroko rozumianego oporu cywilnego w 

getcie, włącznie z organizacją i funkcjonowaniem pomocy społecznej, a także życie kulturalne 

dzielnicy. 

                                                
13 T. Berenstein, A. Rutkowski, Liczba ludności żydowskiej i obszar przez nią zamieszkiwany w Warszawie w 

latach okupacji hitlerowskiej, BŻIH nr 26/1958, s. 73-114. 
14 T. Berenstein, Ceny produktów żywnościowych w Warszawie i getcie warszawskim w latach okupacji 

hitlerowskiej, BŻIH nr 70/1969, s. 3-20. 
15 Ruta Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej, Warszawa 1975, s. 14. 
16 R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej, s. 84-85. 



16 

Znacząco szerszy opis zagadnień gospodarczych przedstawił w pracy Żydzi warszawscy 

1939-1943; Getto-Podziemie-Walka Israel Gutman17. W swojej monografii stworzył on 

wieloaspektową analizę przemytu, gdyż poza faktograficznym opisem dodawał informacje o 

recepcji szmuglerów w getcie, stosunku władz okupacyjnych do ich działalności czy 

niejednoznacznej roli, jaką odgrywali w życiu getta. Z kolei opisując rynek pracy w dzielnicy 

nie potępiał on przedsiębiorców organizujących zakłady wytwórcze, zamiast tego doceniając 

ich zaradność i zdolność do przystosowania się do pracy w warunkach wojennych. Niewiele 

uwagi poświęcał  natomiast  zakładom w rękach niemieckich i zgoła pomijał zagadnienie zmian 

własności przedsiębiorstw w getcie. Wyjątkowo cennym elementem opracowania Gutmana jest 

także obszerne omówienie dotyczące getta po deportacjach z lata 1942 r., w którym skupia się  

w nieproporcjonalnie dużym stopniu na żydowskim podziemiu i lakonicznie opisuje życie 

ludności cywilnej, niezaangażowanej w konspirację.  

Najpełniejszym opracowaniem dziejów getta warszawskiego jest Getto warszawskie; 

Przewodnik po nieistniejącym mieście18 pióra Barbary Engelking i Jacka Leociaka, wydany po 

raz pierwszy w 2001 r. Jeden z obszerniejszych rozdziałów tej monografii poświęcono 

gospodarce, gdzie w oparciu o imponującą kwerendę autorzy opisali sytuację ekonomiczną w 

getcie ze znacznie większą szczegółowością niż ich poprzednicy. Poza tym opisem stworzyli 

oni także obszerne zestawienia podmiotów gospodarczych funkcjonujących w dzielnicy 

żydowskiej wraz z adresami i informacjami o ich profilu działalności, które zaznaczone są na 

załączonych do monografii planach, stanowiących znaczące ułatwienie przy wizualizacji 

topografii getta. Podobnie jednak jak w przypadku wcześniejszych monografii getta, przez 

ogrom materiału jaki musiał w Przewodniku zostać zawarty, autorzy poszli w wielu miejscach 

na dość daleko idące kompromisy i musieli ograniczyć się jedynie do zasygnalizowania szeregu 

problemów badawczych.  

Mimo iż w latach po publikacji Przewodnika wzrosło zainteresowanie badaczy gettem 

warszawskim i tematem stosunków polsko-żydowskich w okresie okupacji,  stosunkowo 

niewiele uwagi poświęcono badaniom nad historią gospodarczą dzielnicy zamkniętej. 

Jednocześnie opracowane zostało wiele zagadnień związanych z życiem w getcie, co pozwala 

nam na pełniejsze zrozumienie sytuacji gospodarczej w dzielnicy. Ważne są również badania 

dotyczące szantażowania Żydów19, ich przestępczości (rozumianej według obowiązujących 

                                                
17 Israel Gutman, Żydzi warszawscy 1939-1943, Getto-Podziemie-Walka, tłum. Zoja Perelmuter, Warszawa 

1993. 
18 Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie; Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 

2001 (wyd. 1), Warszawa 2013 (wyd. 2); W niniejszej dysertacji wykorzystywane jest nowsze wydanie.  
19 Jan Grabowski, „Ja tego Żyda znam!” Szantażowanie Żydów w Warszawie 1939-1943, Warszawa 2004. 
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pod okupacją praw)20, czy obszerne opracowanie dotyczące losów mienia żydowskiego Klucze 

i kasa. O mieniu żydowskim pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939 

– 195021. W ostatnich latach, obok prac naukowych, ukazały się drukiem także liczne edycje 

źródłowe, z pełnym wydaniem Archiwum Ringelbluma i serią wydawniczą Biblioteka 

Świadectw Zagłady na czele, które stanowią wydatną pomoc w badaniach nad historią getta. 

  

                                                
20 Barbara Engelking, Jan Grabowski, „Przestępczość” Żydów w Warszawie 1939-1942, Warszawa 2010. 
21 Klucze i kasa. O mieniu żydowskim pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939 – 1950, 

red. Jan Grabowski, Dariusz Libionka, Warszawa 2014.  
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1. Sytuacja ekonomiczna II RP 

Nie należy się łudzić co do naszego stanu. Ostatnie sprawozdanie Ligi 

Narodów o sytuacji gospodarczej świata […] cytuje Polskę obok Indii jako 

skrajny przypadek biednego narodu.[…] W obecnym pochodzie wciąż 

kroczy Polska w ostatnich szeregach; tylko dwa czy trzy państwa wskazują 

niższy od nas wskaźnik produkcji. – Brunon Sikorski, 1937 r.22 

Ziemie, które weszły w skład II RP, zostały ciężko doświadczone w okresie I Wojny 

Światowej. Nie tylko doznały one powszechnych w całej Europie problemów z zaopatrzeniem 

wywołanych odcięciem dostaw towarów z państw walczących po przeciwnej stronie frontu i 

mobilizacją (a więc oderwaniem od pracy) znaczącej części mężczyzn w wieku produkcyjnym, 

ale i ucierpiały w wyniku samych walk. W przeciwieństwie do statycznego frontu zachodniego, 

front wschodni, przebiegający przez znaczącą część wojny przez terytorium zamieszkałe w 

większości przez ludność polską, charakteryzował się większą dynamiką. Dla zamieszkującej 

te ziemie ludności cywilnej oznaczało to kilkukrotne przemarsze wojsk, zniszczenia w wyniku 

działań wojennych i wielokrotne konfiskaty zapasów żywności czy innych towarów dających 

się wykorzystać na potrzeby wojskowe. Doszło także do znaczących strat ludności cywilnej w 

wyniku działań zbrojnych. Należy mieć na uwadze, że liczba ofiar bezpośrednich działań 

zbrojnych była jedynie niewielkim ułamkiem ogółu. Znacznie większa liczba cywili zginęła w 

wyniku chorób i niedostatku wywołanego przez zniszczenia wojenne. Już latem 1915 r. w Rosji 

znajdowało się około 3 mln uchodźców23, którzy częstokroć pozbawieni byli dachu nad głową, 

źródła utrzymania i najbardziej elementarnych możliwości zachowania higieny. Liczba ta 

wzrastała w kolejnych miesiącach wraz z ewakuacjami ludności cywilnej w ramach rosyjskiego 

strategicznego odwrotu zarządzonego w lipcu 1915 r. Takie warunki prowadziły do szybkiego 

rozprzestrzeniania się chorób w grupach uchodźców – w szczególności tyfusu czy dyzenterii, 

które charakteryzowały się w wysoką śmiertelnością wśród niedożywionych osób 

pozbawionych elementarnej opieki medycznej.  

Podczas odwrotu armii rosyjskiej z zachodniej części Kongresówki po przegranej bitwie 

pod Gorlicami w wielu miejscach wykonano planowe zniszczenia infrastruktury o znaczeniu 

                                                
22 Za: Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991, s. 68. 
23 Gatrell Peter, Refugee history and refugees in Russia during and after the First World War, “Vestnik of Saint 

Petersburg University. History”, 2017, t.  62, wyd.  3, s. 500. 
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strategicznym. Wysadzano w powietrze mosty, niszczono urządzenia kolejowe i nie dające się 

wywieźć wyposażenie zakładów przemysłowych. Jednocześnie władze rosyjskie usiłowały 

ewakuować maszyny i zasoby potrzebne do produkcji sprzętów na potrzeby wojskowe na 

wschód. Odbudowa pozostałych na miejscu zakładów postępowała powoli, gdyż w warunkach 

mobilizacji całej gospodarki na potrzeby wysiłku wojennego dostępność części zamiennych, 

nowych maszyn czy materiałów budowlanych była mocno ograniczona. Ponadto wiele z 

zakładów funkcjonowało do tej pory w znacząco innych realiach rynkowych. Przykładowo 

większość produkcji fabryk włókienniczych Łodzi trafiała przed wojną na rynek wewnętrzny 

Imperium Romanowów, zaś po zajęciu miasta przez wojska niemieckie zmuszona była znaleźć 

nowe źródła surowców i rynki zbytu. Oznaczało to, iż do końca wojny większość zakładów nie 

zdołała wznowić produkcji, lub też wznowiła ją na znacznie mniejszą skalę niż przed wojną.  

Dane ekonomiczne dotyczące pierwszych lat niepodległej Polski nie są w pełni 

wiarygodne, gdyż dotyczyły one dopiero formującego się państwa, zaangażowanego w szereg 

konfliktów z sąsiadami. Siłą rzeczy niektóre wiadomości o stanie gospodarki nie mogły być 

wówczas zbierane, zaś w przypadku innych trudne byłoby ich zakwalifikowanie – 

przykładowo: w jaki sposób produkcja z terenu Górnego Śląska powinna zostać podzielona 

pomiędzy Polskę i Niemcy? Przez to dla lat 1919-1923 r. zdani jesteśmy na ogólne szacunki24. 

Wyżej opisane zniszczenia wojenne szacuje się na około 10% majątku narodowego25, lecz 

przełożyły się one na ponad dwukrotny spadek produkcji przemysłowej – w 1921 r. produkcja 

przemysłowa (wraz z budownictwem) wyniosła zaledwie 46,8% stanu z 1913 r. wyliczonego 

dla terytorium Polski po Traktacie Ryskim26, by w 1922 r. wzrosnąć do 73,9% wartości 

przedwojennej, co oznaczało wzrost o około 60% rok do roku. Oznacza to, iż wiele zakładów 

nie uzyskało jeszcze pełnych mocy produkcyjnych po wojnie27. Podobnie miała się sytuacja na 

roli – podczas gdy w 1920 r. zbiory pszenicy i żyta wyniosły zaledwie około 40% stanu sprzed 

wojny, to w kolejnym roku udało się je podwoić28.  

                                                
24 Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, s. 1. 
25 Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, s. 75; Landau i Tomaszewski dla 

porównania podają, że podczas II Wojny Światowej Polska straciła 38% majątku narodowego. 
26 W niniejszym rozdziale wielokrotnie będę odwoływał się do stanu sprzed I Wojny Światowej. W przypadku 

produkcji przemysłowej za poziom odniesienia przyjmuję wskaźnik ogólny produkcji przemysłowej z 1913 r., w 

przypadku produkcji rolnej, aby zminimalizować wpływ corocznych wahań klimatycznych, jest to średnia z 

pięciolecia 1909 – 1913 r.  
27 Wykazywana produkcja przemysłowa dla 1921 r. była zaniżona także ze względu na niejasny status części ziem 

Górnego Śląska i Wileńszczyzny. Dopiero w kwietniu 1922 r. doszło do inkorporacji Litwy Środkowej do Polski, 

a w połowie tego roku włączono do Polski część Górnego Śląska. Obliczając produkcję przemysłową dla 1922 r. 

GUS wykorzystał dane liczone od 1 stycznia 1922 r.   
28 Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, s. 9. 
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Część z tego wzrostu tłumaczy nam ustabilizowanie sytuacji panującej na Górnym 

Śląsku, który był obszarem o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki w tym okresie, lecz 

jest to również świadectwo faktycznej odbudowy zakładów przemysłowych. Na miarę 

dostępnych środków prowadzono remonty w zakładach zdewastowanych przez wojnę, a także 

zmieniano produkcję na lepiej odpowiadającą nowej rzeczywistości gospodarczej, tj. na towary 

potrzebne na rynku wewnętrznym. Jednocześnie w Polsce trwała odbudowa kluczowej dla 

funkcjonowania przemysłu infrastruktury komunikacyjnej oraz unifikacja systemu kolejowego 

(wymagająca przekucia linii szerokotorowych na normalnotorowe) i drogowego (wymagająca 

zmiany ruchu na terenie dawnego zaboru austriackiego na prawostronny). Mimo ograniczonych 

środków inwestycyjnych i dużych trudności w unifikacji systemu gospodarczego w trzech 

częściach składowych nowopowstałego państwa w latach 1922-23 udało się uzyskać produkcję 

przemysłową na poziomie przekraczającym 70% stanu przedwojennego, a biorąc pod uwagę 

straty ludności uzyskalibyśmy wartość bliską 80% produkcji per capita29. Jeśliby przyjąć ten 

poziom produkcji w przeliczeniu na osobę jako wartość odniesienia – przypomnijmy, że 

mówimy o młodym państwie kilka lat po wojnie – okaże się, że w dwudziestoleciu nie może 

być mowy o faktycznym rozwoju gospodarczym. Jedynie w szczycie koniunktury z lat 1928-

29 i 1937-38 zostanie wytworzonych per capita więcej dóbr przemysłowych niż w latach 1922-

2330, zaś poziom produkcji przemysłowej sprzed I Wojny Światowej uda się osiągnąć Polsce 

dopiero w 1949 r. Sytuacja gospodarcza na tle innych państw europejskich przedstawiała się 

równie źle. Polska jako jedyne większe państwo Europy nie zdołała w dwudziestoleciu 

międzywojennym przekroczyć produkcji przemysłowej sprzed Wielkiej Wojny31.  

 

                                                
29 Zbigniew Landau, Gospodarka Polski na tle gospodarki światowej 1913-1938, „Przegląd Historyczny” 59/2, 

Warszawa 1968, s. 258. 
30 Zbigniew Landau, Gospodarka Polski…, s. 258. 
31 Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, s. 75.  
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Rysunek 1: Produkcja przemysłowa (z budownictwem) w Polsce w latach 1921-1938; za: Z. Landau, Gospodarka Polski..., s. 
258. 

Można jednocześnie wskazać bardzo dużą dynamikę zmian produkcji przemysłowej rok 

do roku. Przykładowo: w krótkim okresie prosperity 1926-28 zwiększyła się ona o około 40%, 

by następnie w latach 1929-1932 spaść poniżej poziomu z 1926 r. Świadczy to o wielkiej 

wrażliwości przemysłu na krótkookresowe wahania koniunktury, co przekładało się na 

niepewność bytu pracowników, którzy z dnia na dzień mogli utracić pracę.  

Znanym o często opisywanym fenomenem II RP jest wielka liczba osób „zbędnych” dla 

funkcjonowania gospodarki. W tej liczbie zazwyczaj wymienia się chłopów gospodarujących 

na niewielkich poletkach, które nie wykorzystywały w pełni siły roboczej właścicieli. Problem 

ten pogłębiał się z czasem, jako że stopniowe wprowadzanie nowoczesnych urządzeń 

rolniczych zmniejszało pracochłonność poszczególnych prac na roli. Liczbę tych „zbędnych” 

osób na wsi w pierwszych latach Polski niepodległej szacowano na około 2 mln, zaś w 1935 r. 

podniesiono oszacowanie do około 4,5 mln32. Słabiej opisana jest sytuacja osób zamieszkałych 

w miastach, które znajdowały się w podobnej sytuacji ekonomicznej – tj. utrzymywały się z 

pracy nie wykorzystującej całości sił roboczych pracujących osób. Widząc jednak ciągły 

dopływ nowych osób do przemysłu, który nie przekładał się na zwiększenie produkcji, należy 

spodziewać się znaczącego ukrytego bezrobocia w tej gałęzi gospodarki. Według wyliczeń 

opartych na oficjalnych danych liczba utrzymujących się z przemysłu i górnictwa wzrosła z 

4685 tys. w 1921 r.33 do 6178 tys. w 1931 r. i 8099 tys. w 1938 r.34, co – jak wskazaliśmy wyżej 

– nie przełożyło się na znaczący wzrost produkcji przemysłowej.  

                                                
32 Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, s. 11. 
33 W tym wyliczeniu uwzględniono także mieszkańców Wileńszczyzny i Górnego Śląska. 
34 Cecylia Leszczyńska, Historia Polski w liczbach, t. 1., Warszawa 2003, tab. 391, s. 407;  
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Poszukajmy więc tych „zbędnych” mieszkańców miast. Dane dotyczące okresu 

wielkiego kryzysu lat trzydziestych wskazują, że w niektórych latach nawet 1/3 robotników 

zatrudnionych w dużych i średnich zakładach nie pracowała w pełnym wymiarze35, zaś 

faktyczna liczba roboczodniówek przepracowanych w tych zakładach spadła o około 45% 

względem 1928 r. Zwiększająca się wydajność pracy (o niemal 30% w okresie 1928-193836) 

wynikająca z coraz szerszego stosowania nowoczesnych technik produkcji powodowała, iż 

rekordową dla II RP produkcję przemysłową udało się osiągnąć wykorzystując zaledwie 90% 

roboczogodzin z 1928 r. – co wskazuje nam, iż znacząca część ludzi napływających do 

wielkiego przemysłu była tam de facto zbędna.  

Możemy jednocześnie spodziewać się, iż sytuacja drobnej wytwórczości nie była 

lepsza, gdyż dostępność tanich produktów wielkiego przemysłu zmniejszała atrakcyjność 

wyrobów rzemieślniczych. Trudniejsze jest wyliczenie ukrytego bezrobocia w przypadku 

ludności utrzymującej się z innych działów gospodarki – brakuje nam syntetycznych 

wskaźników dotyczących szeroko pojętych usług (a więc działów gospodarki „Handel i 

ubezpieczenia”, „Komunikacja i transport”), które mogłyby odpowiedzieć na pytanie, w jakim 

stopniu napływ nowych ludzi do tych gałęzi gospodarki wpływał na efektywność ich 

funkcjonowania. Można jednak przypuszczać, iż znacząca część drobnych handlarzy (a w 

szczególności handlarzy obwoźnych) czy tragarzy zajmowała się tymi pracami z braku innych 

perspektyw, a w razie pojawienia się innych ofert pracy byliby je gotowi porzucić bez większej 

straty dla ogółu gospodarki. Bina Garncarska-Kadary wyliczyła, iż wśród dwóch milionów 

polskich Żydów w wieku produkcyjnym, spisanych w 1931 r., ponad 820 tys. pozostawało 

biernych ekonomicznie. Odliczając tych, którzy mogli być na utrzymaniu głowy rodziny 

prowadzącej przedsiębiorstwo zatrudniające siły najemne, pozostawało około 700 tys. Żydów 

pozbawionych pracy i zarobku. Zdaniem autorki „można ich uważać za nigdzie 

niezarejestrowanych bezrobotnych”37. Doliczając do tego szereg wyżej opisanych pracujących, 

którzy pracowali na część etatu, i drobnych sklepikarzy (z których większość była na tyle 

zubożała, iż musieli otrzymywać pomoc finansową, by wykupić świadectwo przemysłowe) 

Garncarska-Kadary ustaliła, iż co najmniej 1,2 mln dorosłych Żydów można uznać, za 

„faktycznie lub potencjalnie bezrobotnych”38. W latach lepszej koniunktury ekonomicznej z 

                                                
35 Cecylia Leszczyńska, Historia Polski w liczbach, t. 1., Warszawa 2003, tab. 392, s. 408. 
36 Cecylia Leszczyńska, Historia Polski w liczbach, t. 1., Warszawa 2003, s. 409. 
37 Bina Garncarska-Kadary, Żydowska ludność pracująca w Polsce 1918-1939, Warszawa 2001, s. 90. 
38 Bina Garncarska-Kadary, Żydowska ludność pracująca w Polsce 1918-1939, s. 92. 
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pewnością ich liczba spadała – lecz wciąż znacząca część ludności miejskiej pozostawała 

faktycznie bez zajęcia. 

W następnym podrozdziale przyjrzymy się sytuacji żydowskiej ludności w 

międzywojennej Warszawie i zastanowimy, na ile opis ogólnopolskiej sytuacji gospodarczej 

przystaje do warunków panujących w stolicy. 

 

1.1. Sytuacja ludności żydowskiej w Warszawie w okresie międzywojennym 

 

1.1.1. Demografia ludności żydowskiej w Warszawie międzywojennej 

Chcąc opisać demografię Żydów w Polsce międzywojennej konieczne jest uprzednie 

zdefiniowanie tej grupy. W danych statystycznych można wyróżnić trzy podstawowe kryteria 

według których próbowano określić liczebność społeczności żydowskiej – na podstawie języka 

ojczystego, wyznania i indywidualnej deklaracji przynależności narodowej. Na potrzeby 

rozważań poświęconych sytuacji Żydów w Warszawie międzywojennej zdecydowaliśmy się 

wykorzystać kryterium wyznania, gdyż najbliżej odpowiada ono temu, jak pojmowani byli 

Żydzi przez władze okupacyjne, a co za tym idzie jak zdefiniowana była grupa osób, których 

sytuacji ekonomicznej poświęcona jest niniejsza praca. Należy podkreślić, iż definicja 

wyznaniowa jest najszersza, gdyż wiele osób deklarujących wyznanie mojżeszowe jako swój 

język ojczysty podawało polski, niemiecki, czy rosyjski, zaś rzadkie były sytuacje, gdzie osoby 

deklarujące jako język ojczysty hebrajski lub jidysz deklarowało wyznania inne niż 

mojżeszowe. Na marginesie naszych rozważań znajdują się nieliczne grupy konwertytów i ich 

dzieci czy osób pozostających w związku małżeńskim z Żydami, którzy deklarowali się jako 

Polacy-katolicy, lecz w świetle obowiązującego od 1940 r. rozporządzenia o definicji pojęcia 

„żyd” w Generalnym Gubernatorstwie uważani byli za Żydów39.  

Badanie społeczności żydowskiej (według kryterium wyznania) napotyka jednak pewne 

trudności przez znaczące rozbieżności w statystykach jej dotyczących. Utrudniają one ustalenie 

nawet podstawowych faktów dotyczących struktury demograficznej ludności stolicy. 

Przykładem niech będzie fakt, iż według danych zaczerpniętych z Rocznika Statystycznego 

Warszawy podczas gdy chrześcijanie zawierali średnio rocznie 10 małżeństw na tysiąc osób, 

tak Żydzi – około 5-640. Podobnie rejestrowana liczba urodzeń na tysiąc osób wśród Żydów nie 

                                                
39 Rozporządzenie o definicji pojęcia „żyd” w Generalnym Gubernatorstwie z 24 VII 1940 r. 
40 Dysproporcja ta utrzymywała się przez większość okresu międzywojennego; G. Zalewska, Ludność 

żydowska…, s. 102, tab. 1. 
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rzadko była dwukrotnie niższa niż wśród chrześcijan41. Takie informacje kłócą się z danymi 

spisowymi wskazującymi, iż w 1931 r. roczniki najmłodsze stanowiły większy odsetek 

ludności wyznania mojżeszowego niż chrześcijańskiej, a deklarowany odsetek osób stanu 

wolnego (wśród osób powyżej 15 roku życia) był niemalże identyczny dla tych grup42. Zdaniem 

G. Zalewskiej rozbieżność ta znajduje źródło przede wszystkim w niedoskonałości 

prowadzonej przez warszawski magistrat ewidencji urodzin i ślubów – wiele z żydowskich 

ślubów rytualnych nie było nigdy zgłaszanych do władz miejskich43, zaś narodziny dzieci 

żydowskich częstokroć były zgłaszane z dużym opóźnieniem. Jak pisała badaczka, „[o] ile 

okoliczności, na przykład pójście do szkoły, czy chęć uzyskania paszportu emigracyjnego, nie 

zmusiły rodziców do rejestracji urodzenia, mógł Żyd przejść przez życie nie znajdując 

odnotowania faktu swego istnienia w żadnej statystyce”44. Według danych zebranych przez 

GUS zaledwie nieco ponad jedna trzecia dzieci żydowskich zarejestrowanych w urzędach w 

1931 r. urodziło się w tym roku, zaś 55% w okresie 1920-1929, a więc z przynajmniej 

dwuletnim opóźnieniem45. Tak duże opóźnienia w rejestracji maskujące zarówno zmienność 

liczby urodzeń czy ślubów w czasie, uniemożliwiają nam bezpośrednie porównanie danych 

dotyczących populacji żydowskiej i chrześcijańskiej rok po roku. Trudne jest także 

ekstrapolowanie danych z cenzusów z 1921 i 1931 r. na kolejne lata, gdyż dane zbierane przez 

władze miejskie były dalece niekompletne. W okresie międzyspisowym około jedna trzecia 

żydowskich dzieci urodzonych w Warszawie nie została zarejestrowana46. W latach 

trzydziestych jakość statystyk prowadzonych przez magistrat uległa pewnej poprawie, co 

pozwala z pewną ostrożnością wykorzystać je do ekstrapolacji danych z cenzusu z 1931 r. aż 

do rozpoczęcia wojny. Uzyskane w ten sposób wartości należy traktować jako orientacyjne i 

obciążone przez niedoskonałości prowadzonej w okresie międzywojennym ewidencji ludności.  

Po tych wstępnych zastrzeżeniach możemy przejść do przedstawienia dostępnych 

danych. W pierwszych latach Polski niepodległej wykazywana liczba mieszkańców Warszawy 

ulegała dość znaczącym fluktuacjom wynikającym z ruchów ludności związanych z 

niedawnym zakończeniem działań zbrojnych. Spis powszechny, przeprowadzony w 1921 r., 

uchwycił już stan do pewnego stopnia ustabilizowany, choć widoczny był w nim 

charakterystyczny niedostatek mężczyzn w wieku poborowym, świadczący o wysokiej liczbie 

                                                
41 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 115, tab. 5. 
42 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 110, tab. 3. 
43 Świadczy o tym fakt, iż według spisu z 1931 r. 7,6% Żydów żyło w związkach małżeńskich nieformalnych, 

podczas gdy wśród chrześcijan taki status miało zaledwie 1,3%.  
44 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 119.  
45 G. Zalewska, Ludność żydowska..., s. 120. 
46 G. Zalewska, Ludność żydowska..., s. 123. 
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odbywających służbę zasadniczą i niedokończonej jeszcze demobilizacji sił zbrojnych po 

wojnie polsko-bolszewickiej47.  

Warszawa była bez wątpienia największym miastem II RP i liczyła dwukrotnie więcej 

mieszkańców niż następna w kolejności Łódź. W 1921 r. populacja Warszawy wynosiła 937 

tys. osób48, a w cenzusie z 1931 r. spisano już ponad 1171 tys. osób zamieszkałych na terenie 

miasta. W latach trzydziestych przyrost ten był znacznie wolniejszy i w przededniu II Wojny 

Światowej Warszawę zamieszkiwało 1307 tys. osób49. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców 

spadał odsetek Żydów w populacji miasta – podczas gdy w 1921 r. stanowili oni około 33% 

mieszkańców, tak w 1931 r. ich udział spadł do 30% i 29% w końcu 1938 r.50 Innymi słowy – 

w okresie 1921-1938 liczba Żydów wzrosła o niespełna 19% (z 310 do 368 tys.), zaś ogólna 

liczba mieszkańców Warszawy wzrosła o 35%51.  

Głównym źródłem zmiany populacji miasta było dodatnie saldo migracji. W okresie 

międzywojennym przybyło do Warszawy ponad 412 tys. mieszkańców, zaś opuściło ją 

niespełna 53 tys. osób. Jednocześnie przyrost naturalny wyniósł 109 tys. osób. Według ustaleń 

przedstawionych przez G. Zalewską przyrost naturalny społeczności żydowskiej wyniósł w 

latach 1918-1937 niemal 31 tys. osób, zaś ludności chrześcijańskiej – niemal dokładnie 

dwukrotnie więcej52, a co za tym idzie był on proporcjonalny do udziału tych grup w populacji 

miasta. Oznacza to, iż spadek odsetka Żydów wynikał z ich niższego salda migracji, a nie 

różnego tempa przyrostu naturalnego.  

Za przeważającą część emigracji z Warszawy w latach międzywojennych odpowiadali 

Żydzi i stanowili oni aż 80% z 33,8 tys. osób, które opuściły stolicę w latach 1927-3853. 

Przyjmując, iż w pozostałych latach ich odsetek wśród emigrantów był zbliżony uzyskujemy 

liczbę około 40 tys. warszawskich Żydów opuszczających miasto w okresie międzywojennym. 

Co za tym idzie emigracja równoważyła (lub nawet przeważała) przyrost naturalny ludności 

żydowskiej – a wzrost liczby Żydów w mieście wynikał z ich równoczesnej imigracji. Spośród 

                                                
47 Świadczy o tym wyjątkowo wysoki stopień feminizacji w rocznikach poborowych – na 100 mężczyzn w 

wieku 20 lat w Warszawie przypadało wówczas 183 kobiet (wśród katolików) i 201 kobiet (wśród Żydów), dla 

dwudziestojednolatków współczynnik feminizacji wynosił 294:100 dla katolików i 307:100 dla Żydów; G. 

Zalewska, Ludność żydowska..., s. 151. 
48 Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 34, tab. 31. 
49 Ludność i powierzchnia Warszawy w latach 1921 – 2008, oprac. Barbara Czerwińska-Jędrusiak, Warszawa 

2009, s. 7; Co kuriozalne autorka twierdzi, iż „kulminacyjny punkt zaludnienia przypada na koniec 1942 r., w 

którym to roku Warszawa liczyła 1350 tys. osób” – chciałbym wierzyć, iż wynika to z błędu drukarskiego. 
50 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 73, tab. 12. 
51 Gabriela Zalewska w swojej pracy podaje niższe wartości (15,8% dla Żydów, 29,1% dla ludności ogółem). 

Wydaje się to wynikać z liczenia wzrostu jako ułamka ludności z 1938 r., a nie – 1921 r. 
52 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 139. 
53 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 77, tab. 13. 
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412 tys. osób, które osiedliły się w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym około 70 

tys. (a więc niespełna 17% ogółu) deklarowało wyznanie mojżeszowe.  

Ze względu na to, w jak znaczącym stopniu struktura wiekowa ludności Warszawy 

kształtowana była przez migracje, w których dominującą grupą byli młodzi dorośli, nie jest 

zaskakujący wyjątkowo wysoki odsetek ludności w wieku 15-49 lat, czyli w wieku 

produkcyjnym według ówczesnych kryteriów. Podczas gdy dla całej Polski wynosił on 

wówczas 51,8%, to dla Warszawy – 61,5%54. Ten wysoki odsetek osób w wieku produkcyjnym 

przekładał się także na niskie liczby zgonów w stosunku do populacji miasta szczególnie w 

latach trzydziestych, kiedy to rocznie umierało od 10 do 13‰ mieszkańców miasta55.  

W spisie z 1931 r. najliczniejszą grupą wiekową w stolicy, zarówno dla ludności 

chrześcijańskiej jak i żydowskiej, były osoby w wieku 20-29 lat. Ci młodzi dorośli, przez swoją 

liczebność, jak przekonany się w dalszej części pracy, musieli mierzyć się ze znaczącymi 

problemami ze znalezieniem pracy w Warszawie lat wielkiego kryzysu. W stosunku do tej 

grupy mało liczne były roczniki najmłodsze (a więc grupa 0-9 lat), co wynikało po części z 

malejącej dzietności wśród ludności zasiedziałej, po części zaś z charakteru imigracji do miasta, 

gdzie sprowadzające się młode osoby odkładały założenie rodzin do momentu osiągnięcia 

stabilizacji ekonomicznej zaś nadejście kryzysu gospodarczego odłożyło tę decyzję na 

przyszłość56. Niska liczebność grupy 10-19 lat może być wytłumaczona faktem, iż obejmowała 

ona osoby urodzone w latach 1912-1921, a więc w okresie wojny i niedoborów. Na starsze 

grupy wiekowe – 30-39, 40-49, 50-59 oraz 60+ w znacznie mniejszym stopniu wpłynęła 

migracja do miasta i stanowią one kolejno malejące grupy w sposób typowy dla społeczeństw 

rozwijających się.  

Analiza piramidy wieku pokazuje wysoki odsetek kobiet wśród ludności Warszawy, a 

także dużą różnicę współczynnika feminizacji w zależności od wyznania – wynosił on w 1931 

r. 124:100 dla chrześcijan i 110:100 dla Żydów. Co ważniejsze dysproporcja ta właściwie nie 

istniała w grupach wiekowych 0-9 i 10-14 lat, gdzie dzieci obojga płci były podobnie liczne, a 

nawet widoczna była niewielka przewaga liczebności chłopców wynikająca z naturalnej 

dysproporcji urodzin kobiet i mężczyzn57, co oznacza większe różnice w starszych grupach. Za 

ten stan rzeczy odpowiadały nie tylko straty osobowe z okresu I Wojny Światowej i wojny 

                                                
54 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 147, diagram 3. 
55 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 128, tab. 9. 
56 Świadczy o tym podniesienie się mediany wieku nowożeńców z 27,8 lat (mężczyźni) i 24,6 lat (kobiety) w 

1925 r. do, odpowiednio, 29,2 i 26,5 w 1930 r. i 29,2 i 26,9 w 1935 r.; G. Zalewska, Ludność żydowska, s. 108, 

tab. 2. 
57 W większości społeczeństw na świecie na 100 urodzonych dziewcząt przypada około 105 chłopców. 
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polsko-bolszewickiej. W grupach wiekowych młodszych niż zmobilizowane roczniki (a więc 

15-19 i 20-24 lata) przewaga kobiet chrześcijańskich była szczególnie wysoka – odpowiednio 

129:100 i 142:100, podczas gdy wśród Żydów stosunek ten wynosił 112:100 i 118:100. 

Wskazuje to na wyraźną przewagę młodych kobiet wśród ludności napływowej do miasta, za 

co odpowiadały w dużej mierze rekrutujące się spośród ludności wiejskiej służące 

przybywające do Warszawy w poszukiwaniu zarobku. Patrząc na osoby w wieku powyżej 30 

lat, a więc roczniki objęte poborem podczas I Wojny Światowej i wojny polsko-bolszewickiej, 

różnice we współczynniku feminizacji były mniejsze, lecz kobiety stanowiły zauważalnie 

większy odsetek społeczności chrześcijańskiej niż żydowskiej. Głębsza analiza imigracji i 

emigracji z Warszawy według płci, wieku i wyznania wykracza jednak poza zakres niniejszego 

opracowania.  

Niemal niemożliwe jest obecnie odtworzenie piramid wieku ludności Warszawy w 

przededniu wojny według wyznania. Wyżej wspomniane problemy z rejestracją części urodzin 

i nieznany nam w pełni profil ludności napływowej do Warszawy po 1931 r. zmuszają nas do 

oparcia się na szacunkach. Można się jednak spodziewać, iż najliczniejszą grupą wiekową 

pozostali urodzeni w pierwszej dekadzie XX wieku, a grupa urodzona w drugiej dekadzie uległa 

zwiększeniu przez migrację do miasta. Grupa osób w wieku przedprodukcyjnym uległa 

zapewne dalszemu zmniejszeniu ze względu na trudną sytuację gospodarczą panującą w latach 

trzydziestych – zachowane dane o liczbie urodzeń wskazują, iż okres 1933-37 charakteryzował 

się najmniejszą liczbą dzieci z całego okresu międzywojennego58. Imigracja młodych dorosłych 

w połączeniu z niską dzietnością wydatnie zwiększyła odsetek osób w wieku produkcyjnym, 

która zapewne przekroczyła poziom z 1931 r. 

1.1.2. Rozmieszczenie ludności żydowskiej w Warszawie okresu 

międzywojennego; Warunki mieszkaniowe 

Chcąc przeanalizować rozmieszczenie ludności Warszawy konieczne jest spojrzenie na 

ówczesny podział miasta. W okresie okupacji niemieckiej podczas I Wojny Światowej, w 1916 

r., do miasta zostały przyłączone przedmieścia o powierzchni 8210 ha59, które stanowiły 

większość obszaru miasta. W okresie międzywojennym granice miasta rozszerzano jeszcze 

dwukrotnie – w 1930 r. włączono obszar Bielan (368 ha), zaś w 1938 r. dołączono kilka 

dalszych obrębów obejmujących łącznie 1680 ha60. Ogółem po tych włączeniach Warszawa 

obejmowała 14 148 ha. Tym samym tereny przyłączone od 1916 r. stanowiły ponad 70% 

                                                
58 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 115, tab. 5. 
59 Ludność i powierzchnia Warszawy w latach 1921 – 2008, s. 5. 
60 Ludność i powierzchnia Warszawy w latach 1921 – 2008, s. 5. 
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całości. Ze względu na wyraźny kontrast pomiędzy gęsto zabudowanym centrum i terenami 

niedawno włączonymi w granice miasta, które w znacznej części były jeszcze wykorzystywano 

rolniczo, w wielu opracowaniach dane dotyczące miasta dzielono na dwie części. Do „starej” 

Warszawy zaliczone były tereny miasta do 1916 r. podzielone na 15 komisariatów (zwanych 

również okręgami), z których te noszące numery I-XIII przypadały na Warszawę lewobrzeżną, 

a XIV i XV na Pragę. Na nowo przyłączonych przedmieściach ustanowiono dalsze jedenaście 

komisariatów – od XVI do XXVI. Nieco inaczej przedstawiał się podział miasta według GUS, 

który dzielił miasto na 12 dzielnic spisowych (czy też „dzielnic statystycznych”). W obrębie 

pierwszych siedmiu dzielnic spisowych znalazły się komisariaty dawnej Warszawy, zaś 

dzielnice 8-12 obejmowały tereny przedmieść. Należy pamiętać, iż szybko postępujące prace 

budowlane i planistyczne okresu międzywojennego doprowadziły do powstania tam dużych 

osiedli (następnie rozbudowanych w latach powojennych) takich jak Mokotów czy Żoliborz, 

których nowa zabudowa bliższa była charakterem centralnym dzielnicom miasta niż 

przedmieściom. Na potrzeby niniejszej pracy zachowamy jednak przyjęty przez GUS podział 

na dzielnice centralne i przedmieścia. 

Przez cały okres międzywojenny widoczna jest silna koncentracja ludności żydowskiej w 

„starej” Warszawie. W 1938 r. pośród niemal 346 tys. mieszkańców przedmieść naliczono 

zaledwie 18 tys. Żydów61, a więc odpowiadali oni za niewiele ponad 5% ludności nowych 

osiedli, a zarazem Żydzi mieszkający na przedmieściach stanowili około 5% społeczności 

żydowskiej w mieście. W dzielnicach centralnych odsetek Żydów w 1931 r. przedstawiał się 

następująco: 

 Dzielnica I (Śródmieście Centrum) – 29,7% 

 Dzielnica II (Stare Miasto) – 37,6% 

 Dzielnica III (Muranów/Nalewki62) – 88,5% 

 Dzielnica IV (Powązki) – 62,5% 

 Dzielnica V (Wola) – 32,3% 

 Dzielnica VI (Śródmieście Zachód/Śródmieście Południe) – 7,7% 

 Dzielnica VII (Stara Praga) – 20,2%63 

Wielu badaczy zwróciło uwagę na istniejące skupisko ludności żydowskiej w tak zwanej 

Dzielnicy Północnej (do której zaliczany jest obszar Muranowa i Powązek), ale i pozostałe 

                                                
61 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 84, tab. 15. 
62 Dla wygody podaję obie nazwy jakie przypisywano temu obszarowi w opracowania statystycznych z lat 

międzywojennych.  
63 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, s. 20, tab. 11. 
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dzielnice centralnej Warszawy charakteryzowały się znaczącym odsetkiem Żydów. Po części 

wynikało to z faktu, iż granice dzielnic spisowych nie pokrywały się dokładnie z obszarem 

tradycyjnej dzielnicy żydowskiej – w oparciu o dane z obwodów spisowych G. Zalewska 

zauważyła, iż w obszarze „między ulicami: Pańską, Twardą, Żelazną, Smoczą, Pawią, 

Okopową, Młocińską, torami przy Dworcu Gdańskim, Bonifraterską, Konwiktorską, 

Zakroczymską, Długą, Świętojerską, Nowolipkami, Przejazd, Bielańską, Senatorską, Żabią, 

Graniczną, Królewską, Marszałkowską i Świętokrzyską”64, w każdym z obrębów spisowych 

Żydzi stanowili większość mieszkańców. Obszar ten wykraczał poza dzielnice III i IV, na 

południe sięgając niemal do kolejowej linii średnicowej przez komisariat Mirowski (zaliczany 

do dzielnicy V – Wola) i Grzybowski (dzielnica I – Śródmieście Centrum). Jednocześnie 

granice dzielnicy nie były sztywne – w kwartałach granicznych Dzielnicy Północnej zazwyczaj 

liczby chrześcijan i Żydów były do siebie zbliżone, podczas gdy centrum dzielnicy żydowskiej, 

za jakie można uznać dzielnicę spisową III, charakteryzowało się odsetkiem Żydów bliskim 

90%.  

Jako iż ludność żydowska stanowiła niewielki ułamek osób wyprowadzających się na 

przedmieścia Warszawy, to jej udział w dzielnicach centralnych z czasem rósł. Podnoszone są 

różne argumenty dotyczące powodów, dla których tak słaby był ruch odśrodkowy Żydów. Po 

części wynikał on z niewielkiej liczby osób dysponujących odpowiednimi środkami by kupić 

mieszkania w nowej zabudowie, po części z nielicznej reprezentacji osób wyznania 

mojżeszowego na państwowych etatach czy wśród pracowników wielkiego przemysłu – przez 

co jedynie nieliczni z nich zamieszkali na powstających wówczas dużych osiedlach 

środowiskowych – np. robotniczych czy kolejarskich65. Trudna do określenia jest rola 

narastających w latach trzydziestych nastrojów antysemickich w podejmowanych przez Żydów 

decyzjach o ewentualnej przeprowadzce na osiedla zamieszkałe przede wszystkim przez 

ludność nieżydowską – można się jednak spodziewać, że była ona niebagatelna zważywszy na 

to, iż większość nowej zabudowy w Warszawie międzywojennej powstała w ostatnich latach 

II RP, gdy antysemityzm był znaczną częścią polityki państwowej. 

Niezależnie jednak od przyczyn takiego rozmieszczenia ludności żydowskiej okazuje 

się, że w wyżej opisanej Dzielnicy Północnej zamieszkiwała znacząca większość warszawskich 

Żydów. Jak pisał A. Gawryszewski: 

 

                                                
64 G. Zalewska, Ludność żydowska, s. 85. 
65 Temat osiedli powiązanych z poszczególnymi fabrykami czy środowiskami zawodowymi porusza szerzej: 

Andrzej Gawryszewski, Ludność Warszawy w XX wieku, Warszawa 2009, s. 63-67. 
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Zwraca uwagę bardzo wysoka gęstość zaludnienia na Powązkach, Muranowie, 

Lesznie i Grzybowie […], przede wszystkim w obwodzie 33 ul. Dzikiej (1632 osoby na 

hektar), w obwodzie 37 Nalewek Zachodnich (1247) i 36 Nalewek Wschodnich (1093) 

oraz obwodzie Parysowskim (1042) i ul. Karmelickiej (1037). W tych pięciu obwodach 

– o gęstości 1000 i więcej osób na hektar – zajmujących 1,2% (136,9 ha) powierzchni 

miasta mieszkało 12,4% jego mieszkańców, czyli 156,4 tys. osób, w tym 131,5 tys. 

ludności żydowskiej (35,7% ogółu ludności żydowskiej). […]. W 12 obwodach z 

gęstością zaludnienia od 500 do 999 osób na hektar, obejmujących obszar 352 ha (3,0% 

powierzchni miasta) mieszkało 295,5 tys. ludności (23,0% ogółem), w tym 134,2 tys. 

ludności żydowskiej (36,4% tej społeczności). W sumie na 4,1% powierzchni miasta 

mieszkało 35,7% ogółu mieszkańców i aż 72,1% ludności żydowskiej miasta.66 

 

Jako komentarz do powyższych danych warto dodać, iż średnia gęstość zaludnienia 

Warszawy była stosunkowo niska przez wielką powierzchnię słabo zabudowanych przedmieść 

– lecz nawet porównując zagęszczenie w omawianych obwodach ze średnią dla „starej” 

Warszawy (wynoszącej w 1931 r. niemal 250 os./ha67) wyróżniają się one jako szczególnie 

gęsto zaludnione.  

Wyżej podane wartości są znacząco wyższe niż średnie dla całych dzielnic spisowych, 

gdyż dotyczą obszarów pokrytych zwartą zabudową. Granice obwodów statystycznych w wielu 

miejscach prowadzone były w taki sposób by oddzielić obszary wykorzystywane w 

diametralnie różne sposoby, przez co na przykład nekropolie na Powązkach znalazły się w 

innym obwodzie niż zwarta zabudowa miejska. W danych zbiorczych dla dzielnicy 

przeludnione obszary wyżej wymienionych obwodów spisowych na Powązkach były 

uśrednione z cmentarzami, tak że średnia dla całej dzielnicy wynosiła niespełna 500 os./ha – i 

tym samym nie odróżniała się od wyliczonej dla Starego Miasta czy Woli. Na poniższej 

ilustracji dane zostały przedstawione w podziale na obwody statystyczne, dzięki czemu 

wyraźniejsze są kontrasty pomiędzy poszczególnymi obszarami.  

 

                                                
66 A. Gawryszewski, Ludność Warszawy w XX wieku, s. 74. 
67 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, Przegląd ogólny. 
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Rysunek 1:Gęstość zaludnienia Warszawy według obwodów statystycznych (stan na 1 I 1938 r.), za: A. Gawryszewski, 
Ludność Warszawy w XX wieku, s. 75. 

 

Rysunek 2: Przeciętne roczne tempo rozwoju ludności według obwodów statystycznych 1932-1937 [za:] A. Gawryszewski, 
Ludność Warszawy w XX wieku, s. 70. 
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Na powyższych ilustracjach widoczne jest zagęszczenie ludności w Warszawie w końcu 

lat trzydziestych (rys. 1) i tempo zmian ludności w mieście według obrębów statystycznych 

(rys. 2). Jak można zauważyć większość obrębów Dzielnicy Północnej nie tylko należała do 

najgęściej zaludnionych w całej stolicy, ale także liczba mieszkańców w niej stale wzrastała, 

czym odcinała się na „starej” Warszawy w latach 1932-37. Rosnąca gęstość zaludnienia w 

Dzielnicy Północnej, połączona z brakiem wolnej przestrzeni pod zabudowę68, zmuszała 

mieszkańców do wykorzystywania wszelkich pomieszczeń do celów mieszkalnych. Często 

zdarzały się adaptacje strychów, piwnic i lokali gospodarczych na mieszkania69, które 

zazwyczaj charakteryzowały się bardzo niskim standardem. Rzadkością w takich lokalach był 

dostęp do wody bieżącej, kanalizacji czy elektryczności. Nawet takie mieszkania nie mogły 

zaspokoić głodu mieszkaniowego. W Dzielnicy Północnej nadal rosła liczba osób przypadająca 

na jedną izbę mieszkalną, choć już w 1931 r. w dzielnicy IV - Powązki ponad 60% mieszkań 

było przeludnionych70. Powszechną praktyką było współdzielenie mieszkań przez kilka rodzin 

– niemal jedna trzecia mieszkań jednoizbowych i ponad połowa trzyizbowych i większych 

posiadała sublokatorów71. Najtrudniejsza była sytuacja mieszkaniowa w najmniejszych 

mieszkaniach. Podczas gdy średnio w Warszawie na jedną izbę mieszkalną przypadały 

nieznacznie ponad dwie osoby, to jednocześnie nie brakowało mieszkań jednoizbowych gdzie 

zamieszkiwało sześć i więcej osób. Ekstremalny przypadek do jakiego dotarli rachmistrze 

spisowi stanowiło 54 jednoizbowych mieszkań w dzielnicy IV, gdzie średnio zamieszkiwało 

ponad 13 osób na izbę72.  

Dodatkowym czynnikiem, którego wpływu na warunki mieszkaniowe nie można 

pominąć, były przedsiębiorstwa znajdujące się w mieszkaniach prowadzących je rodzin. 

Warsztaty i sklepy mieszczące się w jednej z izb mieszkania, które były częstym widokiem w 

uboższej części miasta, znacząco obniżały przestrzeń pozostałą dla domowników. O 

powszechności mieszkań o niskim standardzie w Dzielnicy Północnej może zaświadczyć fakt, 

iż zaledwie 54% mieszkań w dzielnicy III i 30% w dzielnicy IV miało toalety73, mimo 

                                                
68 W dzielnicy Muranów w latach 1933-37 wybudowano zaledwie 2 nowe budynki; G. Zalewska, Ludność 

żydowska…, s. 88.  
69 A. Gawryszewski, Ludność Warszawy w XX wieku, s. 73. 
70 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 81. 
71 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 81. 
72 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, tab. 3. 
73 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, s. 1, tab. 1. 
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istniejącej już sieci kanalizacyjnej pod ulicami ma terenie III i IV dzielnicy74. Często zwraca 

się uwagę na kontrasty pomiędzy poszczególnymi częściami miasta, gdzie wystarczył krótki 

spacer, by z eleganckich ulic śródmieścia wejść w rejon zamieszkały przez ubogie 

drobnomieszczaństwo i proletariat. Nie wolno jednak zapomnieć, iż istniało także znaczące 

zróżnicowanie majątkowe pomiędzy mieszkańcami przestronnych lokali na parterze i niskich 

piętrach kamienic, a lokatorami suteren, strychów, oficyn i małych mieszkań na najwyższych 

kondygnacjach. Te kontrasty wewnątrz pojedynczych kamienic odegrały znaczącą rolę w 

okresie okupacji, gdzie przeżycie ubogich sąsiadów nieraz zależało od solidarności sąsiedzkiej 

i sprawności Komitetu Domowego.  

1.1.3. Źródła utrzymania Żydów w Warszawie okresu międzywojennego 

Przedwojenna Warszawa była miastem wyjątkowych kontrastów. Z jednej strony 

przedstawiała się ona jako bogate miasto, stanowiąc ważny ośrodek naukowy i siedzibę 

kluczowych przedsiębiorstw i organów administracji Polski odrodzonej. Czyniło to z niej 

szybko zyskujący na znaczeniu ośrodek życia ekonomicznego i intelektualnego, a zarazem 

skupisko dobrze opłacanych urzędników i pracowników umysłowych. Z drugiej strony wraz z 

szybkim rozrostem miasta w drugiej połowie XIX i początku XX w. powstawały w niej wielkie 

osiedla zamieszkałe przez ludność robotniczą i ubogie warstwy drobnomieszczaństwa 

charakteryzujące się niskim standardem mieszkaniowym. Idąc spokojnym spacerem można 

było w ciągu kwadransa przejść z reprezentacyjnych ulic tętniącej życiem metropolii w gąszcz 

przeludnionych, brudnych, kamienic mieszczących tysiące kramów, warsztatów i mieszkań 

uboższych mieszkańców miasta. Jak wyżej opisano obszary te zamieszkiwała większość 

stołecznych Żydów, przez co w dzielnicach centralnych miasta powstawała wyjątkowa 

mieszanka społeczna, ekonomiczna i etniczna.  

W niniejszym rozdziale skupimy się na zagadnieniach dotyczących położenia 

ekonomicznego Żydów – należy jednak wskazać, że zazwyczaj ich sytuacja nie odbiegała od 

położenia chrześcijan na podobnych stanowiskach. Jednocześnie zauważymy znaczące różnice 

w strukturze zawodowej ludności żydowskiej i chrześcijańskiej. Omówienie obszernego 

tematu, jakim są kulturowe i historyczne uwarunkowania tej odmienności wykracza poza 

zakres niniejszego opracowania. Świadomi niedoskonałości danych spisowych z obu spisów 

powszechnych dokonanych w II RP (z 1921 i 1931 r.) zdecydowaliśmy się odnieść przede 

wszystkim do drugiego z nich. Za datę spisową (czyli dzień na który stan miał on oddawać) 

                                                
74 Plan Sieć kanałów M. St. Warszawy, Warszawa 1936, 

http://maps.mapywig.org/m/City_plans/Central_Europe/MAPA_GEOLOGICZNA_WARSZAWY_20K_SIEC_

KANALOW_1936.jpg [dostęp 14-05-2021]. 
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przyjęto w nim 9 grudnia 1931 r., a więc moment bliski „dna” kryzysu lat trzydziestych i 

zarazem „martwy” sezon w wielu branżach o dużych wahaniach sezonowych (takich jak np. 

budownictwo), przez co podane w nim dane należy uważać za dolne szacunki zatrudnienia.  

Wielu badaczy zwróciło już uwagę na niski odsetek aktywnych zawodowo Żydów, 

wynoszący w 1931 r. zaledwie 42,9%, wobec 50,0% dla ludności chrześcijańskiej75. Po części 

wynikało to z większego odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym wśród Żydów, który 

wynosił ponad 26%, podczas gdy wśród chrześcijan około 22% osób nie ukończyło jeszcze 15 

roku życia76. Biorąc pod uwagę tylko osoby w grupie wiekowej 15-60 lat, stanowiące 

odpowiednio 68% ludności żydowskiej i 72% chrześcijańskiej, różnica jest mniejsza, lecz 

wciąż widoczna. Wynika ona w znacznej mierze z niskiej wykazywanej aktywności zawodowej 

kobiet – podczas gdy wśród ludności chrześcijańskiej na 100 mężczyzn czynnych 

ekonomicznie przypadało 70 kobiet, to wśród Żydów było ich niespełna 4677. Ta wielka 

dysproporcja wynika z częstego zatrudnienia chrześcijanek jako służby domowej. Ta 

działalność stanowiła zajęcie dla około jednej czwartej (57 tys.) spośród 216,5 tys. aktywnych 

zawodowo kobiet w Warszawie, spośród których zaledwie 4,5 tys. było wyznania 

mojżeszowego. Odliczając służące okaże się, iż ludność żydowska i chrześcijańska 

charakteryzowały się identycznym odsetkiem aktywnych zawodowo kobiet w ogóle 

pracujących – na 100 mężczyzn przypadało około 39 kobiet pracujących poza służbą 

domową78.  

W tym miejscu należy zaznaczyć, że rola ekonomiczna kobiety w rodzinie żydowskiej 

i chrześcijańskiej nie różniła się w znaczącym stopniu z wyjątkiem możliwości pracy w 

charakterze służącej. Dane statystyczne ukazują nam, że grupa służących była z wielu 

powodów szczególna. Pracą tą zajmowały się przeważnie panny (stanowiące 48 tys. z 57 tys. 

służących) pochodzące z terenów wiejskich. Zazwyczaj zamieszkiwały one w mieszkaniu 

gospodarzy, a rzadkim przypadkiem były służące „dochodzące”, zamieszkujące wraz ze swoją 

rodziną. Można wskazać szereg powodów, dla których pracodawcy chętniej decydowali się na 

zatrudnienie chrześcijanek. Najważniejszymi zapewne były uwarunkowania religijne 

utrudniające Żydówkom pracę w tradycyjnej nieżydowskiej kuchni gdzie niemożliwe było 

                                                
75 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, tab. 34, s. 227. 
76 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, tab. 13. 
77 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, tab. 34, s. 227. 
78 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, tab. 34, s. 227, s. 256. 
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zachowanie zasad koszerności. Jednocześnie pracodawcy żydowscy chętniej zatrudniali 

chrześcijanki w charakterze szabas gojek, by te wykonywały w szabas czynności uważane 

przez Żydów za zakazane, jak choćby rozpalanie ognia. Nie można także pominąć roli 

uprzedzeń antysemickich przy zatrudnianiu służących oraz obaw dziewcząt żydowskich przed 

złym traktowaniem.  

Ciągnąc to rozumowanie dalej okaże się, iż odsetek chrześcijan aktywnych zawodowo, 

po odliczeniu służących, wynosił około 43,5% i przekraczał ten współczynnik dla Żydów o 

około 2 punkty procentowe – a więc to kwestia panien służebnych odpowiada za większość 

ilościowej różnicy w aktywności zawodowej badanych grup. W dalszej części rozdziału 

skupimy się na różnicy jakościowej i przedstawimy gałęzie gospodarki o nadreprezentacji 

ludności żydowskiej czy niemal zupełnie dla Żydów zamknięte.  

Do danych spisowych zmuszeni jesteśmy podchodzić z pewną ostrożnością. Jak 

wskażemy dalej gros ludności żydowskiej pracował w niewielkich warsztatach typu 

rzemieślniczego i w drobnym handlu, gdzie częstokroć członkowie rodziny pomagali w 

pracy79. Podczas gdy spis z 1921 r. wyróżniał „pomagających członków rodziny” jako odrębną 

kategorię aktywności zawodowej, to w cenzusie z 1931 r. takim osobom przypisywano 

stanowisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Uniemożliwia to precyzyjne 

określenie odsetka przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety, gdyż ich odsetek jest 

zawyżony przez panie pomagające mężczyznom w prowadzonej przez nich działalności 

(przeciwne wypadki miały wprawdzie miejsce, lecz należały do rzadkości80). Dane o 

aktywności zawodowej ogółu kobiet w Warszawie świadczą o wysokiej aktywności 

zawodowej młodych i niezamężnych kobiet (panny stanowiły ponad 60% czynnych zawodowo 

kobiet81) i jej znaczącym spadku dla mężatek. Świadczy to o mocnym ugruntowaniu modelu 

rodziny, w której mężczyzna pełnił rolę głowy gospodarstwa domowego i zapewniał byt żonie 

i dzieciom. Tematem wykraczającym poza ramy niniejszego opracowania jest kwestia 

związków nieformalnych czy gospodarstw domowych prowadzonych wspólnie przez osoby 

niespokrewnione i niespowinowacone. 

Żydówki stanowiły niespełna 1/3 ogółu aktywnych zawodowo osób wyznania 

mojżeszowego. Widoczne są znaczące dysproporcje pomiędzy poszczególnymi profesjami i 

działami gospodarki – jedne były znacząco silniej sfeminizowane, inne pozostawały domeną 

                                                
79 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 204. 
80 G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 204. 
81 Należy przy tym pamiętać o wyżej wspomnianym udziale panien wśród służących znacząco przekraczającym 

80%. 
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mężczyzn. Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej (w tym warsztatów 

chałupniczych) bez wątpienia zaliczało się do tej drugiej kategorii, z udziałem mężczyzn 

bliskim ¾. Reprezentacja kobiet wśród robotników i pracowników umysłowych (gdzie 

stanowiły one około 1/3 ogółu pracujących82) w przybliżeniu odpowiadała ich udziałowi w 

ogóle aktywnych ekonomicznie. Do względnie sfeminizowanych działów gospodarki można 

zaliczyć opiekę zdrowotną oraz szkolnictwo i kulturę, gdzie kobiety stanowiły niemal połowę 

zatrudnionych. Z nadreprezentacją kobiet będziemy mieli również do czynienia w dwóch 

wyjątkowych kategoriach spisowych – utrzymujących się bez pracy zarobkowej oraz osób o 

zawodzie nieokreślonym. Do tego tematu powrócimy przy omawianiu tych części 

społeczeństwa.  

Analizując sytuację rodzin robotniczych i drobnomieszczańskich, w ślad za 

opracowaniami GUS z lat trzydziestych, przyjmuję jako modelowe gospodarstwo rodzinę 

czteroosobową – dwoje dorosłych z dwojgiem dzieci. Według ówczesnych wyliczeń do 

zaspokojenia podstawowych potrzeb takiej rodziny konieczne były średnie dochody w 

wysokości przynajmniej 35 zł tygodniowo – z oczywistymi wahaniami sezonowymi 

wynikającymi ze zmian cen żywności i kosztami utrzymania mieszkania zależnymi od pory 

roku. Wraz z oszacowaniami zarobków w poszczególnych grupach zawodowych dostarczy 

nam to ogólnych danych o tym, jaki odsetek gospodarstw domowych był w stanie zapewnić 

sobie to minimum. Badania dotyczące źródeł stopy życiowej mieszkańców Warszawy 

jednoznacznie wskazywały, że określone przez GUS normy miały raczej charakter życzeniowy, 

zaś realne dochody gospodarstw robotniczych wynosiły średnio 24,7 zł tygodniowo83, co 

przekładało się na 8,6 zł na „jednostkę konsumpcyjną” – statystyczny ekwiwalent dorosłego 

mężczyzny.  

Wartości te z oczywistych przyczyn mogą być jedynie szacunkowe – wiele gospodarstw 

domowych liczyło mniej lub więcej osób84, zaś przeciętne zarobki dla całej gałęzi gospodarki 

nie oddają zróżnicowania w danej grupie zawodowej. Częstokroć specjaliści w danej dziedzinie 

zarabiali kilkukrotnie więcej niż średnia dla danej profesji. Aby odrzucić wartości skrajne, 

osiągane jedynie przez nieliczne jednostki, w ślad za L. Landauem oprę się na tzw. wartościach 

ćwiartkowych, a więc zarobkach pierwszego i trzeciego kwartyla. Podczas gdy 25% 

                                                
82 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, tab. 34, s. 227. 
83 Ludwik Landau, Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych Warszawy, Warszawa 1936, s. 63. 
84 Przyjęcie czteroosobowego gospodarstwa domowego odpowiadało jednak w przybliżeniu średniej dla 

Warszawy – gdzie w badaniach nad sytuacją bezrobotnych i rodzin robotniczych określono średnią wielkość 

gospodarstwa domowego na 3,69 osoby, zaś po odliczeniu gospodarstw jednoosobowych – na 4,16 osoby; L. 

Landau, Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych Warszawy, s. 39. 
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najuboższych robotników zarabiało 12,6 zł tygodniowo lub mniej, tak najbogatsze 25% - 34,2 

zł lub więcej85. Oznacza to, iż zaledwie jedna czwarta robotników mogła samodzielnie 

utrzymać gospodarstwo według wyżej wskazanej normy GUS. Podobnie w przypadku 

rzemieślników jedynie wysoce wykwalifikowane jednostki mogły ze swojego uposażenia 

utrzymywać całą rodzinę na akceptowalnym poziomie. Przykładowo: według badań 

ankietowych z połowy lat trzydziestych krawcy I kategorii czy krojczy (którzy byli w stanie 

samodzielnie utrzymać gospodarstwa domowe) zarabiali średnio około trzykrotnie więcej niż 

wprawni pomocnicy – zaś w indywidualnych przypadkach różnice te potrafiły być znacząco 

większe86.  

W większości gospodarstw nawet zarobki dwóch pracujących nie były wystarczające 

do zapewnienia przyjętego przez GUS minimum dla gospodarstwa czteroosobowego, gdyż 

niemal 70% rzemieślników i 80% chałupników zarabiało poniżej 20 zł tygodniowo, a średnie 

zarobki w tych grupach wynosiły odpowiednio 18,4 i 14,0 zł tygodniowo87. Sytuacja była 

nieznacznie lepsza w handlu, gdzie średnie zarobki wynosiły 20,5 zł tygodniowo, a ponad 

połowa osób zarabiała tam poniżej 20 zł tygodniowo. Tym samym dopiero dwie pensje 

większości zatrudnionych w tych grupach pozwalały utrzymać typowe gospodarstwo domowe. 

Dla porównania w 1933 r. średnia tygodniówka bezrobotnego biorącego udział w robotach 

publicznych – powszechnie znanych z niskich wynagrodzeń – przekroczyła zarobki 

chałupników i wyniosła 14,1 zł. Pracownicy najemni (szczególnie zatrudnieni w wielkim 

przemyśle) średnio zarabiali więcej niż rzemieślnicy i chałupnicy, co jest zrozumiałe 

zważywszy na większe zapotrzebowanie na pracowników umysłowych i specjalistów w dużych 

zakładach. I tak: w wielkich zakładach przemysłu przetwórczego średnie zarobki sięgały 27,4 

zł tygodniowo, a w przemyśle drobnym – 22,8 zł88. Wartości te zostały określone dla całej 

Polski i były nieco wyższe w Warszawie, gdzie zarówno płace jak i koszty utrzymania 

przekraczały średnią dla całego kraju, jednak stosunek wynagrodzeń do poziomu cen 

pozostawał względnie stały. 

Jak zauważali badacze szczególnie trudna była sytuacja dużych rodzin, gdzie 

niemożliwe było utrzymanie się z pensji jednego pracującego, a kolejne osoby pracujące 

najczęściej nie były w stanie uzyskać równie wysokich zarobków jak głowa rodziny. Jak 

ustalono „zarobkujący poza głową rodziny, przeważnie kobiety i młodociani, otrzymują na ogół 

                                                
85 L. Landau, Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych Warszawy, s. 64. 
86 B. Garncarska-Kadary, op. cit., s. 265, tab. 19. 
87 B. Garncarska-Kadary, op. cit., s. 266, tab. 21. 
88 B. Garncarska-Kadary, op. cit., s. 266, tab. 21. 
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niższe płace, a w rodzinach szczególnie z dobrze zarabiającymi robotnikami nikt inny już z 

natury rzeczy nie pracuje”89. Co za tym idzie dochodziło do pozornego paradoksu, gdzie 

gospodarstwa z wieloma pracującymi charakteryzowały się niższymi średnimi dochodami na 

osobę niż te z jedną osobą pracującą. W badanej próbie znalazły się jedynie nieliczne 

gospodarstwa prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, lecz na podstawie tej 

niewielkiej próby stwierdzono: „poziom zamożności rodzin samodzielnych […] nie różni się 

wiele od stopy życiowej rodzin robotniczych”90, z tą różnicą, iż charakteryzowały się one nieco 

mniejszym rozstępem ćwiartkowym dochodów niż rodziny robotnicze. 

Mimo bardzo różnego charakteru pracy najemnej i samodzielnej działalności 

gospodarczej poziom zarobków tych grup był więc zbliżony – przez co pod względem 

zarobków właściwie niemożliwe było rozróżnienie klasy robotniczej i drobnomieszczaństwa. 

Wyraźnie na ich tle odcinała się sytuacja pracowników umysłowych, cieszących się średnio 

dwukrotnie wyższymi dochodami na jednostkę konsumpcyjną91. Jedynie wąska grupa wysoce 

wykwalifikowanych rzemieślników była w stanie dorównać im zarobkami92. Mając na uwadze 

taką sytuację, warunki bytowe robotników i drobnomieszczaństwa zdecydowałem się 

przedstawiać łącznie.  

1.1.3.1. Praca proletariatu i drobnomieszczaństwa 

Omawianie poszczególnych działów gospodarki rozpocznijmy od szeroko rozumianej 

wytwórczości – czyli działu ujętego w spisie powszechnym jako „przemysł i górnictwo”. Było 

to źródło utrzymania ponad 162 tysięcy Żydów, czyli 46% z 353 tysięcy Żydów zamieszkałych 

w 1931 r. w stolicy. 

 Ludność 

chrześcijańska 

Ludność żydowska 

 
Liczba osób odsetek Liczba osób odsetek 

Górnictwo i przemysł (ogółem) 325 326 100,0 162 206 100,0 

Zakłady I-III kategorii 75 652 23,2 3 214 2,0 

Zakłady IV-VII kategorii 73 177 22,5 17 705 10,9 

Zakłady VIII i nieznanej kategorii 176 697 54,3 141 287 87,1 

                                                
89 Ludwik Landau, Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych Warszawy, Warszawa 1936, s. 66. 
90 L. Landau, Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych Warszawy, s. 70. 
91 L. Landau, Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych Warszawy, s. 64. 
92 B. Garncarska-Kadary, op. cit., s. 265, tab. 19. 



39 

Tabela 1: Zatrudnienie w przemyśle w Warszawie w 1931 r. według kategorii zakładów i wyznania93 

Patrząc na zatrudnienie w dziale „przemysł i górnictwo” wyraźnie można zauważyć 

różnicę pomiędzy sytuacją ludności chrześcijańskiej i żydowskiej. Niewielkiemu odsetkowi 

Żydów utrzymujących się z pracy dużych zakładów (I-III kategorii) towarzyszyła ich 

stosunkowa nadreprezentacja w zakładach najmniejszych – kategorii VIII i nieokreślonej. Tak 

więc Żydzi stanowili niemal połowę ogółu osób utrzymujących się z najmniejszych 

warsztatów, gdy jednocześnie na jednego Żyda w wielkim przemyśle przypadało ponad 

dwudziestu chrześcijan94! Ujmując to inaczej: 87% Żydów utrzymujących się z działu 

spisowego „przemysł i górnictwo” pracowało w zakładach typu rzemieślniczego, 

zatrudniających najwyżej czterech pracowników. Dokładne rozróżnienie ich na rzemieślników, 

robotników i chałupników jest skazane na niepowodzenie ze względu na rozmyte granice 

pomiędzy tymi grupami. Sami urzędnicy GUS w opisie danych spisowych wskazywali, iż 

„między wyraźnie zarysowanymi grupami pracowników najemnych i osób samodzielnych 

istnieje w życiu szereg kategorii przejściowych, dla których kwestia takiego czy innego 

zaliczenia […] jest raczej sprawą umowy”95. Autorzy zdecydowali się zaliczać takie graniczne 

przypadki do osób samodzielnych (definiowanych jako „osoby wykonywające zajęcia 

zarobkowe we własnym warsztacie pracy”) i stworzyli dla nich podkategorię „samodzielność 

nie stwierdzona”, która objęła niemal 10% Żydów w tej kategorii spisowej (a więc ponad 14 

tysięcy osób), utrzymujących się z pracy najmniejszych warsztatów. Kolejnym krokiem, który 

rozmywa granice pomiędzy robotnikami a samodzielnymi przedsiębiorcami jest kwestia 

kwalifikacji członków rodziny pracujących w zakładzie, które otrzymały „stanowisko 

społeczne osób korzystających z pomocy”, tym samym zawyżając liczbę prowadzących 

samodzielną działalność gospodarczą. 

Istniała także znacząca mobilność pomiędzy tymi grupami, szczególnie w tak 

niestabilnym ekonomicznie okresie jak dwudziestolecie międzywojenne. Na skutek kryzysu 

gospodarczego lat trzydziestych wcześniejsi niezależni rzemieślnicy mogli być zmuszeni do 

przejścia na system pracy nakładczej, by stać się chałupnikami96. Istniał również ruch w 

                                                
93 Opracowanie własne na podstawie: Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i 
gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, tab. 34 – Ludność 

według zawodu i stanowiska społecznego oraz wyznania i płci. 
94 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, tab. 34 – Ludność według zawodu i stanowiska społecznego 

oraz wyznania i płci.  
95 Uwagi wstępne [w:] Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. 

Ludność. Stosunki zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, s. XVIII. 
96 Elżbieta Solarska, Struktura społeczno-zawodowa ludności żydowskiej w Warszawie międzywojennej 1918-

1939, niepublikowana praca magisterska ze zbiorów ŻIH, s. 51. 
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pozornie przeciwnym kierunku, gdzie niegdysiejsi robotnicy wchodzili w szeregi 

drobnomieszczaństwa rozpoczynając prowadzenie swoich własnych warsztatów. Bina 

Garncarska-Kadary wskazała jednak, że dla pracodawcy tańszym było wykorzystywanie pracy 

chałupników, którzy nie byli chronieni prawem pracy, a umowy z nimi mogły być zerwane z 

dnia na dzień. Dochodziło więc do sytuacji, gdy „chałupnikami stawali się masowo zwalniani 

z fabryk robotnicy, pracujący następnie za znacznie mniejszy zarobek dla tej samej fabryki z 

której zostali zwolnieni”97. W ten sposób zamiast postępującej koncentracji produkcji, która w 

większości gałęzi gospodarki postępowała od warsztatów rzemieślniczych, przez manufaktury 

rozproszone (oparte na pracy chałupników) po manufaktury scentralizowane i fabryki, 

dochodziło do jej rozproszenia. 

Spójrzmy na te niewielkie warsztaty. W Warszawie wyraźna była koncentracja ludności 

żydowskiej w zawodach związanych z wytwórczością odzieżową, a więc w przemyśle 

włókienniczym, odzieżowym, skórzanym i papierniczym. Utrzymywało się z nich w 1931 r. 

ponad 94 tys. Żydów98 - zaś zdaniem G. Zalewskiej należałoby tę wartość uznać za zaniżoną, 

jako iż branże pomocnicze dla branży odzieżowej (jak produkcja guzików czy naprawa maszyn 

do szycia) były niemal zmonopolizowane przez Żydów. Kilka lat wcześniej, w 1926 r.,  spośród 

9095 żydowskich warsztatów rzemieślniczych, które wykupiły świadectwa przemysłowe, aż 

6646 (czyli 73% ogółu) pracowało w branżach związanych z produkcją odzieży99. Należy tutaj 

wspomnieć, iż popyt na odzież i obuwie podlega znaczącym wahaniom sezonowym, a także 

jest bardzo wrażliwy na zmianę sytuacji gospodarczej. Dobra koniunktura z drugiej połowy lat 

dwudziestych gwarantowała duże zapotrzebowanie na odzież, przez co krawcy cieszyli się 

wysokimi zarobkami. Te pieniądze posłużyły do rozbudowy warsztatów i zwiększenia 

zatrudnienia w przemyśle. Począwszy jednak od 1928 r. możliwości produkcyjne przekraczały 

zapotrzebowanie rynkowe, co prowadziło do zaciętej konkurencji cenowej i ograniczania marż, 

a to z kolei oznaczało niższe zarobki osób pracujących w tych działach. Sytuacja pogorszyła 

się w pierwszej połowie lat trzydziestych, kiedy z powodu kryzysu gospodarczego drastycznie 

spadł popyt na odzież. W 1932 r. poziom produkcji odzieżowej spadł o połowę względem 1928 

r100. Wiele osób utraciło pracę, pozostali zaś musieli pogodzić się z drastycznymi spadkami 

płac. Zachowane dane dotyczące robotników z wielkich zakładów mówią o spadku 

                                                
97 Bina Garncarska-Kadary, Żydowska ludność pracująca w Polsce 1918-1939, Warszawa 2001, s. 55. 
98 Gabriela Zalewska, Inna droga. Zmiany w strukturze społeczno-zawodowej Żydów polskich w latach 1918 – 

1939 [w:] Metamorfozy społeczne, t. 9: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. C. Leszczyńska, W. 

Mędrzecki, Warszawa 2014, s. 173. 
99 E. Solarska, op. cit., s. 30, tab. 19. 
100 G. Zalewska, Inna droga…, s. 175. 
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wynagrodzeń w przemyśle odzieżowym w 1935 r. do 61,8% poziomu z początku kryzysu (1930 

r.), a sytuacja robotników zwalnianych z fabryk i zmuszonych do przejścia na pracę nakładczą 

mogła ulec jeszcze dalszemu pogorszeniu. Zazwyczaj byli oni w stanie zarabiać jedynie 

sezonowo, zaś ich wynagrodzenia oscylowały wokół wówczas przyjętej granicy ubóstwa101. 

Mimo iż ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce zaczęła się poprawiać w latach 1934-35, to 

żydowscy pracownicy branży odzieżowej nie odczuli znaczącej poprawy warunków, gdyż w 

dalszym ciągu musieli godzić się na bardzo niskie marże, zaś ich rzemieślnicze metody 

produkcji nie pozwalały czerpać korzyści skali. Jednocześnie musieli się zmagać z rosnącą 

konkurencją ze strony rosnących nowych fabryk, które mogły produkować odzież tanio i 

wydajnie – w latach 1928-1935 średnia wydajność pracy w wielkim przemyśle wzrosła o 

24%102. W większych zakładach przemysłowych doszło do znaczniejszej poprawy sytuacji w 

latach po kryzysie, podczas gdy praca chałupnicza i rzemieślnicza coraz wyraźniej przegrywała 

starcie z produkcją wielkoprzemysłową, w której Żydzi warszawscy byli niemal nieobecni. 

Nie można oczywiście bez zastrzeżeń uogólniać doświadczeń drobnych wytwórców z 

branży odzieżowej na wszystkich utrzymujących się z przemysłu. Istniało wiele nisz 

gospodarczych charakteryzujących się znacznie wyższymi zarobkami, które były niemal 

zmonopolizowane przez Żydów. Do nich możemy zaliczyć przykładowo zegarmistrzostwo i 

jubilerstwo, gdzie na każdych 100 chrześcijan przypadało 250 osób wyznania mojżeszowego. 

Przedstawiciele innych profesji, jak na przykład piekarze czy rzeźnicy, nie odczuli kryzysu 

szczególnie dotkliwie, a grupa osób zatrudnionych w dużych zakładach i przedsiębiorstwach 

państwowych i miejskich, którzy zachowali swoje posady sprzed kryzysu, mogła wręcz zyskać 

przez wzrost siły nabywczej pieniądza. W takiej uprzywilejowanej sytuacji była jednak 

mniejszość, zaś znacząca większość drobnych wytwórców przez kryzys i postępującą 

modernizację przemysłu znajdowała się w coraz gorszej sytuacji ekonomicznej.  

Drugą najznaczniejszą gałęzią gospodarki według liczby utrzymujących się z niej 

Żydów był „handel i ubezpieczenia”, będący źródłem zarobku dla ponad 120 tysięcy osób 

wyznania mojżeszowego. W kategoriach spisowych dział ten został zdefiniowany tak szeroko, 

że obejmował również m. in. hotelarstwo, gastronomię, wynajem nieruchomości i 

pośrednictwo103. Wyraźnie na pierwszy plan wysuwa się jednak handel towarowy, będący 

źródłem utrzymania dla 97 tysięcy warszawskich Żydów, co odpowiada 80% osób 

                                                
101 B. Garncarska-Kadary, op. cit., s. 135-136, 142-143. 
102 Z. Landau, J. Tomaszewski, op. cit., s. 46. 
103 Uwagi wstępne [w:] Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. 

Ludność. Stosunki zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, s. XV. 
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utrzymujących się z tego działu spisowego, co wyraźnie odróżnia się od sytuacji ludności 

chrześcijańskiej, gdzie odsetek ten był dwukrotnie niższy.  
 

Chrześcijanie Żydzi 

Handel towarowy nie wydzielony 39461 36,3 82170 68,1 

Handel hurtowy 1388 1,3 1809 1,5 

Handel wędrowny i domokrążny 1525 1,4 12866 10,7 

Handel towarowy (podsuma): 43489 40,0 97040 80,4 

Spółdzielnie handlowe 1115 1,0 195 0,2 

Wynajem pomieszczeń + gastronomia 13557 12,5 3980 3,3 

Obrót pieniężny 12460 11,5 2154 1,8 

Pośrednictwo 2926 2,7 8076 6,7 

Pozostałe 36199 33,3 9455 7,8 

Ogółem: 108631  120705  

Tabela 2:Osoby utrzymujące się (czynne i bierne)  z działu spisowego "handel i ubezpieczenia" w Warszawie w 1931104. 

O niskim statusie ekonomicznym dużej części Żydów świadczy niewielka liczba osób 

w grupie „wynajem pomieszczeń i gastronomia” oraz „obrót pieniężny”, które wiązały się z 

posiadaniem poważnego majątku, oraz liczna rzesza utrzymujących się z handlu domokrążnego 

i wędrownego, które były domeną najuboższych handlarzy, którzy cały swój towar byli w stanie 

przewieźć na wózku ręcznym lub przenieść na własnych plecach. Uliczni sprzedawcy 

zazwyczaj oferowali przechodniom przekąski lub też tanie (i zazwyczaj podłej jakości) 

produkty przemysłowe. Praca ta z trudem pozwalała na zapewnienie minimum egzystencji. Nie 

zaskakuje w tej sytuacji fakt, że handlem ulicznym parali się w większości zwolnieni 

pracownicy, a także osoby wchodzące dopiero na rynek pracy, które nie zdołały znaleźć innego 

zatrudnienia105.  

Często jednak i sytuacja sklepikarzy prowadzących lokal handlowy nie była lepsza. 

Wiele ze sklepów najuboższych mieściło się w piwnicach czy przyziemiu, a cały ich asortyment 

ograniczał się do podstawowych produktów spożywczych, zaś wartość towarów wynosiła 

zaledwie kilkadziesiąt złotych (co wówczas stanowiło tygodniowe wynagrodzenie 

wykwalifikowanego robotnika lub też miesięczne wynagrodzenie chałupnika). Z powodu 

zubożenia wielu sklepikarzy było zmuszonych brać towary de facto w komis, gdzie dopiero po 

ich sprzedaży byli w stanie rozliczyć się z hurtownikiem106.  

                                                
104 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, tab. 34, s. 227. 
105 E. Solarska, op. cit., s. 54-55. 
106 E. Solarska, op. cit., s. 54. 
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Kolejną grupą wartą omówienia byli żydowscy pracownicy działu „komunikacja i 

transport”. Utrzymywało się z niego nieco powyżej 17 tysięcy osób wyznania mojżeszowego, 

ale ich reprezentacja w gałęziach zmonopolizowanych przez państwo i samorządy (jak poczta, 

telefony, telegrafy, komunikacja miejska czy kolej) była śladowa. I tak: spośród 5505 osób w 

Warszawie zatrudnionych przy łączności (poczta, telegrafy i telefony) znajdowało się zaledwie 

pięciu Żydów. Podobnie, spośród 5075 pracowników komunikacji miejskiej, zaledwie 

dziewięciu deklarowało wyznanie mojżeszowe. Oznacza to, iż de facto zawody te były 

zamknięte dla Żydów. Przez to niemal wszyscy skupieni byli w dziale „inne rodzaje 

komunikacji i transportu” – na którą w przeważającej masie składali się tragarze i dorożkarze. 

Jak zauważyła B. Garncarska-Kadary „ich status społeczny i sytuacja materialna nie różniły się 

wiele […] od statusu i sytuacji żydowskich „samodzielnych” od igły i warsztatu tkackiego”107. 

Z kolei zawody zamknięte dla Żydów należały do znacząco lepiej płatnych – ze średnimi 

zarobkami dwukrotnie wyższymi niż rzemieślnicze108, co wyraźnie obrazuje ekonomiczny 

aspekt ograniczeń, jakim podlegała ludność żydowska. 

Jak w takim razie przedstawiał się budżet domowy uboższego drobnomieszczaństwa 

czy proletariatu? Przez naturalne zróżnicowanie dochodów i priorytetów pomiędzy 

poszczególnymi rodzinami zdani jesteśmy na ogólne szacunki odsetka środków 

przeznaczanego na poszczególne kategorie wydatków. Od razu widoczny jest wysoki udział 

wydatków na żywność w całym budżecie. W najuboższych rodzinach pochłaniały one około ¾ 

zarobków, zaś nawet w najlepiej sytuowanych rodzinach robotniczych na aprowizację 

przeznaczano około połowy dostępnych środków109. Wysoki udział artykułów spożywczych w 

budżecie domowym utrzymywał się mimo wyjątkowo niskich cen płodów rolnych w latach 

trzydziestych. Przez to, że rolnicy starali się utrzymać swoje gospodarstwa w okresie kryzysu 

zwiększając produkcję, doszło do drastycznej zniżki cen żywności. W latach 1929-1934 koszt 

wyżywienia rodziny w Warszawie spadł niemal dwukrotnie110. Do tematu cen żywności 

powrócimy wielokrotnie omawiając okres okupacji – należy jednak pamiętać, iż zazwyczaj 

przyjmowane jako poziom odniesienia dla nich ceny z lat trzydziestych były wynikiem 

wyjątkowej obniżki cen. 

Zgodnie z prawem Engla (mówiącym, iż wraz ze wzrostem zamożności wzrastają 

wydatki na żywność przy jednoczesnym spadku ich udziału w budżecie domowym) tak wysoki 

                                                
107 B. Garncarska-Kadary, op. cit., s. 58. 
108 B. Garncarska-Kadary, op. cit., s. 266, tab. 21. 
109 B. Garncarska-Kadary, op. cit., s. 167. 
110 Rocznik statystyczny Warszawy 1934, Warszawa 1936, s. 50, tab. 50. 
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odsetek wydatków na żywność jest dla nas jednoznacznym sygnałem niskiego statusu 

ekonomicznego ludności pracującej Warszawy. Wśród pozostałych wydatków ważną rolę 

odgrywały wydatki na mieszkanie (komorne, ogrzewanie, opłaty za wodę, gaz i elektryczność) 

stanowiące zazwyczaj 10-20% budżetu domowego. Na inne dobra i usługi – od odzieży i służby 

zdrowia przez usługi osobiste po kulturę i oświatę – pozostawały niewielkie środki. Sytuacja ta 

uległa dalszemu pogorszeniu w okresie kryzysu lat trzydziestych, gdy wiele osób tracących 

pracę zmuszonych było do rezygnacji z wszelkich wydatków poza absolutnym minimum, a 

często i do szukania dalszych oszczędności.  

W okresie kryzysu wiele zakładów ograniczyło produkcję i zwolniło znaczącą część 

załogi lub też ograniczyło wymiar zatrudnienia swoich pracowników. Szacuje się, iż w 1932 r. 

niemal 39% robotników było zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym111. Podobna 

była sytuacja drobnych wytwórców, którzy otrzymywali mniej zleceń, a co za tym idzie przez 

większość czasu pozostawali bezczynni. Bezczynność drobnych zakładów przekładała się też 

na mniej pracy dla dotychczasowych tragarzy czy woźniców, którzy do tej pory obsługiwali tę 

drobną wytwórczość i handel. Formalnie osoby te jednak w kategoriach spisowych 

występowały jako pracujące, nawet jeśli ich zarobki nie pozwalały zaspokoić nawet najbardziej 

podstawowych potrzeb. Oznacza to, iż istniało bardzo wysokie ukryte bezrobocie, gdzie osoby 

te faktycznie były zbędne w ich obecnych zajęciach, lecz nie było to wykazane w urzędowych 

statystykach. Wiele osób całkowicie pozbawionych pracy także nie rejestrowało się jako 

bezrobotni112, gdyż tylko zatrudnieni w zakładach zatrudniających przynajmniej pięciu 

pracowników i pracownicy umysłowi byli objęci systemem ubezpieczeń na wypadek 

bezrobocia113. Nawet ubezpieczeni pracownicy mogli otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych 

jedynie przez trzynaście tygodni114, zaś osoby długotrwale pozbawione pracy były 

pozostawione bez pomocy. Liczbowo przedstawiało się to w sposób następujący: podczas gdy 

w 1929 r., w którym bezrobocie rejestrowane wynosiło 2,9%115, 75% bezrobotnych korzystało 

z zasiłków, to w najtrudniejszych latach kryzysu – gdy oficjalnie wykazywane bezrobocie 

wynosiło około 30%116 – było to zaledwie 6%117. Jak celnie zauważył K. Chylak „system 

                                                
111 Z. Landau, J. Tomaszewski, op. cit., s. 45. 
112 Według danych przytaczanych przez Z. Landaua i J. Tomaszewskiego oficjalne bezrobocie było przeszło 
dwukrotnie niższe niż rzeczywiste. 
113 Karol Chylak, Systemy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia w Polsce międzywojennej [w:] Metamorfozy 

społeczne t. 8, Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Żarnowski, Warszawa 2014, s. 228-230; 

W przededniu kryzysu ekonomicznego rozważano objęcie systemem ubezpieczeń wszystkich robotników. 
114 K. Chylak, op. cit., s. 224. 
115 Paweł Grata, Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Metamorfozy społeczne t. 8, Państwo i 

społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Żarnowski, Warszawa 2014, s. 207. 
116 P, Grata, op. cit., s. 208. 
117 Z. Landau, J. Tomaszewski, op. cit., s. 47. 
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zabezpieczenia od bezrobocia w Polsce międzywojennej realnie zaradzić mógł jedynie 

sezonowemu, krótkotrwałemu załamaniu na rynku pracy, w sytuacji dłuższych kryzysów nie 

mógł wypełnić zadań i realizować zamierzeń, do których został powołany”118. Praktycznie 

oznaczało to, iż wielu bezrobotnych czy częściowo bezrobotnych pozbawionych było 

jakiegokolwiek zabezpieczenia, a jedynie nieliczni otrzymywali „śmiesznie małe renty, 

wypłacane przez zakłady ubezpieczeń z tytułu wypadku przy pracy, lub na starość”119.  

Zdani na własne siły bezrobotni chwytali się wszelkich dostępnych prac. Ludwik 

Krzywicki we wstępie do edycji Pamiętników bezrobotnych pisał: „cursus laborum wielu 

bezrobotnych zawarł w sobie nieoczekiwane skojarzenia – człowiek w poszukiwaniu pracy 

garnie się do każdego zajęcia, choć nie zawsze jest do niego przygotowany”120. Na poparcie 

tych słów przytaczał zadziwiające koleje losu niektórych osób, przykładowo: „pomocnik 

kucharski – ogrodnik – bileter” czy „ślusarz – pisarz – policjant”121. Poza tymi stałymi 

zajęciami wyliczono też dorywcze prace, którymi próbowano podreperować budżet domowy – 

zauważając jednak, że to domena tych posiadających energię, których nie ogarnęła jeszcze 

zupełna apatia.  

1.1.3.1.1. Warunki bytowe ubogich Żydów 

Częstokroć jednak te drobne usługi nie pozwalały zarobić na chleb, czynsz i opał 

zmuszając bezrobotną rodzinę do radykalnych oszczędności. Wiele osób przeprowadzało się 

do mniejszych mieszkań i przestawało ogrzewać dom, by móc się utrzymać ze zmniejszonych 

dochodów. Dla wielu bezrobotnych koniecznością stała się wyprzedaż ruchomości, których 

ceny drastycznie spadły w obliczu zmniejszonego popytu i dużej podaży używanych ubrań i 

sprzętów domowych. Powszechnym problemem bezrobotnych było stopniowe pogrążanie się 

w długach. Najczęstsze były zaległości w opłacaniu komornego i kupowanie „na krechę” w 

sklepach oraz oddawanie przedmiotów pod zastaw w lombardach, które można de facto uznać 

raczej za formę wyprzedaży mienia, gdyż rzadko kiedy udawało się wykupić z lombardu 

zastawiony przedmiot. Badania dotyczące sytuacji rodzin robotniczych z 1936 r. wskazały, iż 

wprawdzie wyższe dochody uzyskiwane dzięki poprawie koniunktury pozwoliły wielu 

robotnikom na pokrycie bieżących wydatków z zarobków, to nie pozwalały one na spłacenie 

                                                
118 K. Chylak, op. cit., s. 239. 
119 L. Krzywicki, op. cit., s. XIX. 
120 Ludwik Krzywicki, Nieco o pamiętnikach i pamiętnikarzach, Pamiętniki bezrobotnych, Warszawa 1933, s. 

XXIII. 
121 L. Krzywicki, op. cit., s. XXIII-XXIV. 
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długów z okresu kryzysu122, który częstokroć zaciągnięty był na wyjątkowo niekorzystnych 

warunkach. 

Poświęcam więcej uwagi sytuacji bezrobotnych w okresie wielkiego kryzysu dlatego, 

iż sceny z pamiętników bezrobotnych, gdzie wiele osób wyprzedawało się do ostatniej koszuli 

i wystawało w długich kolejkach po jakąkolwiek pomoc bądź żebrało o chleb, przypominają 

sceny, które za dekadę staną się codziennością na ulicach getta. Pokazuje nam to, iż w 

Warszawie okresu międzywojennego wiele rodzin stało o krok od głodu, a utrata pracy, choroba 

bliskiego, szczególnie mroźna zima czy inne, zdawałoby się błahe, problemy mogły zepchnąć 

robotniczą czy drobnomieszczańską rodzinę w odmęty nędzy. O skali ubóstwa ludności 

żydowskiej świadczy także liczba osób korzystających z pożyczek udzielanych przez kasy 

współfinansowane m. in. przez American Jewish Joint Distribution Committee (tak zwany 

Joint) i skarb państwa. W zależności od źródła i oszacowania liczba Żydów korzystających z 

tej pomocy wynosi od pięciuset tysięcy123 do miliona124, a więc korzystała z niej nawet 1/3 

Żydów w II RP. W kolejnych rozdziałach wielokrotnie będziemy powracać do tej refleksji i 

spoglądać, jak kruche były podstawy bytu uboższych warstw ludności miejskiej, a także 

zobaczymy, jak dotkliwe były skutki ograniczenia pomocy społecznej w okresie wojny. 

Ta uboga ludność miejska nadawała ton Dzielnicy Północnej. W opisach z epoki 

przewijają się stale wątki wielkiego przeludnienia tej dzielnicy, gdzie przy tłocznych ulicach 

miały mieścić się niezliczone warsztaty i sklepiki. Próbką obrazu handlu żydowskiego niech 

będą wrażenia Wandy Melcer ze spaceru w rejonie Nalewek:  

Roztargnionemi oczami patrzymy na pstrokate szyldy, których tu tak dużo jak  

na żadnych innych ulicach: nietylko sklepy, ale i bramy są niemi ozdobione. 

Najmniejsze sklepiki są często podzielone na mniejsze jeszcze cząstki, żeby 

jaknajwiększa ilość handlujących różnorodnemi towarami mogło się tu 

pomieścić. Bramy domów są po prostu z obydwóch stron wytapetowane temi 

napisami aż dogóry […] z których każdy na własną rękę niejako już prowadzi 

konkurencyjną robotę. Jest coś żywego w tych szyldach; obrazują w naiwny 

sposób ostrość walki o byt. Prawie kroku niepodobna zrobić, żeby zaraz nie 

                                                
122 B. Garncarska-Kadary, op. cit., s. 169. 
123 Bina Garncarska-Kadary przytoczyła fragment obrad sejmowych z 1937 r., gdzie poseł mniejszości 

narodowych – rabin Izaak Rubinsztejn twierdził, iż z pomocy kas wspieranych przez państwo korzystało 120 tys. 

rodzin żydowskich; B. Garncarska-Kadary, op. cit., s. 161. 
124 Anthony Polonsky twierdził, iż: „w przededniu wybuchu wojny nawet milion z trzech milionów Żydów w 

Polsce niemal w całości zdany był na pomoc społeczną, w znacznej mierze dostarczaną przez prywatne żydowskie 

organizacje otrzymujące fundusze ze Stanów Zjednoczonych”; Anthony Polonsky, Politics in the Independent 

Poland, Oxford 1972, s. 470, tłumaczenie własne. 
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przyplątał się jakiś mały pośrednik: tu właśnie, o trzy domy dalej, jest wielki 

skład handlowy, który zajmuje cztery pokoje i w którym jest wszystko125.  

 

 

Rysunek 3: Targowisko w podwórzu, Warszawa 1938 r., fot. R. Vishniac, dostęp online: https://vishniac.icp.org 

Melcer, pisząc kolejne reportaże, które zostały zbiorczo wydane jako „Czarny Ląd – 

Warszawa”, nie kryła swojej niechęci do Żydów i przekonania o ich odmienności od ludności 

chrześcijańskiej. Mimo to jej reporterskie spostrzeżenia w szeregu miejsc pokrywały się z 

wnioskami autorów bardziej empatycznie spoglądających na ubogich Żydów usiłujących 

związać koniec z końcem. Przedstawmy ich głosy. O tym samym rejonie Nalewek znany 

działacz polityczny i publicysta Arie Tartakower pisał w taki sposób: 

… rejon setek fabryczek i warsztatów drobnego przemysłu, tysięcy drobnych 

warsztatów chałupniczych, szeroko rozwiniętego handlu, często 

nielegalnego, nędznego handlu ulicznego, rejon proletariatu żydowskiego i 

jego giełd zawodowych. […] W oczach ubogiego mieszkańca tej dzielnicy 

Nalewki były ulicą arystokratyczną, ulicą bogaczy, tak samo jak mały odcinek 

Gęsiej, między Nalewkami i Zamenhofa – gdzie znajdował się ośrodek 

średniego handlu towarami bławatnymi […] Ale i tu na Nalewkach, na 

wyższych piętrach lub w suterenach gnieździła się wielotysięczna bieda – 

robotnicy, chałupnicy, subiekci, drobni wędrowni handlarze”126. 

                                                
125 Wanda Melcer, Business is business, “Wiadomości Literackie” nr 14/1935, http://retropress.pl/wiadomosci-

literackie/czarny-lad-warszawa-business-is-business-cz-5/ [dostęp: 07-05-2021], zachowałem pisownię 

oryginalną.  
126 Arie Tartakower, Pauperyzacja Żydów polskich [za:] G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 92-93. 

https://vishniac.icp.org/
http://retropress.pl/wiadomosci-literackie/czarny-lad-warszawa-business-is-business-cz-5/
http://retropress.pl/wiadomosci-literackie/czarny-lad-warszawa-business-is-business-cz-5/
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Rysunek 4: Przejście pomiędzy Nalewkami a Wałową; fot. Roman Vishniac, 1935-1938 r.; dostęp online: 
https://vishniac.icp.org/ 

W opisie Tartakowera widoczny jest typowy dla ówczesnej zabudowy miejskiej podział 

na bardziej reprezentacyjne lokale położone na niższych kondygnacjach kamienicy i 

skromniejsze – w suterenach, oficynach i na wyższych piętrach. Wiele z kamienic 

przedwojennej Warszawy miało liczne podwórza, zabudowane nie tylko budynkami 

mieszkalnymi, ale i różnego rodzaju warsztatami. Jedno z nich przedstawia Szalom Asz w 

swojej powieści „Warszawa”: „warsztat klekotał przy warsztacie; w każdym kawałku pustej 

przestrzeni był mały dach wtłoczony w cztery ściany. Wszystkie te klatki, w których mieściły 

się nieprzyjemne ciemne warsztaty, były zapchane ciałami ludzkimi, które od rankiem 

zapalonej lampy, do lampy wieczornej pracowały przy maszynach”127.  

                                                
127 Szalom Asz, Warszawa [za:] G. Zalewska, Ludność żydowska…, s. 91. 
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Rysunek 5: Rodzina żydowska mieszkająca w piwnicy; fot. Roman Vishniac, 1935-38, dostęp online: 
https://vishniac.icp.org128 

1.1.3.2. Zawody de facto zamknięte dla Żydów 

Nadreprezentacji Żydów w drobnym handlu i wytwórczości towarzyszył ich niemal 

całkowity brak w kilku zawodach. Jak już zauważyliśmy przy opisie osób zatrudnionych w 

transporcie i komunikacji, etaty kontrolowane przez państwo były niemal niedostępne dla 

ludności żydowskiej. I tak: w administracji państwowej i sądownictwie na 12 709 osób 

zatrudnionych zaledwie 167 było wyznania mojżeszowego, w administracji samorządowej – 

na 6401 pracujących przypadło 83 Żydów, a w policji i więziennictwie – na 4474 zatrudnionych 

znalazło się ich zaledwie 24. W dalszej części pracy, gdy przyjdzie nam omawiać strukturę 

Rady Żydowskiej i Żydowskiej Służby Porządkowej, ten brak Żydów z doświadczeniem w 

służbie publicznej ukaże się nam z całą jaskrawością. Należy wspomnieć, iż w zawodach tych 

występowała pewna liczba osób pochodzenia żydowskiego, które nie zaznaczyły w spisie 

wyznania mojżeszowego, o czym świadczy stosunkowo wysoki odsetek osób występujących 

                                                
128 W przypadku tego zdjęcia nie jest jasne, czy zostało ono wykonane w Warszawie. Tak sugeruje jego opis na 

stronie International Center of Photography, lecz można je także spotkać jako wykonane na terenie Galicji. 
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w kategorii „wyznanie inne i nie podane”129. Istniała także pewna grupa przechrztów, czyli 

osób pochodzenia żydowskiego, które przeszły na chrześcijaństwo. Decyzja ta była w wielu 

przypadkach podyktowana względami ekonomicznymi i nadzieją na otwarcie ścieżek kariery 

niemal wyłącznie zastrzeżonych dla ludności chrześcijańskiej. W getcie spotkamy stosunkowo 

liczną grupę przechrztów zajmujących wysokie stanowiska w Służbie Porządkowej, gdzie byli 

jednymi z nielicznych posiadających doświadczenie w służbach mundurowych. 

1.1.3.3. Burżuazja 

Odchodząc od zawodów niemal zamkniętych dla Żydów możemy spojrzeć na to, z 

czego utrzymywali się majętniejsi Żydzi. Spójrzmy więc na żydowską burżuazję. W ślad za G. 

Zalewską zaliczam do niej osoby posiadające: zakłady przemysłowe kategorii I – VII, 

przedsiębiorstwa handlowe, domy czynszowe, lokale gastronomiczne, przedsiębiorstwa 

zajmujące się usługami finansowymi, przedsiębiorstwa przewozowe, wydawnictwa prasowe i 

książkowe, apteki itp. i jednocześnie zatrudniające siły najemne130. Tak zdefiniowana burżuazja 

jest dość szeroką grupą i jej najubożsi przedstawiciele wcale nie byli zamożniejsi od dobrze 

opłacanych pracowników umysłowych czy wysoce wykwalifikowanych robotników. Można 

jednocześnie argumentować, iż niektóre z zakładów VIII kategorii mimo niewielkiej liczby 

pracowników przynosiły na tyle wysokie zyski, by zakwalifikować ich właścicieli do drobnej 

burżuazji – tak można zakwalifikować między innymi zakłady jubilerskie czy warsztaty 

zegarmistrzowskie. Wydaje się jednak, że to oszacowanie pozwala na uzyskanie ogólnego 

obrazu żydowskiej burżuazji. Przykładając wyżej opisane kryteria do wyników spisu 

powszechnego z 1931 r. dowiadujemy się, że w Warszawie zamieszkiwało 18 tysięcy Żydów 

należących do burżuazji, z których aktywnych zawodowo było niewiele ponad 7 tysięcy131, z 

których większość utrzymywała się z szeroko pojętego handlu. Przedsiębiorstwa pozostające 

w rękach burżuazji w przeważającej masie były dość niewielkie. Przykładowo wśród 1688 

posiadaczy przedsiębiorstw produkcyjnych zatrudniających przynajmniej 5 pracowników 

jedynie 36 można posiadało przedsiębiorstwa I-III kategorii, które kwalifikują ich do „wielkiej 

burżuazji”132. 

Przez duże zróżnicowanie burżuazji trudno jest stworzyć modelowy budżet domowy 

dla tej klasy. Można jednak przyjąć, iż mówimy o osobach z najbogatszego decyla ludności 

przedwojennej Warszawy. Częstokroć dobrze sytuowani Żydzi woleli zamieszkiwać poza 

                                                
129 Podczas gdy w całej populacji Warszawy osoby takie stanowiły około 3% to w dziale „Służba publiczna, 

kościół, organizacje i instytucje społeczne” ich odsetek wyniósł ponad 4,5%.  
130 G. Zalewska, Studium, s. 184-185. 
131 G. Zalewska, Studium, s. 216, tab. 10. 
132 G. Zalewska, Studium, s. 217. 



51 

granicami Dzielnicy Północnej i zamiast tego mieli mieszkania w bardziej reprezentacyjnych 

rejonach miasta, lub też na nowobudowanych osiedlach, gdzie normą były nowoczesne 

udogodnienia, takie jak przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, dostęp do elektryczności i 

centralne ogrzewanie. 

1.1.3.4. Inteligencja i wolne zawody 

Kolejną grupą której sytuację należy omówić jest szeroko rozumiana inteligencja. 

Można z niej wyróżnić pracowników umysłowych i „inteligencję właściwą” – osoby nauki i 

kultury. Jak już wspomnieliśmy niemal nie można mówić o żydowskich pracownikach 

umysłowych w administracji publicznej, zaś i w przemyśle częstokroć zmagali się oni z 

trudnościami w znalezieniu pracy ze względów religijnych. Paradoksalnie nawet większe 

przedsiębiorstwa w rękach żydowskich, z powodu nacisków antysemickich133, wielokrotnie 

decydowały się zatrudniać w większości chrześcijańską załogę. Wyraźnie znajduje to odbicie 

w statystykach dotyczących wielkości zakładów, w których zatrudnieni byli żydowscy 

pracownicy umysłowi. Podczas gdy niemal połowa chrześcijańskich pracowników 

umysłowych w przemyśle pracowała w zakładach I-III kategorii, to dla Żydów odsetek ten 

nieznacznie przekraczał 10%134. Wskazuje to na istnienie „szklanego sufitu” utrudniającego im 

zdobycie dobrze opłacanych stanowisk w dużym przemyśle. W 1931 r. 19 101 Żydów 

zaliczono do pracowników umysłowych, co odpowiadało 20% pracowników umysłowych w 

Warszawie135. Wprawdzie był to niższy udział niż wynikałby z udziału ludności żydowskiej w 

populacji miasta to należy mieć na uwadze podwojenie się liczby żydowskich pracowników 

umysłowych względem 1921 r., podczas gdy liczba chrześcijan na tych stanowiskach wzrosła 

o nieco ponad 40%136. Wraz z osobami biernymi ekonomicznie z najemnej pracy umysłowej 

utrzymywało się 37 545 Żydów, co stanowiło ponad 10% ich populacji. W wolnych zawodach 

widoczny z kolei jest wyższy odsetek ludności żydowskiej – wyznanie mojżeszowe deklarował 

prawie dokładnie co drugi przedstawiciel tych profesji137. W latach II RP doszło do dużego 

napływu Żydów do wolnych zawodów, w szczególności prawniczych, po latach zaborów, 

kiedy to ich dostęp do wyższych stanowisk prawniczych był dalece ograniczony. Podczas gdy 

w 1912 r. stanowili oni zaledwie 11% spośród warszawskich adwokatów przysięgłych, a i ten 

nikły udział w znacznej mierze zawdzięczali jednorazowej promocji kilkudziesięciu 

pomocników adwokackich wyznania mojżeszowego w okresie liberalizacji po rewolucji 1905 

                                                
133 B. Garncarska-Kadary, op. cit., s. 69 i d. 
134 G. Zalewska, Studium, s. 239. 
135 G. Zalewska, Studium, s. 236. 
136 G. Zalewska, Studium, s. 237. 
137 E. Solarska, op. cit., s. 47. 



52 

r.138, to w 1931 r. więcej niż 1/3 adwokatów i notariuszy stanowili Żydzi. W pozostałych 

wolnych zawodach odsetek Żydów był wyższy, co w dużej mierze wynika z ich silniejszej 

reprezentacji przed Wielką Wojną. Ogółem w Warszawie aktywnych zawodowo było niemal 4 

tys. przedstawicieli wolnych zawodów, którzy wraz z biernymi ekonomicznie osobami w 

gospodarstwach domowych stanowili nieliczną grupę (około 7 tys. osób). Warto zauważyć, że 

dodatnio na ich status ekonomiczny wpływał także fakt wyjątkowo niskiego obciążenia 

osobami biernymi zawodowo – na 100 czynnych przedstawicieli wolnych zawodów przypadało 

79 biernych, podczas gdy średnia dla całej ludności żydowskiej Warszawy wynosiła 

100:129139. 

Jednocześnie wzrostowi liczby żydowskich przedstawicieli wolnych zawodów 

towarzyszył opór ze strony chrześcijan zajmujących się tymi profesjami. W latach 

trzydziestych, wśród licznych haseł antysemickich, podnoszono wielokrotnie propozycję 

„odżydzenia palestry”, co oznaczałoby powrót do obowiązującego de facto zamknięcia 

zawodów prawniczych dla Żydów obowiązującego w czasach carskich. Odbiciem napięć 

społecznych i trudności w znalezieniu pracy w poszczególnych zawodach były zmieniające się 

preferencje żydowskich studentów uczelni wyższych. Ich odsetek nie był szczególnie wysoki 

– w roku akademickim 1928/29 na Uniwersytecie Warszawskim było to 23,8%, na Politechnice 

Warszawskiej – 10,6%, a w Wyższej Szkole Handlowej – 15,2%140. Wartości te przekraczały 

wprawdzie udział ludności żydowskiej w całym społeczeństwie II RP, co było przedstawiane 

w latach trzydziestych jako argument za uchwaleniem numerus clausus na uczelniach, lecz 

jednocześnie były niższe niż odsetek Żydów wśród mieszkańców stolicy. W pierwszej połowie 

lat trzydziestych wyraźnie widoczne są zmiany kierunków które wybierali żydowscy studenci: 

zmniejszył się ich udział w do tej pory najpopularniejszych wśród Żydów kierunkach (jak 

medycyna i prawo), a zwiększyło się zainteresowanie np. Szkołą Gospodarstwa Wiejskiego141. 

Bez dalszych badań trudno jest w tym momencie odpowiedzieć w jakim stopniu zmiana ta była 

podyktowana przez zmiany zachodzące na rynku pracy, a w jakim wynikała z coraz 

głośniejszych haseł antysemickich. Zyskujące dużą popularność w ostatnich latach II RP hasła 

narodowe i antysemickie miały na celu ograniczenie roli gospodarczej Żydów, czy to poprzez 

zupełne wyparcie ich z niektórych zawodów, czy przez zakazanie im świadczenia pewnych 

usług nie-Żydom.  

                                                
138 G. Zalewska, Studium, s. 229. 
139 E. Solarska, op. cit., s. 41-41, tab. 14.  
140 G. Zalewska, Studium, s. 232. 
141 G. Zalewska, Studium, s. 241-242. 
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1.1.3.5. Osoby o zawodzie nieokreślonym oraz utrzymujące się bez pracy 

Kilka słów należy jeszcze poświęcić dwóm heterogenicznym grupom ludności 

wykazanej w spisie, występującym jako „osoby o zawodzie nieokreślonym lub niewiadomym” 

oraz „utrzymujący się bez pracy”. Obie zostały stworzone dla uchwycenia tych, których nie 

udało się zakwalifikować do innych kategorii, zaś ludzie do nich zaliczeni częstokroć mieli ze 

sobą niewiele wspólnego. Do pierwszej z nich zaliczono emerytów, rencistów, więźniów, 

żebraków oraz rentierów utrzymujących się z odsetek od zgromadzonego przez nich majątku 

(poza kamienicznikami, których zaliczono do działu „Handel i Ubezpieczenia”), a także osoby 

długotrwale przebywające w szpitalach i zakładach opieki społecznej142. Wiedząc o szczupłości 

warszawskiej burżuazji można bezpiecznie zakładać, iż odsetek rentierów utrzymujących się 

ze zgromadzonych kapitałów był stosunkowo niewielki. Co za tym idzie zdecydowaną 

większość stanowiły osoby z różnych przyczyn utrzymujące się ze środków budżetowych i 

ofiarności publicznej. Do tej grupy zaliczono 3,9% Żydów zamieszkałych w Warszawie wobec 

6,5% dla pozostałej ludności143. Jest to zrozumiałe, gdy przypomnimy sobie, iż system 

ubezpieczeń emerytalnych obejmował wówczas pracowników administracji publicznej i 

zatrudnionych w zakładach zatrudniających przynajmniej 5 pracowników, a więc stanowisk, 

gdzie Żydzi byli wyjątkowo słabo reprezentowani. 

Trudniejszy do opisania jest profil drugiej z tych grup. Zaliczono tam „osoby o zawodzie 

nieokreślonym (np. wróżbiarzy, chiromantów itd.), osoby wykolejone pod względem 

społecznym (np. złodziejów, przemytników, prostytutki itd.)”144 i osoby, których deklaracja 

spisowa nie pozwalała ustalić, do jakiego działu gospodarki należy zaliczyć ich działalność. 

Nie trudno zauważyć, iż opis tej kategorii oddaje raczej uprzedzenia autorów opracowania 

danych spisowych niż faktyczne źródła utrzymania spisanych osób. Nie można się spodziewać, 

by przedstawiciele świata przestępczego wpisywali jako źródło utrzymania w formularzu 

„kradzież” czy „przemyt” (choć teoretycznie tajemnica statystyczna powinna chronić takich 

spisanych), a badania dotyczące prostytucji w II RP wskazują, że liczba rejestrowanych 

prostytutek stanowiła jedynie niewielki odsetek ogółu. W Warszawie, w początku lat 

trzydziestych, według statystyk policyjnych około pięciu tysięcy kobiet świadczyło usługi 

seksualne, podczas gdy rzeczywistą liczbę szacuje się na bliższą 20 tysiącom145. W 1938 r. 

                                                
142 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, s. XVI. 
143 E. Solarska, op. cit., s. 41. 
144 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, s. XVI. 
145 Urszula Glensk, Historia słabych; Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939), Kraków 2014, s. 89. 
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oficjalne statystyki wskazały 7208 prostytutek, jednak wartość tę okraszono komentarzem „w 

rzeczywistości liczba ta jest wielokrotnie wyższa”146. Jednocześnie w całej grupie „osób o 

zawodzie nieokreślonym” znajdowało się niespełna 5 tysięcy kobiet czynnych zawodowo. 

Każe to odrzucić podejrzenie jakoby ta kategoria spisowa pozwalała uchwycić, jak dużą część 

populacji stanowili przedstawiciele półświatka, a raczej należy ją traktować jako osoby których 

nie udało się zaliczyć do żadnej innej kategorii. Podobnie jak w przypadku poprzedniej grupy 

wyróżnia się słaba reprezentacja ludności żydowskiej w tym dziale gospodarki. Podczas gdy 

wśród ludności nieżydowskiej do „osób o zawodzie nieokreślonym” zaliczono 3,9% spisanych,  

w przypadku Żydów było to zaledwie 1,7%147. 

1.1.3.6. Podsumowanie 

Podsumujmy strukturę socjoekonomiczną ludności żydowskiej w latach trzydziestych. 

Na szczycie zauważamy przedstawicieli wolnych zawodów, naukowców i inteligencję oraz 

żydowską burżuazję. Sumując te grupy uzyskamy około 70 tys. osób czyli około 20% ogółu 

warszawskich Żydów, w tym niemal 40 tys. utrzymujących się z pracy umysłowej i 20 tys. 

przedstawicieli burżuazji i nielicznych urzędników państwowych czy rentierów o wysokim (na 

standardy II RP) statusie ekonomicznym. Grupa ta charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 

obejmując zarówno milionerów jak i księgowych, nauczycieli czy właścicieli sklepu 

zatrudniających kilku subiektów. Z tak szeroko rozumianych elit wywodzili się lokatorzy 

mieszkań dysponujących współczesnymi udogodnieniami (takimi jak elektryczność, gaz, woda 

bieżąca i kanalizacja), klienci stołecznej gastronomii czy bywalcy teatrów i koncertów. Ze 

względu na wyżej wspomnianą szczupłość „burżuazji właściwej”, a także jej wspólnotę losu z 

resztą wyżej opisanej warstwy społecznej w okresie okupacji, nie zdecydowaliśmy się wyróżnić 

grupy „elity elit” – milionerów i posiadaczy wielkich zakładów.  

Uboższa cześć powyższej grupy przenikała się z bogatszymi rzemieślnikami, 

sklepikarzami i przedstawicielami „arystokracji robotniczej”. Osoby te nadal zarabiały dość, 

by zaspokoić podstawowe potrzeby swoich rodzin, lecz miały jedynie ograniczone możliwości 

odłożenia oszczędności, zaś kupno przedmiotów zbytku było dla nich rzadkim luksusem. 

Według wcześniej przytaczanego badania dotyczącego stopy życiowej ludności Warszawy 

najbogatsza jedna czwarta rodzin robotniczych i drobnomieszczańskich dysponowała 

dochodem powyżej odpowiednio 14 i 13 zł na jednostkę konsumpcyjną tygodniowo, co z 

pewnością zaliczało ich do tej grupy. Można się spodziewać, iż wraz z poprawą koniunktury 

                                                
146 Walka z chorobami wenerycznymi w Warszawie, „Opiekun Społeczny” nr 3/1939 r., s. 75. 
147 E. Solarska, op. cit., s. 41. 
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liczebność tej grupy mogła wzrosnąć, gdyż wielu bezrobotnych było w stanie powrócić do 

pracy, a samodzielni byli w stanie wykorzystać większą część swoich sił do pracy. Niemal na 

pewno nie przekroczyła ona jednak połowy liczebności tych grup społecznych – wszak średnie 

wynagrodzenia w tych grupach nie pozwalały na utrzymanie dwóch (i więcej) osób, co byłoby 

konieczne zważywszy na średnie obciążenie osoby pracującej biernymi zawodowo. Nawet 

przyjmując maksymalne oszacowanie okaże się, iż liczba osób zaliczanych do tej średniej straty 

ekonomicznej nie przekroczy 140 tys., czyli około 40% ludności żydowskiej. 

Uboższa połowa rodzin robotniczych i drobnomieszczańskich, a więc kolejne z górą sto 

tysięcy osób, nie dysponowała zarobkami wystarczającymi do pokrycia nawet ich 

podstawowych potrzeb lub też zaspokajała je „na styk” na granicy ubóstwa. Choroba 

domownika, krótkotrwały brak zleceń czy nieplanowany wydatek mógł do tej pory sprawnie 

funkcjonujące gospodarstwo domowe zepchnąć w odmęty nędzy, z której wyjście było 

utrudnione przez wysokie odsetki lichwiarskich kredytów czy brak narzędzi do pracy. 

Zmuszało to częstokroć do radykalnych oszczędności i poszukiwania dodatkowych źródeł 

dochodów. W wyżej omawianym badaniu o stopie życiowej ludności Warszawy stwierdzono, 

iż w rodzinach z dochodem z pracy poniżej 5 zł tygodniowo na jednostkę konsumpcyjną 

„zarobki te często nie dosięgają połowy ogółu środków i rzadko tylko mają znacząca 

przewagę”148, co świadczy o „łataniu” budżetu domowego na wszelkie sposoby. Uzupełniano 

go dochodami z pracy dorywczej, wyprzedaży ruchomości, pożyczek i wreszcie środkami 

pomocowymi otrzymanymi od rodziny czy instytucji pomocowych. Przytaczaliśmy wcześniej 

dane, według których przynajmniej pół miliona, a może nawet dwukrotnie więcej, polskich 

Żydów korzystało z pomocy kas bezprocentowych. Taka liczba osób stale wymagała pomocy 

przy bilansowaniu bieżących budżetów domowych. Co znaczące, większość z nich nie było 

formalnie zaliczonych w szeregi bezrobotnych, a raczej byli to ubodzy „samodzielni”, którzy 

częstokroć – tylko dzięki pomocy tych organizacji – byli w stanie wykupić zezwolenia na 

działalność gospodarczą149, co z całą jaskrawością wskazuje nam w jak dużym stopniu ich 

codzienne bytowanie wymagało pomocy z zewnątrz.  

Po stronie wydatków wiele rodzin zmuszonych było do oszczędności na najbardziej 

niezbędnych dobrach (w szczególności – żywności stanowiącej większość wydatków ubogiej 

ludności), prowadzących do ubytków na zdrowiu. Nawet optymistycznie zakładając, że w 

latach lepszej koniunktury w końcu lat trzydziestych udało się tym osobom uzyskać wyższe 

                                                
148 L. Landau, Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych Warszawy, s. 78. 
149 Wg Biny Garncarskiej-Kadary około 60-70% żydowskich kramarzy musiało korzystać z pomocy by wykupić 

swoje świadectwa przemysłowe; B. Garncarska-Kadary, op. cit., s. 91. 
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dochody, nie zmienia to faktu, iż wychodziły one z lat kryzysu zadłużone, pozbawione 

oszczędności i z wyprzedaną częścią sprzętów domowych i odzieży. Przez to nawet niewielkie 

dodatkowe wydatki czy krótkoterminowy spadek dochodów mogły drastycznie wpłynąć na 

warunki życia, zaś ewentualnie uzyskane nadwyżki musiały być przeznaczane na spłaty 

dawnych zobowiązań czy na od dawna odkładane wydatki (jak np. wymiana zniszczonej 

odzieży). Trudno dziś ocenić, jak wiele rodzin zdołało do wojny odtworzyć swój stan 

posiadania sprzed kryzysu, lecz mając na uwadze wciąż wysoką liczbę osób otrzymujących 

pomoc społeczną i trudną sytuację drobnej wytwórczości (a w szczególności – zawodów 

związanych z produkcją odzieżową) można bezpiecznie zakładać, iż wiele osób nie zdołało do 

wybuchu wojny zgromadzić na nowo oszczędności.  

W kolejnym rozdziale spojrzymy na to, w jaki sposób zmieniła się sytuacja Żydów w 

pierwszym roku wojny – na skutek działań wojennych, zarządzeń władz okupacyjnych i 

wynikających z nich zmian w funkcjonowaniu rynku.  
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2. Warszawa w okresie wojny obronnej i w pierwszym roku okupacji 

 

2.1.  Okres wojny obronnej 

 

Sierpień 1939 r. przepełniony był nerwowym oczekiwaniem przesilenia w stosunkach 

międzynarodowych. Od początku miesiąca prasa pełna była doniesień o kolejnych spotkaniach 

dyplomatów, zawieranych porozumieniach międzynarodowych i buńczucznymi 

zapewnieniami o przygotowaniu Wojska Polskiego do ewentualnego konfliktu zbrojnego. 

Zapewnienia te, jakkolwiek nie trafione, nie wzięły się znikąd. Podczas gdy życie na ulicach 

stolicy toczyło się zazwyczaj normalnym torem, to trwała wówczas tak zwana „tajna” 

mobilizacja wojska. Jan Kozielewski, znany szerzej pod pseudonimem Jan Karski, wspominał, 

iż wczesnym rankiem 24 sierpnia 1939 r. do jego drzwi funkcjonariusz policji dostarczył rozkaz 

mobilizacyjny nakazujący mu udać się do jednostki skoszarowanej w Oświęcimiu150. Podobne 

rozkazy w ostatnim tygodniu sierpnia otrzymało wielu oficerów i podoficerów rezerwy. Jerzy 

Waldorff wspominał w ten sposób swój wypoczynek w Krynicy w końcu sierpnia 1939 r.: 

„Mimo pozorów normalności sezonu nie była to już ta Krynica z okresu naszego pierwszego 

spotkania [mowa o spotkaniu ze Szpilmanem latem 1938 r. – MG]. […] Szereg stałych 

bywalców nie przyjechało tego roku: byli zmobilizowani. W miarę zbliżającego się końca lata 

wiadomości nadchodziły coraz gorsze. Kuracjuszy zaczynał ogarniać nastrój paniki. Wielu z 

nich wracało przed zamierzonym czasem do miast swego zamieszkania, zaczynało brakować 

miejsc w pociągach. […] Krynica jęła gwałtownie pustoszeć”151.  

W ostatnich dniach pokoju jasnym dla wszystkich stawało się, iż wojna może 

wybuchnąć w każdej chwili. Gazety dokumentowały kopanie rowów przeciwlotniczych152, 

które przecinały warszawskie place, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego informowało o odroczeniu rozpoczęcia roku szkolnego, a na dworcach tłoczyli się 

odwołani z urlopów urzędnicy i zmobilizowani żołnierze. Długie kolejki ustawiały się pod 

sklepami – wiele osób pamiętających niedostatki okresu I Wojny Światowej rzuciło się robić 

                                                
150 Jan Karski, Tajne państwo – opowieść o polskim Podziemiu, Kraków 2014; na potrzeby niniejszej pracy 

wykorzystałem wersję elektroniczną gdzie nie ma ustalonej paginacji. 
151 Jerzy Waldorff, [Wstęp], [w:] Władysław Szpilman, Śmierć miasta, Warszawa 1946, s 5-6; Co należy 

zastrzec – J. Waldorff był faktycznym autorem tekstu Śmierci miasta (szerzej znanej jako Pianista), którą 

napisał w oparciu o wspomnienia Szpilmana. 
152 „Dobry wieczór! i Kurjer Czerwony” nr 239 z 30 VIII 1939 r., s. 2; Z perspektywy czasu zadziwiająca 

wydaje się piknikowa atmosfera zdjęć dokumentujących tę pracę. Pojawiają się na nich uśmiechnięte panie w 

letnich sukienkach i kilkuletnie dzieci z zabawkowymi łopatkami biorące udział w kopaniu szczelin 

przeciwlotniczych. 
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zapasy żywności, nafty czy świec. To spowodowało zwyżkę cen i pierwsze przypadki 

paskarstwa153, choć większości towarów w sklepach jeszcze nie brakowało.  

Pierwsze dni wojny nie wiązały się z radykalnymi zmianami w życiu mieszkańców 

stolicy. Wprawdzie już 1 września na przedmieścia spadły bomby, lecz nie przeszkodziło to w 

normalnym funkcjonowaniu stołecznych kin i teatrów, a na ulicach pojawiały się tłumy 

ożywionych warszawiaków. Wielkie manifestacje pod ambasadami Wielkiej Brytanii i Francji 

3 września, po informacji o dołączeniu tych mocarstw do wojny, miały radosny charakter. 

Wysokie morale podbudowywały także doniesienia o dobrej sytuacji na froncie publikowane 

w prasie. Tym większym zaskoczeniem dla mieszkańców stolicy stał się wyjazd prezydenta 

Mościckiego z miasta wieczorem 5 września i ogłoszona kolejnego dnia ewakuacja rządu154. 

W nocy z 6 na 7 września płk. Roman Umiastowski ogłosił przez radio wiadomość o 

bezpośrednim zagrożeniu stolicy przez armię niemiecką i wydał niesławny rozkaz ewakuacji 

na wschód wszystkich mężczyzn zdolnych do służby wojskowej. Te nagłe, szokujące 

wiadomości wywołały w mieście falę paniki. Wszystkie drogi na wschód od miasta były przez 

następne dni zablokowane przez mężczyzn, którzy posłuchali wezwania Umiastowskiego, oraz 

cywili opuszczających zagrożone miasto.  

Od 7 września, pomimo wysiłków prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego i polskich 

sił zbrojnych, następowała powolna dezorganizacja życia w mieście. 9 września na skutek 

bombardowania została wyłączona gazownia miejska, wiele sklepów zostało zamkniętych, a 

tramwaje przestały kursować. Dojście armii niemieckiej na przedpole miasta spowodowało, iż 

ludności groziły nie tylko naloty, ale i ostrzał artyleryjski. Na wieść o zbliżających się siłach 

wroga na coraz liczniejszych ulicach miasta ustawiano barykady. Jednocześnie ustawał ruch 

uliczny z powodu braku paliwa dla samochodów i paszy dla koni. Ludzie obawiali się także 

wychodzić z domów, gdyż Warszawa była codziennie ostrzeliwana i bombardowana. Na 

początku drugiej dekady września w Warszawie zaczęło brakować żywności. Niemożliwy był 

jej dowóz z prowincji, a zapasy w sklepach wyczerpywały się. Często przytaczanym 

przykładem bohaterstwa z tych czasów są informacje o kobietach, które pod ogniem wroga 

zbierały na polach warzywa155. Jednocześnie do Warszawy przybywały osoby, które opuściły 

ją przed kilku dniami, i uciekinierzy przed siłami wroga z innych miast, zazwyczaj pozbawieni 

zapasów, a często także w słabej kondycji po forsownym marszu. W drugiej połowie miesiąca 

                                                
153 Władysław Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, wyd. III, Kraków 2008, s. 22; Paskarstwo, pasek – pot. handel 

towarami, których brakuje na rynku po zawyżonych cenach, spekulacja. 
154 W oświadczeniu premiera, Felicjana Składkowskiego, zapowiadano powrót rządu do miasta „po wygranej 

wojnie”; Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 32-33, 5 IX, noc z 6/7 IX 1939 r. 
155 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 40, 43, 10-12 IX 1939 r. 
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doszło także do największych zniszczeń w Warszawie. Szczególnie dotkliwy był ostrzał i 

naloty z dnia 17 września i natężone walki toczące się od 22 września do zawieszenia broni 

przed kapitulacją miasta. 23 września na skutek zniszczeń agregatów i sieci energetycznej 

ustały dostawy prądu, a następnego dnia zatrzymały się pompy wodociągowe156 - w wielu 

miejscach energia elektryczna i woda nie docierały jednak od dłuższego czasu ze względu na 

zniszczenia sieci. W mieście rozprzestrzeniały się pożary, których ugaszenie, mimo 

poświęcenia ludności, nie było możliwe przez brak wody i niewielką ilość dostępnych środków 

gaśniczych. W literaturze przewija się niekiedy pogląd, iż w okresie oblężenia Warszawy 

Dzielnica Północna była celowo wybierana jako cel ze względu na dużą liczbę ludności 

żydowskiej, a szczególnie ciężkie bombardowania prowadzono w dni świąt żydowskich. Nie 

znajduje to jednak mocnego potwierdzenia w dostępnym materiale – podobnie ciężkie 

bombardowania jak objęły również Śródmieście i Stare Miasto. Zbieżność dat świąt 

żydowskich i intensywnych nalotów na miasto wydaje się być przypadkowa, gdzie siły 

niemieckie rozpoczęły ostateczny atak na miasto po podciągnięciu pod Warszawę oddziałów 

walczących dotąd w bitwie nad Bzurą. Wprawdzie ostrzał o największym natężeniu rozpoczął 

się w nocy z 22 na 23 września (kiedy to wypadało święto Jom Kippur) i trwał do zawieszenia 

broni o 14:00 27 września, czyli wigilii święta Sukkot, ale po drodze obejmował szereg dni 

powszednich. 

W wielu źródłach wzmiankowana jest obywatelska solidarność panująca wśród 

mieszkańców miasta w okresie walk. Po części wynikała ona z odgórnych zarządzeń, których 

przykładem były ogłoszone przez St. Starzyńskiego nakazy mające zapewnić ludności cywilnej 

możliwie równy dostęp do ograniczonych zasobów wody i żywności, nawet gdy oznaczało to 

ograniczenie menu w lokalach gastronomicznych do pożywnej i taniej zupy157. Jednocześnie 

uwidaczniała się ona w oddolnych inicjatywach pomocy sąsiedzkiej, która dała początek 

późniejszym Komitetom Domowym, czy wspólnej służby przy gaszeniu pożarów, opatrywaniu 

rannych czy uruchamianiu uszkodzonych urządzeń. Wielu świadków zwróciło uwagę na 

zejście spraw wyznania na dalszy plan. W często cytowanym fragmencie notatek napisanych 

po końcu walk Emanuel Ringelblum zapisał „Zbliżenie się chrześcijan i Żydów w 

„mieszanych” domach, przyjazne stosunki, począwszy od owych czasów. Mieszkańcy 

kamienicy – jedną rodziną”158. Błędem byłoby jednak przypisywanie zbyt dużej wagi tej 

deklaracji, gdyż w poprzednim wpisie wspominał o „paragrafie aryjskim” obowiązującym w 

                                                
156 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 57-58, 23-24 IX 1939 r. 
157 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 49, 16 IX 1939 r. 
158 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 5., wrzesień 1939 r. 
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schronie i kłótniach w kolejkach w czasie walk o miasto159, a w notatkach do opracowania 

tematu walk wrześniowych jeden z punktów wymieniał „wzrost antysemityzmu przed 

klęską”160 

Trudne warunki i panujący w mieście chaos dał miejsce dla mniej chwalebnych 

zachowań. Jednym z jej przejawów była psychoza szpiegowska – na policję donoszono o 

podejrzanym zachowaniu sąsiadów, a niekiedy nawet brano sprawy w swoje ręce i zamykano 

domniemanych dywersantów w piwnicach czy podobnych pomieszczeniach. Rzadko kiedy 

zatrzymani faktycznie byli winni, zamiast tego niekiedy wystarczającą przesłanką do 

aresztowania było niemiecko brzmiące nazwisko161. Jednocześnie w mieście załamywał się 

porządek publiczny i dochodziło do licznych kradzieży z rozbitych mieszkań i sklepów. 

Wymusiło to na władzach wojskowych i cywilnych miasta zastosowanie drastycznych środków 

dla utrzymania ładu na ulicach miasta. Już 13 IX doszło do rozstrzelania pierwszej grupy 

skazanych za dezercję, rabunek i szpiegostwo. Kilka dni później plaga kradzieży osiągnęła taką 

skalę, iż 21 IX gen. Walerian Czuma wydał rozkaz o sądach doraźnych i karze śmierci za 

kradzież lub jej usiłowanie162.  

Pogarszające się warunki panujące w mieście oraz brak widoków na sukces w wypadku 

kontynuowania oporu zmusiły dowódców oddziałów Wojska Polskiego do kapitulacji. 27 

września o 14:00 rozpoczęło się zawieszenie broni, które stanowiło koniec walk o Warszawę 

w ramach kampanii obronnej Polski. Następnego dnia został przez stronę polską podpisany akt 

kapitulacji.  

 

2.2. Zniszczenia Warszawy w okresie oblężenia miasta 

 

Ze względu na wielkość zniszczeń, jakich doświadczyła Warszawa w kolejnych latach 

II Wojny Światowej, zwykło się nie doceniać strat poniesionych w okresie oblężenia miasta w 

1939 r. Stefan Starzyński w jednym z rozplakatowanych zaraz po kapitulacji plakatów stan 

miasta podsumowywał krótko: „Miasto nasze zostało doszczętnie zniszczone”163, zaś wydany 

w końcu września „Kurier Warszawski” opisywał sytuację w taki sposób: 

Uszkodzenia Warszawy są kolosalne. Unieruchomione są elektrownie, 

wodociągi, filtry i telefony. Wszystkie szpitale zostały zbombardowane […] 

                                                
159 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 4., wrzesień 1939 r. 
160 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 6., wrzesień 1939 r. 
161 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 3., wrzesień 1939 r., Wł. Szpilman, op. cit., s. 25-26. 
162 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 56, 21 IX 1939 r. 
163 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 69, 28 IX 1939 r.  
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Ani jeden ze stałych szpitali nie pozostał cały. Podczas niedzielnego [24 IX –

MG] bombardowania artyleryjskiego, a zwłaszcza poniedziałkowego [25 IX 

– MG] nalotu zniszczone zostało całe śródmieście stolicy. Nie ma prawie ani 

jednego historycznego czy monumentalnego gmachu, który, o ile nie byłby 

zupełnie zniszczony, nie był poważnie zniszczony164. 

 

Żydowski nauczyciel, Chaim Kapłan, opisywał zniszczenia Warszawy we wrześniu 

1939 r.: „Piękna Warszawa – miasto królewskiej chwały, królowa miast – została zniszczona 

jak Sodoma i Gomora. Są ulice które niemal zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Setki 

domostw zostało zniszczonych przez ogień bądź zamienione w góry gruzów”165. Nie brak 

pewnej przesady w tych słowach pisanych na gorąco, po tygodniach spędzonych w płonącej i 

ostrzeliwanej stolicy. Gdy dogasły pożary i uprzątnięto ruiny okazało się, iż zniszczone było 

około 10-15% zabudowy miasta166 – w większości skupione w dzielnicach centralnych, gdzie 

w kwartałach zwartej zabudowy mieszkaniowej pożary mogły się łatwo rozprzestrzeniać. Z 

górą sto tysięcy ludzi musiało znaleźć nowe lokum lub urządzić się na nowo w zrujnowanych, 

wypalonych mieszkaniach, w których pożar strawił majątek ich dotychczasowego życia. Plagą 

były grabieże mieszkań i sklepów, szczególnie w chaotycznych dniach pomiędzy ogłoszeniem 

zawieszenia broni, a przejęciem władzy przez Niemców167. Jak komentował Ludwik Landau:  

 

Był to jeden z najsmutniejszych objawów tych dni – owe masowo dokonujące się 

grabieże. Były one zjawiskiem powszechnym, tak że nie mogło być mowy o tym, by były 

one dokonywane przez zawodowych rzezimieszków, zresztą wypuszczonych z więzień. 

Nie – to grabiła ludność korzystająca ze sposobności: sąsiedzi, przechodnie, żołnierze 

[…] Ludzie wracający w dzień czy dwa po zburzeniu lub spaleniu domu znajdowali już 

mieszkania przeszukane, często z wyłamanymi drzwiami, pozbawione wszelkich rzeczy 

cokolwiek wartych.168 

 

                                                
164 „Kurier Warszawski” (b.d.) [za:] Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 68, 28 IX 1939 r. 
165 Chaim Aron Kaplan, Scroll of agony, Londyn 1966, s. 20, 29 IX 1939 r., tłumaczenie własne.  
166 Israel Gutman, Żydzi warszawscy 1939 – 1943, Warszawa 1993, s. 22. 
167 Por. Ch. Kaplan, op. cit., s. 20, 29 IX 1939 r., Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego, red. Marian 

Fuks, Warszawa 1983, s. 50, 29 IX 1939 r., Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 7., 9 X 1939 r., 

Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 78, 1 X 1939 r. 
168 Ludwik Landau, Kronika lat wojny i okupacji, red. Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, t. 1, Warszawa 

1962, s. 19.  
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W godzinach wieczornych 29 września z Warszawy rozpoczął się wymarsz polskich 

żołnierzy do niewoli niemieckiej. Następnego dnia do miasta wjechały pierwsze oddziały 

niemieckie. Rozpoczęła się okupacja. 

 

2.3. Okupacja niemiecka do utworzenia getta 

 

Wkraczające do miasta oddziały niemieckie w pierwszych dniach stwarzały wrażenie, 

iż okupacja Warszawy będzie prowadzona humanitarnie. Do miasta błyskawicznie dotarły 

karetki Czerwonego Krzyża i wozy Volkswohlfahrt Hilfzug Bayern169, dowożące do miasta 

160 tysięcy posiłków dziennie dla potrzebujących cywili170. Jednocześnie prowadzono prace 

nad przywróceniem do sprawności wodociągów, elektrowni i uruchomieniem szkół. Z ulic 

sprzątano barykady i zabezpieczano ruiny grożące zawaleniem.  

Nie zdążył jednak minąć tydzień od wkroczenia do Warszawy oddziałów niemieckich, 

aby doszło do pierwszych aktów terroru wymierzonych w ludność Warszawy – już w 

pierwszym tygodniu października miały miejsce pierwsze masowe aresztowania171, a z kolejek 

do garkuchni zaczęto wyrzucać Żydów. St. Starzyński już 1 października prosił 

przewodniczącego Gminy Żydowskiej Adama Czerniakowa o odezwę „celem skłonienia jej 

[ludności żydowskiej – MG] do utrzymania porządku przy wydawaniu strawy”172.  

Już te pierwsze działania władz niemieckich zapowiadały, iż nadzieje wiązane 

przyzwoitym traktowaniem ludności cywilnej, podobnym do tego w okresie I Wojny 

Światowej, były płonne. Poza szeroko omawianymi zarządzeniami mającymi na celu 

upokorzenie ludności okupowanego miasta, ważnym elementem polityki okupanta były takie 

posunięcia, które na celu miały możliwie sprawne wyzyskanie potencjału ekonomicznego 

okupowanego miasta. W niniejszym rozdziale przedstawimy jakie regulacje ekonomiczne 

zostały wprowadzone na terenie Warszawy oraz omówimy ich skutki.  

 

2.4. Rada Żydowska 

 

Podczas walk we wrześniu 1939 r. doszło do serii zmian w organizacji istniejącej w 

mieście Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Już w pierwszych dniach wojny powstał Komitet 

                                                
169 Pol. Narodowosocjalistyczna Opieka Społeczna (oddział Bawaria). 
170 T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, wyd. IV, Warszawa 2010, s. 17. 
171 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 80, 2-8 X 1939 r.,  
172 Adama Czerniakowa dziennik, s. 51, 1 X 1939 r., por. T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, s. 

17; Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 7., 9 X 1939 r. 
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Społeczny dla Spraw Związanych z Obroną Państwa przy Gminie Żydowskiej, mający pełnić 

rolę reprezentacji ludności żydowskiej wobec władz wojskowych i cywilnych, który następnie 

12 IX 1939 r. przeistoczył się w Żydowski Komitet Obywatelski173. W jego składzie zasiadali 

liczni działacze, którzy w okresie okupacji mieli odegrać znaczącą rolę w Radzie Żydowskiej, 

tacy jak Adam Czerniaków, Abraham Gepner, Marek Lichtenbaum, Izrael Milejkowski czy 

Stanisław Szereszewski. Struktura ta istniała równolegle do Polskiego Komitetu 

Obywatelskiego, w skład którego nie wszedł żaden działacz żydowski174.  

W końcowym okresie obrony Warszawy, 23 września, na miejsce przedwojennego 

przewodniczącego Żydowskiej Gminy Wyznaniowej Maurycego Mayzla, który opuścił miasto 

w pierwszych dniach walk, prezydent Starzyński mianował Adama Czerniakowa175. Nominacja 

ta była, jak się wydaje, podyktowana rosnącym znaczeniem Komitetu Obywatelskiego 

współorganizowanego przez Czerniakowa.  

Od pierwszych dni okupacji rola Gminy Żydowskiej pod kierownictwem A. 

Czerniakowa wykraczała poza ramy jej przedwojennego działania. Gmina zajmowała się nie 

tylko sprawami religijnymi, organizacją edukacji żydowskiej, ale i służyła jako organ 

pośredniczący pomiędzy władzami miejskimi a ludnością żydowską. W październiku, na 

polecenie władz niemieckich, doszło do kolejnej reorganizacji tej instytucji. Adam Czerniaków 

sformował dwudziestoczteroosobową Radę Żydowską (Judenrat)176. Notatki ze spotkań z 

pierwszych dni wskazują na szeroki zakres obowiązków powierzonych Radzie Żydowskiej – 

miała ona odpowiadać, poza sprawami religijnymi i edukacją, za prowadzenie statystyki, 

opiekę społeczną, służbę zdrowia oraz doprowadzanie żądanych kontyngentów robotników 

przymusowych177.  

Trudno jest precyzyjnie określić strukturę organizacyjną Rady Żydowskiej w 

pierwszym okresie okupacji. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami tworzono nowe wydziały, 

referaty, sekcje i komisje, o których funkcjonowaniu zachowały się jedynie wzmianki, a jest 

możliwe, że niektóre z tych zmian umknęły do tej pory uwadze historyków. Ta dynamicznie 

zmieniająca się struktura Rady, gdzie ad hoc dodawano nowe  

Rada Żydowska została powołana, w teorii, jako instytucja mająca reprezentować 

ludność żydowską wobec władz okupacyjnych. W praktyce najważniejszym zapisem był §5 

                                                
173 Adama Czerniakowa dziennik, s. 46, 12 IX 1939 r. 
174 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 4., wrzesień 1939 r. 
175 Adama Czerniakowa dziennik, s. 48, 23 IX 1939 r. 
176 Czerniaków otrzymał to polecenie już 4 X 1939 r., lecz pierwszą listę członków RŻ zatwierdzono dopiero 12 

X 1939 r. W dalszej części pracy będę używał terminów „Rada Żydowska” i „Gmina Żydowska” wymiennie – 

jak to często czyniono nawet w oficjalnych dokumentach.  
177 Adama Czerniakowa dziennik, s. 51-57, 1-21 X 1939 r. 



64 

rozporządzenia Generalnego Gubernatora o ustanowieniu Rad Żydowskich: „Rada żydowska 

obowiązana jest do przyjmowania rozkazów władz niemieckich […] Odpowiada ona za 

sumienne przeprowadzenie tychże w pełnym zakresie. Żydzi i Żydówki winni być posłuszni 

poleceniom wydanym przez nią celem wykonania niemieckich zarządzeń”178. Tym samym 

przewidywano jej rolę organu pomocniczego administracji nad ludnością żydowską. Władze 

okupacyjne powierzały jej stale zadania znacząco przekraczające możliwości organizacyjne i 

finansowe rady, co prowadziło do bardzo niskiego standardu usług świadczonych przez RŻ i 

podległe jej instytucje. Było to celowe działanie ze strony urzędników niemieckich, którzy 

pozbawiając Żydów należnych im środków, budowali w ludności żydowskiej przekonanie, że 

winę za jej cierpienia ponosi niegospodarność Judenratu. Późniejszy komisarz getta, Heinz 

Auerswald, pisał o tym rozwiązaniu: „Gdy gnębi niedostatek, niechęć Żydów kieruje się w 

pierwszym względzie przeciw żydowskiemu zarządowi, a nie przeciw niemieckiemu 

nadzorowi”179.  

W okresie istnienia getta, co zostanie opisane dalej, poszczególne komórki 

organizacyjne RŻ zyskały często daleko idącą autonomię, co utrudnia śledzenie jej faktycznej 

gospodarki finansowej, lecz w 1940 r. proces ten dopiero się rozpoczynał. W tej części pracy 

przedstawimy Radę Żydowską jako scentralizowaną instytucję usiłującą zaspokoić żądania 

władz niemieckich, zapewnić możliwie wysoką jakość świadczeń dla Żydów i wreszcie 

minimalizować szkody ponoszone przez ludność żydowską.  

2.4.1. Budżet Rady Żydowskiej w pierwszym roku okupacji 

Zachowana dokumentacja Rady Żydowskiej i dziennik Adama Czerniakowa 

jednoznacznie wskazują, iż RŻ została obciążona przez władze okupacyjne wielkimi nowymi 

obowiązkami, z którymi nie szły w parze nowe źródła dochodów. Przyjrzyjmy się więc 

sprawozdaniu finansowemu RŻ za rok 1940180, które wskazuje nam, jak rozkładały się wydatki 

Gminy i w jaki sposób była finansowana jej działalność. Możemy spodziewać się, iż poza 

wyszczególnionymi wydatkami na rzecz władz niemieckich istniała także pewna pula, z której 

finansowane były różnego rodzaju zachcianki oficjeli niemieckich, które z oczywistych 

względów nie mogły być wykazane w oficjalnej dokumentacji.  

                                                
178 Rozporządzenie Generalnego Gubernatora o utworzeniu Rad Żydowskich [w:] Eksterminacja Żydów…, s. 74. 
179 J. Leszczyński, Hitlerowska administracja cywilna a zagłada getta warszawskiego, BŻIH nr 86/87/1973, s. 

181. 
180 Tu i dalej omawiając budżet, jeśli nie podano inaczej korzystałem z: APW, Przewodniczący Rady 

Żydowskiej w Warszawie (PRŻ), Sprawozdanie finansowe gminy za rok 1940, sygn. 483/22, s. 15-16. 
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2.4.1.1. Wydatki 

Przyjrzyjmy się najpierw wydatkom, jakie ponosiła Rada Żydowska. W ciągu roku 

kalendarzowego Judenrat wydał 10 755 tys. zł, a więc wydatki miesięczne wynosiły około 

miliona złotych. Najznaczniejszą pozycją w budżecie, wynoszącą 3,8 mln zł (a więc 35% 

całości), były wydatki związane z pracami przymusowymi. Od pierwszych dni okupacji władze 

okupacyjne korzystały bowiem z pracy robotników przymusowych, którzy byli doprowadzani 

i często opłacani przez Radę Żydowską, a ściślej sprawę ujmując – powołany przez nią Batalion 

Pracy. Jego organizacja pochłaniała 3,3 mln zł, zaś dalsze 0,5 mln przeznaczono na pomoc dla 

osób w obozach pracy. Koszty te Rada Żydowska usiłowała przenieść, przynajmniej w części, 

na instytucje niemieckie, które faktycznie wykorzystywały pracę tych pracowników, lecz 

większość wniosków o opłacenie wynagrodzeń była ignorowana przez Niemców. Władze 

niemieckie zapłaciły w ciągu roku niespełna 120 tys. zł., a więc około 3% kosztów zatrudnienia 

pracowników z których pracy korzystali. Skalą wykorzystania pracy przymusowej zajmiemy 

się w części pracy poświęconej rynkowi pracy w pierwszym roku okupacji – tu wskażemy 

jednak, iż w Batalionie Pracy przepracowano ogółem 2,2 mln roboczodniówek w ciągu 1940 

r.181, z których nieco ponad 20% zostało opłaconych przez RŻ. Ten ogrom pracy był 

najznaczniejszą nałożoną urzędowo kontrybucją na ludność żydowską – dzień w dzień 

społeczność żydowska musiała na własny koszt dostarczać kilkutysięczną rzeszę robotników 

do wszelkich prac fizycznych.  

Oficjalnie wyróżniona w budżecie kategoria „Świadczenia na rzecz Władz” opiewała 

zaledwie na 701 tys. zł, w tym 247 tys. zł na rejestrację robotników do prac przymusowych, 

270 tys. zł za budowę murów dookoła tworzonego getta, 100 tys. zł kontrybucji i 83 tys. zł za 

remonty siedzib władz. Wyraźne jest w tym miejscu celowe zaniżenie faktycznej wartości 

świadczeń na rzecz władz – nie tylko wiemy, iż wielokrotnie RŻ musiała dostarczać władzom 

niemieckim różnego rodzaju świadczenia rzeczowe182, ale i w znakomitej większości robotnicy 

Batalionu Pracy pracowali na potrzeby niemieckie. 

Najważniejszą grupą wydatków na potrzeby żydowskie było utrzymanie szpitali 

(pochłaniające 3059 tys. zł) i opieka społeczna (920 tys. zł) – te dwie kategorie odpowiadały 

razem za 37% wydatków Rady. Mimo iż stanowiły one tak dużą część budżetu nie wystarczały 

do zapewnienia należytej opieki nad chorymi, przesiedleńcami i osobami tracącymi źródła 

utrzymania. Przygotowane przez RŻ oszacowanie z sierpnia 1940 r. wykazywało, iż do 

                                                
181 APW, PRŻ, Tablice liczbowe z działalności niektórych agend Rady Żydowskiej, sygn. 483/22, tab. 11, s. 8.  
182 Szczególnym przypadkiem tych świadczeń było zobowiązanie RŻ do dostarczenia mebli do wyposażenia 

mieszkań w marcu 1940 r., które omówimy w dalszej części pracy. 
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utrzymania służby zdrowia konieczne byłoby opłacenie co miesiąc 524 tys. zł, a więc ponad 6 

mln zł w skali roku, czyli w przybliżeniu dwukrotnie więcej niż Gmina była w stanie 

przeznaczyć. Sytuacja instytucji pomocy społecznej była znacząco trudniejsza – miesięczne 

środki potrzebne na utrzymanie samych zakładów opieki zamkniętej (a więc sierocińców, domu 

starców i schroniska dla niezdolnych do pracy) oszacowano na 329 tys. zł, zaś koszt pomocy 

społecznej – w szczególności kuchni ludowych i pomocy dla przesiedleńców i pogorzelców – 

na niemal 700 tys. miesięcznie183. Oznacza to, iż środki przeznaczone na te cele przez Radę 

były w stanie zapewnić niespełna 10% oszacowanego zapotrzebowania. Instytucje społeczne 

były więc zdane na finansowanie z innych źródeł. Równolegle do Rady Żydowskiej pomocą 

społeczną zajmowały się istniejące przedwojenne organizacje społeczne, później połączone 

pod marką Żydowskiej Samopomocy Społecznej – Komisji Koordynacyjnej. Ich rolę i wkład 

w organizację i utrzymanie akcji pomocowej omówimy w dalszej części pracy.  

Pozostałe środki, którymi dysponowała Rada Żydowska, a więc niespełna 3 mln zł, 

musiały wystarczyć na sfinansowanie wszystkich innych prac Gminy. Wynagrodzenia bieżące 

pracowników gminnych (wyłączając Batalion Pracy i służbę zdrowia) kosztowały w 1940 r. 

Gminę niemal dokładnie milion złotych, co przekładałoby się na średnie zarobki niespełna 170 

zł miesięcznie dla każdego z około 500184 zatrudnionych. Faktycznie wypłacono jako 

wynagrodzenia zaledwie 521 tys. zł, a RŻ zalegała z wypłatami 478 tys. zł personelowi, czyli 

niemal dokładnie z połową należnych uposażeń. W tej sytuacji zrozumiałym jest, iż urzędnicy 

Judenratu szukali możliwości uzyskania dodatkowych dochodów i byli bardziej podatni na 

korupcję. Możliwe jest także, iż do kieszeni urzędników trafiały pewne środki bezpośrednio z 

kas wydziałowych – tak że nigdy nie były wykazywane w budżecie „centralnym”. Jednocześnie 

w kategorii wydatków „ogólne i personalne”, do której zaliczono wynagrodzenia pojawia się 

pozycja „inne” wynosząca 607 tys. zł – i nie jest w tym miejscu jasne, jakie wydatki zostały w 

ten sposób zaksięgowane. Jak wykażemy dalej dodatkową korzyścią z pracy w Gminie była 

także możliwość uzyskania nieodpłatnych kart aprowizacyjnych dla siebie i rodziny, a także – 

z czasem – subwencjonowanych posiłków w stołówce Rady. 

  

                                                
183 APW, PRŻ, Budżety instytucji opieki społecznej, sygn.. 483/13,  

s. 8-10. 
184 RŻ zatrudniała w połowie 1940 r. 1741 osób, lecz większość z nich była opłacana przed Wydział 

Szpitalnictwa (ponad 800 osób) i Batalion Pracy (ok. 450 osób).  
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Wpływy (w zł) Wydatki (w zł) 

Składki i daniny 2801289 Wydatki ogólne i personalne 1225460 

Prace przymusowe 2602652 Prace przymusowe (ogółem) 3810515 

Rejestracja do przymusu pracy 340083 Rejestracja do przymusu pracy 247092 

Cmentarze  1386408 Cmentarze 423212 

Szpitalnictwo 732691 Szpitalnictwo 3059070 

Opieka Społeczna 289540 Opieka społeczna 919701 

Kursy rzemieślnicze 91798 Kursy Rzemieślnicze 112798 

Subwencje AJDC dla fermy 

Grochowskiej 

56203 Ferma Grochowska 69702 

Poczta 17089 Poczta 17983 

Opłaty meldunkowe 82501 Nieruchomości 116798 

Opłaty z wywieszek 72183 Służba Porządkowa 31030 

Opłaty z przepustek i depesz 58028 Remonty siedzib władz 83425 

Wydział Gospodarczy 9237 Kontrybucja 100000 

Różne wpływy 29022 Budowa murów 270041 

Zaległości i pożyczki 1719424 Pieniądze i papiery 

wartościowe 

268648 

Fundusz Emigracyjny 373775   

Fundusz Zaopatrzenia 83549   

Akcepty  10000   

Suma 10755472 Suma 10755475 

Tabela 3: Finanse Gminy w 1940 r. 185 

 

Znaczącą kategorią wydatków Rady Żydowskiej było utrzymanie cmentarzy (w tym 

prowadzenie tam pochówków), które pochłonęły w ciągu roku 423 tys. zł, a więc ponad 

trzykrotnie więcej niż utrzymanie pozostałych nieruchomości gminnych, które kosztowały 

zaledwie 117 tys. zł, co może wydać się kuriozalne biorąc pod uwagę konieczne remonty lokali 

gminnych oraz konieczność przystosowania niektórych z nich do nowych ról. Rada Żydowska 

objęła bowiem szereg lokali, które następnie przeznaczono na pomieszczenia urzędowe czy 

zagospodarowano na potrzeby przesiedleńców do Warszawy. 

W celu aktywizacji zawodowej RŻ ludności żydowskiej zorganizowano Kursy 

Rzemieślnicze, w ramach których kształcono ślusarzy, tokarzy, elektromechaników, krawcowe 

itd. Jako że w tych grupach zawodowych panowało w okresie okupacji wielkie bezrobocie, 

szkolenia te odgrywały niewielką rolę w aktywizacji zawodowej ludności, jednakże były 

                                                
185 Opracowanie własne na podstawie APW, PRŻ, Sprawozdanie finansowe gminy za rok 1940, sygn. 483/22, s. 

15, brak równowagi budżetowej wynika z niedokładności zaokrągleń kwot do pełnych złotych. 
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wówczas jedyną legalną formą edukacji żydowskiej. Co za tym idzie, w ramach kursów 

zawodowych, próbowano organizować także zajęcia zapewniające ogólną edukację, a nie 

jedynie zajęcia praktyczne. Akcja ta kosztowała niemal 113 tys. zł. 

Sprawozdanie budżetowe wykazuje także niewielkie sumy wydatkowane na Służbę 

Porządkową i Pocztę – te jednak zostały sformowane w ostatnich tygodniach 1940 r. i jako 

takie omówimy je w ramach opisu tworzenia getta. 

2.4.1.2. Dochody  

Spójrzmy na to w jaki sposób finansowana była działalność Rady Żydowskiej. Jednym 

z głównych źródeł finansowania Gminy Żydowskiej przed wojną były opłaty za pogrzeby. W 

1940 r. z opłat cmentarnych zebrano niemal 1,2 mln zł, a ponadto zebrano znaczące kwoty z 

dobrowolnych ofiar na rzecz cmentarza. Według Ringelbluma opłaty za pogrzeby wynosiły 

500 zł za pochówek na cmentarzu przy ul. Okopowej i 100 zł na Pradze. W przypadku 

najuboższych można było uzyskać zwolnienie z tej opłaty186. Faktycznie okazywało się jednak, 

że pogrzeby bezpłatne stanowiły zdecydowaną większość, bo aż 69% (6224 z 8981)187, co nie 

może dziwić zważywszy, iż opłata za pogrzeb przekraczała budżet miesięczny niektórych 

rodzin. Mając na uwadze pogarszającą się sytuację ekonomiczną ludności żydowskiej nie jest 

zaskakujący także stale spadający odsetek rodzin zdolnych opłacić pogrzeb – w ostatnim 

kwartale 1940 r. było ich zaledwie 20%188. Jednocześnie przy okazji pogrzebów często 

prowadzone były zbiórki pieniężne na rzecz szpitalnictwa i opieki społecznej, w ramach 

których udało się zebrać ponad 174 tys. zł, a także zbiórki na rzecz utrzymania cmentarza – 

które przyniosły 193 tys. zł189. 

Poza tym niemal cały budżet RŻ opierał się na nowych świadczeniach nakładanych na 

ludność żydowską. Poniżej zestawiamy, jak w teorii wyglądały codzienne obciążenia fiskalne 

żydowskiego mieszkańca Warszawy. Po pierwsze wszystkie osoby były, w teorii, objęte 

składką gminną, ustalaną na podstawie statusu ekonomicznego płatnika i wynoszącą zazwyczaj 

kilkadziesiąt złotych rocznie. Sprawozdanie budżetowe za 1940 r. wykazuje jednak, że ze 

składki gminnej zebrano zaledwie 634 tys. zł, co stanowi niewielki ułamek należności. W 

obliczu niemożności skutecznej egzekucji tej opłaty RŻ wystąpiła późną wiosną do władz 

niemieckich o zezwolenie na pobieranie opłat od wydawanych kart aprowizacyjnych – 

nazywanych składką stałą – która zastąpiła składkę gminną. Na skutek starań żydowskich 

                                                
186 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 88, 29 III 1940 r. 
187 APW, PRŻ, Pogrzeby na cmentarzach żydowskich w roku 1940, sygn. 483/22, s. 13. 
188 APW, PRŻ, Pogrzeby na cmentarzach żydowskich w roku 1940, sygn. 483/22, s. 13. 
189 APW, PRŻ, Sprawozdanie finansowe gminy za rok 1940, sygn. 483/22, s. 15. 
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uchwalono 26 VI 1940 r. nowy statut składki na rzecz RŻ. Miała ona wynosić 2 zł od wydanej 

karty, a więc być de facto podatkiem pogłównym190. Początkowo, do października 1940 r., 

bony żywnościowe były ważne przez dwa miesiące, później zaś były wydawane co miesiąc, co 

oznacza, że szybko doszło do podwojenia obciążenia konsumentów. Od razu zadecydowano, 

iż pewna pula kartek – przeznaczonych dla mieszkańców punktów dla przesiedleńców i 

internatów – będzie wydawana bezpłatnie. Dla najuboższych przewidziano także możliwość 

starania się o zwolnienie z opłaty lub też jej obniżenie. W tym celu należało zgłosić się do 

lokalnego Komitetu Domowego, który miał przedłożyć w RŻ listy lokatorów, w sprawie 

których wnioskowano o zwolnienie z opłaty. Szybko rosła liczba wnioskujących o takie 

zwolnienia. Podczas gdy przy rozdziale kart na sierpień i wrzesień wydano niespełna 54 tys. 

zwolnień od opłat191, to na karty październikowe było ich niemal 70 tysięcy192, w tym 2,5 tys. 

dla ugrupowań społecznych i zawodowych, co oznaczało, iż już na tym etapie zwolnienia z 

opłat były traktowanie nie tylko jako ulga dla najuboższych, ale i forma gratyfikacji osób 

pracujących dla RŻ i jej agend, wydawana zamiast części wynagrodzenia. W rozdziale kart na 

listopad zwolnionych było już ponad 75 tys., w tym 4 tys. pracowników RŻ i BP193. Mimo to 

składkę stałą opłacało wówczas ponad 80% ludności żydowskiej. W ten sposób składka stała 

była jednym ze stabilniejszych źródeł finansowania Gminy i przyniosła w drugim półroczu 

1940 r. 1,921 mln zł.  

Od grudnia 1939 r. mężczyźni objęci przymusem pracy mieli ponadto opłacać składkę 

na rzecz Batalionu Pracy (BP) w wysokości 25% składki gminnej, ale nie mniej niż 10 zł 

rocznie194. W praktyce jako „daninę pracy” ściągnięto w 1940 r. 290 tys. zł195. Świadczy to o 

niskiej efektywności systemu ściągania tej opłaty, gdyż nawet zakładając najniższy możliwy 

wymiar opłaty (10 zł), który miałby zostać ściągnięty jedynie z mężczyzn zdolnych do pracy i 

objętych ewidencją (rzędu 100 tys. osób), okazało by się, iż z tego źródła powinno do kasy BP 

wpłynąć około miliona złotych. W praktyce Batalion Pracy musiał być finansowany z innych 

źródeł, a w szczególności ze zwolnień z pracy przymusowej oraz opłat pobieranych przy 

rejestracji i badaniach lekarskich mężczyzn objętych przymusem pracy.  

Wiele przedsięwzięć podejmowanych przez Radę, takich jak rejestracja mężczyzn w 

wieku produkcyjnym (która posłużyła do stworzenia list osób kierowanych na prace 

                                                
190 APW, PRŻ, Sprawozdanie z działalności Referatu Składki Stałej, 483/15, s. 6. 
191 APW, PRŻ, Sprawozdanie z działalności Referatu Składki Stałej, 483/15, s. 6. 
192 APW, PRŻ, Sprawozdanie z działalności Referatu Składki Stałej, 483/15, s. 7. 
193 APW, PRŻ, XXIX, XXX, XXXI Sprawozdanie Tygodniowe 1-21 XI 1940 r., 483/17, s. 14. 
194 T. Berenstein, Praca przymusowa Żydów w Warszawie, BŻIH nr 45-46/1963, s. 62. 
195 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, w: Archiwum Ringelbluma, t. 12, s. 413. 
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przymusowe i do obozów pracy), organizacja kursów rzemieślniczych czy w późniejszym 

okresie działanie poczty, w założeniu miało być samofinansujące. Podczas gdy pobieranie opłat 

od uczestników szkoleń zawodowych było oczywiste, a konieczność opłacenia odbieranych 

listów i paczek akceptowalna, to opłaty od formularzy potrzebnych do rejestracji do pracy 

przymusowej budziły zrozumiałą niechęć Żydów warszawskich. Z postulatem 

samofinansującej się działalności wydziałów wiązał się fakt, iż niemal każdy wydział Rady 

zbierał swoje własne składki i opłaty usiłując z nich utrzymać swoją działalność – często 

nakładając kolejne opłaty ad hoc, nie przejmując się istniejącymi już świadczeniami i czyniąc 

cały system podatkowy niezrozumiałym dla podatnika. Przykładem niech będzie jednocześnie 

zbierany podatek szpitalny i składka na rzecz szpitalnictwa, których rozróżnienie nie było 

zrozumiałe dla wielu podatników. Ponadto od każdej z tych opłat, składek, danin można było 

się starać o zwolnienie czy zmianę wymiaru , co znacząco utrudniało ustalenie faktycznie 

należnej kwoty do zapłacenia. 

Ten chaotyczny system był wynikiem rosnących potrzeb poszczególnych wydziałów 

Rady Żydowskiej, które nie mogły być zaspokojone przez poprzednio wprowadzone podatki, 

szczególnie gdy zmagano się z trudnościami przy ich ściąganiu z powodu postępującej 

pauperyzacji płatników. Mimo ciągłych upomnień jedynie nieliczni zalegający z opłatami 

płatnicy opłacali składki – dla przykładu: w dniach 15-21 maja 1940 r. rozesłano 8150 monitów 

o zaległościach, które uregulowało chociaż w części 900 osób, a w kolejnym tygodniu – 5752 

monitów i 707 opłaconych zaległości196. Jednocześnie RŻ była w stanie skutecznie 

egzekwować opłaty przy wszelkich sprawach urzędowych, gdzie pobierano je od wydanych 

formularzy, wystawionych zaświadczeń i dziesiątek innych czynności urzędowych. Ten 

sposób, jakkolwiek skuteczny, gdyż opłacenie szeregu opłat było warunkiem koniecznym 

uzyskania danego dokumentu, był wyjątkowo uciążliwy dla ludności. Dodatkowo rozmywał 

on granicę pomiędzy łapówką, a urzędową powinnością – okazywało się bowiem, iż dodatkowa 

„opłata” uiszczona urzędnikowi potrafiła zdziałać cuda.  

Szczególnie znanym przypadkiem takich opłat były zwolnienia od robót 

przymusowych, za które stawkę ustalał sam płatnik z urzędnikiem. Taka organizacja była 

wysoce korupcjogenna – nie tylko Batalion Pracy był w stanie uznaniowo zwalniać ludzi z 

obowiązku pracy, ale i pobierał za to dowolnie ustalaną opłatę, ponieważ urzędnicy 

podejmujący decyzję mogli ją zmieniać pod wpływem brzęczącego argumentu. Zwolnienia te 

przyniosły jednak Radzie Żydowskiej 1,449 mln zł w 1940 r. i zapewne również pozwoliły 

                                                
196 APW, PRŻ, Sprawozdanie z działalności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie za okres 15-21, 22-

28 V 1940 r., sygn.. 483/9, s. 11, 16. 
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wielu urzędnikom podreperować domowe budżety. Szerzej zagadnienie robót przymusowych 

zostanie omówione w dalszej części pracy poświęconej pracy i zatrudnieniu w pierwszym roku 

okupacji. W podobny sposób Żydzi mogli, za kilka złotych, zdobywać zaświadczenia 

pozwalające im korzystać z kolei dojazdowych197.  

 

 

Rada Żydowska stale się zadłużała. Poza wspomnianymi już zaległościami w 

wypłacaniu wynagrodzeń nie opłacała ona także terminowo składek pracowników do 

Ubezpieczalni Społecznej (163 tys. zł zadłużenia w końcu roku) i była zmuszona zaciągać coraz 

dalsze pożyczki (w 1940 r. zaciągnięto pożyczki na sumę 921 tys. zł). Patrząc na wysokie 

koszty obsługi zadłużenia i opłaty bankowe ponoszone przez RŻ (wynoszące ponad 120 tys. zł 

w opisywanym okresie) można wnioskować, iż Radzie trudno było uzyskać pożyczki na 

dobrych warunkach, zwłaszcza że budynki gminne zostały już objęte hipoteką198. W ten sposób 

RŻ wkraczała w nowy rok poważnie zadłużona bez jasnego planu zbilansowania budżetu na 

1941 r., a także pozbawiona rezerw pozwalających na efektywne reagowanie na pojawiające 

się nowe potrzeby społeczności żydowskiej. 

                                                
197 AŻIH, Beniamin Horowitz, Przesiedlenie w zaświaty, 302/121, s. 167. 
198 APW, PRŻ, Finanse gminy w okresie 1 I – 30 IV 1940 r., sygn.. 483/9, s. 8. 

Wydatki RŻ w 1940 r.

Wydatki ogólne i personalne Prace przymusowe (ogółem)

Szpitalnictwo Opieka społeczna

Cmentarze Budowa murów

Pieniądze i papiery wartościowe Rejestracja do przymusu pracy

Nieruchomości Kursy Rzemieślnicze

Kontrybucja Remonty siedzib władz

Ferma Grochowska Służba Porządkowa

Poczta
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Przedstawiane postulaty mające na celu zbilansowanie budżetu były myśleniem 

życzeniowym. Liczono na to, że z czasem uda się przenieść na Zarząd Miejski koszty obsługi 

służby zdrowia i opieki społecznej, a także zakładano, że możliwe będzie wyegzekwowanie 

należnych wynagrodzeń robotników Batalionu Pracy od wykorzystujących ich pracę instytucji. 

Faktycznie jednak RŻ znajdowała się w tragicznej sytuacji, gdzie zwiększanie obciążenia 

fiskalnego ludności było trudne ze względu na postępującą pauperyzację Żydów warszawskich, 

zaś jednocześnie rosły potrzeby mieszkańców, którzy bez pomocy instytucjonalnej nie byli w 

stanie się utrzymać.  

 

2.5. Fikcja prawna, fikcja gospodarcza – życie w okupowanej Warszawie  

 

Klasyczne opracowanie Gospodarka wyłączona pióra Kazimierza Wyki przedstawia 

rozbieżność pomiędzy porządkiem prawnym a rzeczywistością społeczno-gospodarczą jako 

Wpływy do budżetu RŻ w 1940 r.

Składki i daniny (ogółem)

Prace przymusowe (ogółem)

Zaległości i pożyczki (ogółem)

Cmentarze (ogółem)

Szpitalnictwo ogółem

Fundusz Emigracyjny

Rejestracja do przymusu pracy

Opieka Społeczna

Kursy rzemieślnicze

Fundusz Zaopatrzeń

Opłaty meldunkowe

Opłaty z wywieszek

Opłaty z przepustek i depesz
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fundamentalną cechę gospodarki Generalnego Gubernatorstwa. Wyka wskazywał, iż 

zarządzenia okupanta były w szeregu miejsc tak surowe, że nie było możliwe ich wykonanie, 

ale również sam prawodawca nie mógł zakładać, iż zostaną one wykonane, za przykład podając 

obowiązujący system aprowizacji ludności. Przed mieszkańcami GG „stanął prosty dylemat: 

albo zastosować się do tego co wolno zjeść, i zdechnąć z głodu, albo – dać sobie jakoś radę”199. 

Wybór ten był oczywisty nie tylko dla podlegających tym prawom, ale i prawodawców. 

Zdaniem Wyki ustalenie takich przepisów „dawało okupantowi jak najswobodniejszą rękę w 

jego dalszych posunięciach wobec autochtonów: wszystko było zabronione, więc można było 

w potrzebie spuścić z wymagań”200, a także z automatu stawiało funkcjonariusza niemieckiego 

w pozycji nadludzkiej wręcz potęgi, gdyż podejmując decyzję o tym czy ukarać daną osobę 

stawał się panem życia i śmierci w ścisłym tego słowa znaczeniu.  

Przez to, że niemal niemożliwe stało się przeżycie dnia bez dokonania czynu karanego 

potencjalnie karą śmierci, z czasem groźba ta przestała robić większe wrażenie. Mieszkańcy 

Warszawy zdawali sobie sprawę, że niektóre zakazane czyny, na przykład działalność 

konspiracyjna, faktycznie wiązały się ze stałym zagrożeniem życia, natomiast inne, jak 

sprzedaż detaliczna po cenach wyższych niż dozwolone, groziła śmiercią tylko w bardzo 

rzadkich sytuacjach, a w praktyce zazwyczaj przymykano na nią oko, bądź karano ją grzywną 

bądź konfiskatą towaru. Kazimierz Brandys pisał komentując ten stan rzeczy o świadomej 

wycenie ryzyka:  

Każdy zakaz stanowił nieznane wprzód źródło zysku, każda dziedzina życia 

ogłoszona za nielegalną, zmieniała się w dziedzinę zarobków; śmierć 

podwyższała cenę towarów, lęk zmniejszał podaż, a ryzyko stawało się 

częścią wartości, podbijało stawkę. Śmierć groziła za słoninę i złoto, za broń 

i za Żydów. Dowcipni powiadali, że boją się dopiero wyroków wyżej kary 

śmierci201. 

 

Żydowski obserwator, Stanisław Różycki, dostrzegał raczej całkowite zagubienie i 

załamanie wszelkich norm społecznych, prawnych i etycznych: 

Nic nie wolno! A właśnie dlatego, że nic nie wolno, wszystko wolno! […] Tam 

gdzie jest się poza prawem […] tam niewolnikowi nic nie wolno […] i dlatego 

ten niewolnik, nic nie ryzykując, robi dziś to wszystko, co jutro może być 

karane śmiercią. […] Nie wiem czy wolno. Może wolno, może nie. Wiem tylko 

                                                
199 Kazimierz Wyka, Życie na niby, Kraków 2010, s. 276. 
200 K. Wyka, op. cit., s. 276. 
201 Kazimierz Brandys, Miasto niepokonane [w:] T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, s. 30. 
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tyle, że czy wolno czy nie wolno, ludzie getta będą to wszystko robili, bo bez 

tego nie wyżyją ani jednego dnia, bo bez tego nie sposób wyobrazić sobie 

życia202. 

 

Mimo to mieszkańcy okupowanej Warszawy intuicyjnie rozróżniali różną wagę 

poszczególnych zakazów i wielokrotnie łamali te, które uważali za martwe zapisy, lub też 

prawdopodobieństwo ukarania było, ich zdaniem, nieistotnie małe. Sztandarowym przykładem 

takiego zachowania było kupowanie żywności po cenach wyższych niż urzędowe. Wprawdzie 

stanowiło to przestępstwo teoretycznie karane więzieniem203, lecz co dzień dokonywano wiele 

milionów takich transakcji, zaś ukarani stanowili pomijalnie mały odsetek handlujących.  

Na potrzeby niniejszej pracy zdecydowałem się wprowadzić kategorię „de facto 

legalnych” zachowań, a więc takich, które wprawdzie łamały obowiązujące w GG prawo, lecz 

ich łamanie było powszechne i nie można zakładać, iż prawodawca przewidywał ich 

egzekwowanie kar za ich łamanie. 

W ten sposób działania ludności w Polsce okupowanej w praktyce można podzielić na: 

 De iure legalne; 

 De facto legalne, bądź zagrożone niewielkim ryzykiem; 

 Nielegalne, obarczone znaczącym ryzykiem. 

Ocena ryzyka jako znaczące oczywiście była umowna – poszczególne jednostki 

stawiały tę granicę w różnych miejscach w zależności od oceny danej sytuacji i przyjętych 

strategii zarządzania ryzykiem. Tropem myśli Brandysa można przyjąć, iż w przypadku 

działalności zarobkowej pewną miarą postrzeganego ryzyka była wysokość narzutu 

dodawanego do ceny danego dobra czy usługi.  

 

2.6. Zaopatrzenie ludności, koszty utrzymania 

 

Zaopatrzenie w żywność od pierwszych dni okupacji było jednym z kluczowych 

problemów dnia codziennego mieszkańców Warszawy. W okresie oblężenia zarówno rezerwy 

zgromadzone przez mieszkańców jak i towary ze sklepów zostały wyczerpane. Wraz z końcem 

walk na rynek zaczęły trafiać płody rolne ze wsi. Z powodu zniszczeń wojennych oraz 

rekwizycji było ich mniej niż zazwyczaj o tej porze roku. Przez to od samego początku okupacji 

ceny większości produktów były znacznie wyższe niż przed wojną. Jak się z czasem okazało, 

                                                
202 Stanisław Różycki, To jest ghetto! (Reportaż z inferna XX wieku), ARG I 455, AR, t. 33, s. 56-57. 
203 Rozporządzenie z 21 stycznia 1940 r. o zwalczaniu drożyzny, par. 4, [w:] NKW nr 20 z 24 I 1940 r., s. 1. 
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ze względu na objęcie rolników kontyngentami obowiązkowych dostaw, które jedynie w części 

trafiały na rynek wewnętrzny Generalnego Gubernatorstwa, dostępność żywności pozostawała 

ograniczona. Jednocześnie rolnicy sprzedający swoje produkty na wolnym rynku i 

przedsiębiorcy przywożący żywność do Warszawy musieli się liczyć z ryzykiem konfiskaty 

towaru czy aresztowania, bądź też opłacać łapówki. Od początku okupacji ceny żywności były 

więc podwyższone o pewną premię za ryzyko i dodatkowe „opłaty” pobierane przez 

funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych. W dalszej części niniejszej pracy 

wielokrotnie będziemy wracali do tego „wolnego” rynku i spróbujemy odpowiedzieć w jakim 

stopniu mieścił się on w ramach praw obowiązujących w GG.  

2.6.1. Wprowadzenie systemu kartkowego 

Równolegle do wolnego rynku istniał system reglamentacji żywności dostępnej w 

cenach urzędowych, zazwyczaj znacznie niższych niż wolnorynkowe. 11 X 1939 r. po raz 

pierwszy towary spożywcze zostały oficjalnie poddane reglamentacji – można było kupić 250 

g chleba na osobę w korzystnej cenie 30gr/kg204. Kolejne przydziały rozdzielane jesienią 1939 

r. były podobnie skromne205 i nie były w stanie zaspokajać bieżących potrzeb ludności. Wbrew 

powszechnemu przekonaniu nie było to jednak ich celem. Bliższym zamierzeniom władz 

miejskich jest uznanie ich za formę świadczenia społecznego, subsydiowaną żywność, która 

miała wynagrodzić spadek realnych wynagrodzeń. Co za tym idzie przydziały te obejmowały, 

w przypadku ludności nie-niemieckiej, jedynie część rzeczywistego zapotrzebowania. Ze 

względu na istniejącą różnicę pomiędzy cenami urzędowymi a wolnorynkowymi możemy 

także określić wartość karty aprowizacyjnej jako kwotę którą można oszczędzić wykupując 

przydzielone towary w odniesieniu do ich zakupu w wolnym obiegu.  

Od stycznia 1940 r. znaczenie kartek, przynajmniej formalnie, uległo drastycznej 

zmianie – 21 stycznia zostało wydane rozporządzenie Generalnego Gubernatora o zwalczaniu 

drożyzny, które wprowadzało kary więzienia i śmierci dla osób sprzedających towary powyżej 

ustalonych cen maksymalnych, a także kary więzienia dla nabywających te produkty. 

Jednocześnie wprowadzono ceny maksymalne dla szeregu produktów spożywczych. Pierwsza 

wersja tej listy obejmowała jedynie wypieki, produkty mleczne, ziemniaki i ceny żywca206, z 

czasem jednak została rozszerzona o inne produkty. Przewidziane przepisowo ceny nie 

odpowiadały jednak realiom rynkowym. Przykładowo - urzędowa cena maksymalna chleba 

                                                
204 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 82, 11 X 1939 r.  
205 Według ustaleń T. Szaroty przydziały z pierwszych dwóch miesięcy systemu reglamentacji wynosiły około 

135 kcal dziennie; T. Szarota, op. cit., s. 175. 
206 Rozporządzenie z 21 stycznia 1940 r. o zwalczaniu drożyzny, par. 4, [w:] NKW nr 20 z 24 I 1940 r., s. 1. 
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żytniego wynosiła 50 gr za bochenek (1 kg), podczas gdy na wolnym rynku wynosiła ona około 

1,50 zł207. Przez to, iż przydziały kartkowe były wielokrotnie niższe niż faktyczne 

zapotrzebowanie kaloryczne ludności miasta (w 1940 r. wynosiły one średnio 737 kcal dziennie 

dla Polaków i zaledwie 413 kcal dla Żydów208), regulacja ta musiała pozostawać martwą literą, 

co szybko uzmysłowili sobie mieszkańcy Warszawy. Po wojnie Wł. Szpilman wspominał: 

Zakaz [sprzedaży pieczywa powyżej cen maksymalnych – MG] wywarł na nas 

wstrząsające wrażenie. Przez kilka dni nie jedliśmy chleba, żywiąc się jakimiś 

kluskami i kartoflami. Lecz po tym Henryk zrobił spostrzeżenie, że jednak 

chleb nadal jest na ulicach, ludzie go kupują i jakoś nie padają trupem. […] 

Rozporządzenie owo nigdy nie zostało cofnięte, a że przez całe pięciolecie 

okupacji wszyscy chleb jedli i kupowali codziennie, więc w Generalnej 

Guberni zapadało kilkanaście milionów tego rodzaju wyroków209 

 

Z formalnego punktu widzenia należy uznać kartki za jedyne źródło legalnie dostępnej 

żywności, zaś cały wolny obrót żywnością po cenach wyższych od urzędowych za czarny 

rynek. Spojrzenie to jednak nie oddaje recepcji tego zagadnienia przez mieszkańców 

okupowanego miasta. Władze okupacyjne i obywatele Warszawy zdawali sobie sprawę z 

konieczności funkcjonowania wolnego rynku, a także praktycznej niemożliwości karania 

tysięcy nabywców i sprzedawców podstawowych produktów spożywczych. Przez to okupant 

de facto dopuszczał kupowanie towarów po cenach wolnorynkowych, jedynie niekiedy 

nakładając kary na sprzedawców (zazwyczaj ich wymiar również był ograniczony do 

konfiskaty towarów czy kary pieniężnej, w rzadkich przypadkach – aresztu).  

W tej sytuacji sprzedawcy, przewoźnicy i rolnicy dostarczający płody rolne na wolny 

rynek zmuszeni byli przeprowadzić analizę ryzyka i jego „wycenę” – określając 

satysfakcjonujące ich ceny wynagradzające nie tylko poniesione koszty, ale kwotę, za którą 

byli gotowi, mówiąc kolokwialnie, nadstawiać głowę. W tym miejscu w grę wchodził również 

szereg strategii zarządzania ryzykiem, takich jak m.in. ukrywanie towarów, dobór zaufanych 

kontrahentów czy wreszcie opłacanie łapówek. W dalszej części pracy przedstawione zostaną 

dokładniej strategie przyjmowane przez przedsiębiorstwa przewożące towary przez granice 

getta. W ten sposób przejściowe zaostrzenie polityki okupanta wobec sprzedawców prowadziło 

do wzrostu cen na wolnym rynku, zaś łagodniejsze kary obniżały wycenę ryzyka i prowadziły 

do obniżki cen towarów. 

                                                
207 T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, s. 195. 
208 T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, s. 180. 
209 Wł. Szpilman, op. cit., s. 34. 
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Przyjmując to spojrzenie okazuje się, iż kartki w dalszym ciągu pozostawały de facto 

świadczeniem społecznym, jako że ceny przydzielanych dóbr były znacząco niższe niż te 

obowiązujące na wolnym rynku. Jednocześnie od tego czasu można zauważyć znaczący wzrost 

cen rynkowych przez to, iż do kosztów ponoszonych przez producentów, przewoźników i 

sprzedawców w wyniku normalnej działalności gospodarczej należy dodać także wyceny 

ryzyka na każdym kolejnym szczeblu. W ten sposób dochodziło do postępującego rozwierania 

się nożyc cen oficjalnych i realnych – w lipcu 1940 r. średnie wynagrodzenia robotnicze 

wzrosły o około 33% względem lipca 1939 r., zaś koszty utrzymania – o 335%210. 

Wiele osób starało się także na wszelkie sposoby zdobyć dodatkowe przydziały 

żywności po cenach urzędowych – każda kartka wyłudzona na „martwą duszę”, każdy kilogram 

chleba kupiony po cenie urzędowej zamiast wolnorynkowej stanowił znaczącą oszczędność dla 

rodziny bądź też okazję do zarobku. W początkowym okresie okupacji taka wartość kartki 

wynosiła jednak zaledwie kilka złotych, gdyż nożyce cen oficjalnych i wolnorynkowych nie 

były jeszcze szeroko rozwarte, przez co praktyka ta nie była szczególnie opłacalna. Nie zawsze 

załatwianie dodatkowych przydziałów wiązało się z obchodzeniem (czy łamaniem) prawa – w 

wielu miejscach pracy część uposażenia wypłacano pracownikom w naturze lub też oferowano 

im deputaty żywności czy opału211. W ten sposób wynagrodzenia, mimo nominalnie tej samej 

wysokości co przed wojną, de facto były w pewnym stopniu waloryzowane.  

Rozdział reglamentowanej żywności był początkowo prowadzony w oparciu o system 

blokowy, polegający na tym, że w każdym budynku, względnie grupie budynków, oddolnie 

wybierano przedstawiciela odpowiedzialnego za ewidencję ludności. Ci reprezentanci bloków 

zgłaszali się z listami mieszkańców do delegatów aprowizacyjnych, którzy kierowali 

rozdziałem produktów. Rozwiązanie to było jednak nieefektywne – nie tylko wymagało pracy 

tysięcy ochotników, ale i pozwalało na daleko idące nadużycia, a w szczególności na zgłoszenie 

większej liczby mieszkańców niż rzeczywista. Od grudnia 1939 r. wprowadzono stały system 

kartkowy, w którym przydziały otrzymać mogli, przynajmniej w teorii, tylko zameldowani 

mieszkańcy212. Powiązanie systemu kartkowego z meldunkowym wiązało się z rejestracją 

pewnej liczby „martwych dusz”, bądź też nie wymeldowywaniem osób zmarłych czy 

opuszczających Warszawę. Jednocześnie istniała pewna grupa osób, które unikały wszelkiej 

ewidencji ludności, chcąc uniknąć prac przymusowych czy też ukryć aktualny adres 

                                                
210 T. Szarota, op. cit., s. 118; W późniejszym okresie okupacji różnica ta w dalszym ciągu wzrastała. 
211 Przykładowo: pracownicy zakładów zbrojeniowych w Ursusie zachowali swoje przedwojenne 

wynagrodzenia, ale otrzymywali deputaty na: „200 kg kartofli i 300 kg węgla rocznie, oraz 2,5 kg chleba, 3 

jajka, 250 g marmolady, 150 g kawy zbożowej, 400 g mięsa i ¼ l wódki na miesiąc”; T. Szarota, op. cit., s. 127. 
212 T. Szarota, op. cit., s. 175-177. 
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zamieszkania. Stosunkowo niska wartość kartki w początkowym okresie okupacji i wysoka 

uciążliwość prac przymusowych mogły być powodem dla którego liczba Żydów 

otrzymujących karty aprowizacyjne była w 1940 r. i początku 1941 r. niższa niż szacunki Rady 

Żydowskiej. 

W interesującym nas okresie po otrzymaniu kartki żywnościowej konieczne było 

zarejestrowanie jej w sklepach rozdzielczych, w których następnie należało kupować wszystkie 

produkty kartkowe w danym miesiącu. Z 2503 sklepów wyznaczonych jako rozdzielcze 

zaledwie 20% stanowiły sklepy żydowskie213. Jednocześnie obowiązywała zasada, iż Żydzi nie 

mogą rejestrować się w nieżydowskich sklepach, przez co wiele osób musiało kierować się do 

sklepów z dala od miejsc zamieszkania. Podczas gdy w Dzielnicy Północnej nie brakowało 

sklepów żydowskich to w 15 z 26 warszawskich komisariatów214 nie zostały zarejestrowany 

żadne sklepy dla Żydów, mimo iż większość z nich zamieszkiwanych było przez kilkutysięczne 

społeczności żydowskie215. 

Widoczna jest w tym miejscu niejako podwójna dyskryminacja Żydów – nie tylko na 

jeden sklep rozdzielczy przypadało więcej osób, co musiało wiązać się z większymi kolejkami 

czy problemami z dostępnością towarów, ale i oznaczało to, iż jedynie bardzo nieliczne z 

istniejących przed wojną sklepów żydowskich otrzymywały produkty z Miejskiego Zakładu 

Aprowizacji. Przypomnijmy, iż w Warszawie przedwojennej Żydzi stanowili niemal 70% 

zatrudnionych w handlu detalicznym i odpowiadali za podobny odsetek przedsiębiorstw 

handlowych w mieście.  

Sama sprzedaż towarów kartkowych nie była szczególnie intratnym interesem przez to, 

że cena zakupu i sprzedaży tych dóbr była ustalona przez władze okupacyjne jedynie z 

niewielkim narzutem dla prowadzącego sklep. Możliwość kupna towarów reglamentowanych 

w sklepie czyniła go jednak dalece bardziej atrakcyjnym dla klientów, którzy dla wygody mogli 

kupować tam również inne dobra po cenach wolnorynkowych, które przynosiły sprzedawcy 

znacznie większe zyski. Kupcy mogli czerpać dodatkowe zyski sprzedając towary przydzielone 

urzędowo po cenach rynkowych, co często wiązało się jednak z oszukiwaniem klientów 

„kartkowych”, którzy nie otrzymywali całego należnego im towaru. Sklepikarze mieli także 

możliwość współpracy z osobami pobierającymi kartki na „martwe dusze”, z którymi dzielili 

się korzyściami z poboru nienależnych im produktów.  

                                                
213 T. Szarota, op. cit., s. 176. 
214 Zmiana względem wcześniejszych 24 polegała na podziale komisariatu XIX na Koło i Wolę, oraz 

komisariatu XX na Czerniaków i Sielce.  
215 APW, PRŻ, Sieć spożywczych sklepów rozdzielczych obsługujących ludność żydowską w Warszawie, sygn. 

483/13, k. 4. 
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2.6.2. Gastronomia 

Pozornym paradoksem okresu okupacji był rozkwit warszawskiej gastronomii. Mimo 

pogorszenia sytuacji zaopatrzeniowej i pauperyzacji ludności, dowiadujemy się o powstających 

setkach nowych jadłodajni w mieście. Jedną z podstawowych serwowanych w nich potraw były 

przyrządzone w kotłach eintopfy216 – pożywne zupy w ustalonych i niewygórowanych cenach 

(zazwyczaj 1-1,5 zł za porcję217). Przez to, iż jadłodajnie były często w stanie zdobywać 

przydziały żywności po cenach urzędowych, nawet serwując tak tanie posiłki były w stanie się 

utrzymać na rynku. Jednocześnie sycący posiłek w cenie bochenka chleba był kuszącą ofertą 

dla wielu warszawiaków. Popularność tych garkuchni była na tyle duża, że w połowie 1940 r. 

Ludwig Leist wydał zakaz rejestracji nowych przybytków tego rodzaju218, gdyż rzutowały one 

na ilość żywności przydzielanej dla mieszkańców Warszawy. Istniały na rynku jednocześnie 

liczne lokale serwujące bardziej wyszukane potrawy po cenach niedostępnych dla przeciętnych 

mieszkańców okupowanego miasta. Ich klientela składała się przede wszystkim z 

przedstawicieli przedwojennych elit ekonomicznych i wojennych dorobkiewiczów, którzy to 

byli gotowi zapłacić rachunek nierzadko przekraczający równowartość miesięcznego, 

oficjalnego, uposażenia robotnika. Na przeciwnym końcu spektrum mieściły się różnego 

rodzaju kuchnie społeczne, gdzie najubożsi mogli otrzymać posiłki za darmo lub kilkadziesiąt 

groszy – te omówimy szerzej w rozdziale poświęconym pomocy społecznej.  

2.6.3. Koszty utrzymania mieszkań 

Równolegle do cen żywności rosły także koszty ogrzewania. Podczas gdy przed wojną 

za 100 kg węgla płacono 5 zł219, w listopadzie 1939 r. jego cena wzrosła do 14 zł220, a w styczniu 

1940 r. – 30 zł221. Tak szybki wzrost cen wynikał z braków w zaopatrzeniu miasta, gdyż 

większość kopalni węgla znajdujących się na terenie przedwojennej Polski znajdowała się na 

ziemiach włączonych do Rzeszy. Na terenie GG prowadzono wydobycie węgla kamiennego 

jedynie w Tenczynku pod Krzeszowicami222. Problem ten był ponadto uwypuklony przez 

nadanie wysokiego priorytetu zaopatrzeniu w węgiel przemysłu ciężkiego kosztem dostaw na 

potrzeby cywilne. Z dokumentów niemieckich wynika, iż nawet pokrycie potrzeb tych 

                                                
216 Niem. Eintopf – przyrządzona w jednym naczyniu ciepła i pożywna potrawa, najczęściej przyjmująca formę 
zupy bądź potrawki.  
217 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 84, 16 X 1939 r. 
218 T. Szarota, op. cit., s. 215-216. 
219 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 90, koniec października 1939. 
220 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, .s 100, koniec listopada 1939 r.. 
221 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 114, 4 I 1940 r. 
222 K. Wyka, op. cit., s. 275; Ściślej: w Tenczynku znajdowało się kilka kopalń, jednak w okresie II Wojny 

Światowej wydobycie prowadzono jedynie w Kopalni Krystyna II – która jednocześnie eksploatowała część pól 

wydobywczych dawnej kopalni Kmita i Krystyna I. 
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najważniejszych zakładów było problematyczne i władze dystryktu warszawskiego stale 

monitowały w Krakowie o zwiększenie dostaw opału. 

Mieszkańcy mogli starać się o przydziały opału po cenach kontyngentowych, lecz przez 

niewielką ilość węgla i drzewna przeznaczonego do tego rozdziału zdobycie go wymagało 

szczęścia lub protekcji ze strony osób odpowiedzialnych za jego dystrybucję. Zajmujące się 

rozdziałem opału Miejskie Zakłady Opałowe stale były oblężone przez potrzebujących, a praca 

w nich dawała duże możliwości wzbogacenia się dzięki łapówkom. Już w czasie pierwszej 

okupacyjnej zimy zaopatrzenie w opał było tak złe, że wiele urzędów i mieszkań nie było 

opalanych223, a nawet wiele osób miało problemy ze zdobyciem drewna czy węgla, by napalić 

pod kuchnią. Dla zaradzenia problemom z zaopatrzeniem w opał zwiększano także wydobycie 

torfu. Niestety jego niska wartość opałowa oraz duża ilość dymu wyzwalająca się przy spalaniu 

torfu (szczególnie w przypadku jego niewłaściwego suszenia i przechowywania) ograniczały 

możliwość wykorzystania go jako zamiennika węgla i drewna. 

Ceny wody bieżącej, energii elektrycznej i gazu, które były dostarczane przez spółki 

miejskie, pozostawały zamrożone na przedwojennym poziomie, przez co stanowiły one 

niewielką część budżetów domowych – nawet jeśli zważy się na to, iż gaz czy prąd były dość 

drogie w Polsce przedwojennej. W teorii także komorne zostało zamrożone na poziomie 

przedwojennym, lecz w praktyce przepis ten nie mógł być efektywnie egzekwowany ze 

względu na ogólny wzrost kosztów utrzymania oraz zapotrzebowanie na lokale mieszkalne 

przekraczające liczbę dostępnych mieszkań. Temat ten zostanie omówiony szerzej w rozdziale 

poświęconym warunkom życia w getcie.  

 

2.7. Udział Żydów w życiu gospodarczym Warszawy 

 

Nadzwyczajnym wydatkom na remonty mieszkań i wzrostowi kosztów utrzymania nie 

towarzyszył wzrost oficjalnych wynagrodzeń. Niektórzy z pracowników, szczególnie 

zatrudnionych w instytucjach publicznych, znaleźli się o tyle w uprzywilejowanej sytuacji, że 

jeszcze w okresie walk o miasto otrzymali kilkumiesięczne uposażenie224, ale wiele osób 

zmuszonych było utrzymywać się z normalnych zarobków bądź zgromadzonych oszczędności. 

W obliczu pilnych wydatków na dalszy plan odchodziło m.in. kupno odzieży, przez co tysiące 

warszawskich wytwórców ubrań de facto stało się bezrobotnymi. Przez zmniejszenie popytu 

                                                
223 Adama Czerniakowa dziennik, s. 76, 10 I 1940 r. 
224 Wł. Szpilman, op. cit., s. 19; L. Landau, op. cit., t. 1, s. 24, 19-26 X 1939 r., [N.N], Eliminacja Żydów z 

gospodarki polskiej, ARG II 3, AR t. 34, s. 52. 
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na odzież czy obuwie ich ceny nominalne spadały225, mimo szybkiego spadku wartości 

pieniądza. W tych warunkach prowadzenie działalności produkcyjnej było niemal niemożliwe, 

przez co wiele przedsiębiorstw nie wznowiło pracy po zakończeniu walk. Spis przedsiębiorstw 

ze świadectwami przemysłowymi klas I-VI przeprowadzony 20 grudnia 1939 r. przez Izbę 

Przemysłowo-Handlową w Warszawie wykazał, iż zatrudniały one wówczas zaledwie 24% 

stanu załóg z 1938 r226. Błędem byłoby jednak uznanie tego załamania gospodarczego za 

naturalny skutek działań wojennych. Od pierwszych dni okupacji władze niemieckie 

prowadziły politykę mającą na celu eliminację Żydów z wielu dziedzin życia gospodarczego 

poprzez zakazy, utrudnienia i grabież mienia.  

2.7.1. Zarządzenia antyżydowskie 

Już w pierwszym miesiącu okupacji zabroniono Żydom posiadać więcej niż 2000 zł 

gotówką na gospodarstwo domowe. Pozostałe pieniądze miały zostać złożone na koncie, z 

którego nie wolno było wypłacać początkowo więcej niż 250 zł tygodniowo, a później – 500 zł 

miesięcznie227. Zarządzenie to było wymierzone w najbogatszych mieszkańców miasta, gdyż 

kwota 2000 zł przed wojną odpowiadała, w przybliżeniu, rocznemu zarobkowi mistrza 

rzemieślniczego, czy kilkumiesięcznemu uposażeniu urzędnika. Przez to było ono dotkliwe dla 

wyjątkowo majętnych osób, bądź dla przedsiębiorców, dla których takie środki stanowiły 

kapitał obrotowy. Co zrozumiałe wiele osób zdecydowało się zignorować to zarządzenie i 

ukryć pieniądze. Świadome tego władze niemieckie zdecydowały się przeprowadzić akcję 

stemplowania banknotów o nominałach 100 i 500 zł228. W jej ramach ogłoszono, że banknoty 

o tych nominałach mają wyjść z obiegu, za wyjątkiem tych, które zostaną opieczętowane 

pieczęciami Banku Emisyjnego. Posiadający znaczniejsze oszczędności w gotówce Żydzi 

zmuszeni byli znaleźć wspólników, którzy mogliby się udać do odpowiedniego urzędu z 

banknotami wykraczającymi ponad dozwoloną kwotę. Celowo przewidziano na tę akcję krótki 

termin, zaledwie 8 dni roboczych, by utrudnić Żydom zachowanie ich oszczędności. Akcji 

stemplowania banknotów towarzyszył wzrost kursu dolara229, gdyż wiele osób decydowało się 

na zakup dewiz za swoje oszczędności. Jak się jeszcze wielokrotnie przekonamy cena dolara 

stanowiła swego rodzaju barometr nastrojów w Warszawie, a jego zwyżka świadczyła o 

ogólnym poruszeniu. Od wiosny 1940 r. prowadzona była wymiana banknotów na nowe bilety 

płatnicze emitowane przez Bank Emisyjny, nazywane od nazwiska jego dyrektora, Feliksa 

                                                
225 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 88, 24 x 1940 r. 
226 T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, s. 114. 
227 [N.N], Eliminacja Żydów z gospodarki polskiej, ARG II 3, AR t. 34, s. 52. 
228 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 120-121, 17 I 1940 r. 
229 Jego kurs w styczniu 1940 r. sięgnął około 100 zł, przy cenie przedwojennej ok. 5 zł. 
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Młynarskiego, „młynarkami”. Żydzi musieli także i przy tej akcji wykorzystywać pośredników, 

by wymienić posiadane przedwojenne banknoty230. Polscy pośrednicy przy akcji stemplowania 

i wymiany banknotów pobierali prowizję w wysokości około 5% kwoty pieniędzy jaka była 

wymieniana, co przekładało się na znaczące straty dla większych przedsiębiorstw. Nie 

brakowało jednocześnie oszustów, którzy po zbudowaniu sobie „marki” kilkoma 

zrealizowanymi wymianami znikali z kolejną, większą, transzą pieniędzy przeznaczoną do 

wymiany231.  

Na porządku dziennym były także najścia umundurowanych funkcjonariuszy na sklepy, 

z których wychodzili z towarem bez płacenia czy płacąc ułamek jego rzeczywistej wartości232. 

Zajścia takie miały miejsce nie tylko w reprezentacyjnych lokalach przy głównych arteriach 

komunikacyjnych, ale i w mniejszych sklepikach w bocznych ulicach Dzielnicy Północnej, 

gdzie często nawet stosunkowo skromny „podarek” wybrany przez żołnierza mógł zrujnować 

właściciela233. Wybranie sklepów i warsztatów żydowskich było tym łatwiejsze, że od grudnia 

1939 r. obowiązywało rozporządzenie nakazujące oznaczać interesy należące do Żydów 

symbolem gwiazdy Dawida234. Latem 1940 r. niemieckojęzyczny memoriał Eliminacja Żydów 

z gospodarki polskiej235 stwierdzał, że „około 20% niezniszczonych żydowskich sklepów 

zostało obrabowanych, zlikwidowanych lub zamkniętych w okresie [wojennego] niepokoju” – 

co zapewne obejmuje straty z czasu oblężenia miasta, jak i pierwszych tygodni okupacji. Już w 

październiku 1939 r. wielu Żydów usiłowało zapobiec konfiskatom czy wywłaszczeniu 

przekazując swój majątek w ręce aryjskie236. Szef Dystryktu Warszawskiego Ludwig Fischer 

18 listopada 1939 r., chcąc zapobiec takiej możliwości, wydał rozporządzenie zabraniające 

Żydom pozbywania się i dzierżawienia przedsiębiorstw bez odpowiedniego zezwolenia237.  

                                                
230 AŻIH, B. Horowitz, Przesiedlenie w zaświaty, 302/121, k. 14. 
231 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 105. 
232 T. Obremski, Wśród zatrutych noży; Zapiski z getta i okupowanej Warszawy, red. Agnieszka Haska, 

Warszawa 2017., s. 47, 49-50, 53.  
233 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, s. 36; T. Obremski, op. cit., s. 56. 
234 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 99, 25 XI 1939 r. (data podpisania rozporządzenia), zostało ono 
opublikowane 12 XII 1939 r., kilka dni po jego publikacji zostało ono rozszerzone na apteki, przychodnie i biura 

osób wolnych zawodów; ibidem, s. 106, 15 XII 1939 r. 
235 [N.N], Eliminacja Żydów z gospodarki polskiej, ARG II 3, AR t. 34, s. 48-58; w starszej edycji, gdzie 

przedstawiono jedynie fragment tego dokumentu, określany jest on jako O zniszczeniu żydowskich pozycji 

gospodarczych w Polsce i zasugerowano, iż został on opracowany przez Centralę Kredytu Bezprocentowego 

(CeKaBe), patrz. Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej, red. T. 

Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, Warszawa 1957, dok. 71, s. 154-161. 
236 T. Obremski, op. cit., s. 50, Helena Szereszewska, Krzyż i mezuza, Warszawa 1993, s. 9-10. 
237 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 96-97; 18 XI 1939 r. 
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2.7.2. Zarząd komisaryczny nad przedsiębiorstwami 

Kwestia przekazywania przedsiębiorstw żydowskich w ręce aryjskie czy obejmowania 

ich zarządem komisarycznym jest wyjątkowo kontrowersyjna. Z jednej strony, jak wskazuje 

choćby wyżej wspomniane zarządzenie, wielu przedsiębiorców uważało to za furtkę 

pozwalającą uniknąć represji i przekazywało zakład w ręce przyjaciół czy innych zaufanych 

osób mających pełnić rolę figurantów, podczas gdy ich dotychczasowy właściciel zachowywał 

pełną kontrolę nad zakładem. Zarządca powierniczy mógł także, dzięki dostępowi do surowców 

w cenach urzędowych, zapewnić zakładom zyskowność, szczególnie jeśli udawało się 

sprzedawać wyroby gotowe po cenach wolnorynkowych238. Z drugiej strony nie brakowało 

komisarzy pozbawiających dotychczasowych właścicieli prawa do zysków i majątku, którzy 

prowadzili gospodarkę rabunkową majątkiem przejętych przedsiębiorstw239. Jak wskazują 

przeżycia Tadeusza Obremskiego, którego zakład obuwniczy trafił pod zarząd komisaryczny 

Mieczysława Agopsowicza, w rzeczywistości oba te podejścia często łączyły się. Ten komisarz 

miał już pierwszego dnia urzędowania powiedzieć: „Panowie wiecie o tym, że de facto ja teraz 

jestem właścicielem przedsiębiorstwa, ale z uwagi na to, że nie chcę was krzywdzić, 

pozostaniecie, ale pod warunkiem, że wszelkie dochody ja będę zabierał, a wy musicie fachowo 

tym pokierować, żeby wobec władz wszystko było w porządku”240. Agopsowicz kazał sobie 

przesyłać wiele par obuwia (które następnie przeznaczał na łapówki), opalał mieszkanie 

węglem z fabrycznych magazynów i żądał drogich prezentów dla siebie i swojej żony, lecz 

jednocześnie zapewniał on fabryce dostawy kontyngentowych skór i chronił ją przed 

rekwizycjami i zamknięciem. Jak podsumował jego działanie Obremski: „Pomimo tej 

‘katastrofalnej’ działalności komisarza uważaliśmy, że wygraliśmy los na loterii”241.  

Jeśli taka sytuacja była „wygraną na loterii”, to jakie były gorsze alternatywy? Nie 

brakowało komisarzy, którzy po objęciu przedsiębiorstwa rabowali jego wyposażenie i 

magazyny aby dopiero po pewnym czasie podpisać spis zdawczo-odbiorczy i twierdzić, że „to 

wszystko zrobili jeszcze Żydzi, którzy prowadzili gospodarkę dewastacyjną, a oni teraz 

dźwigają przedsiębiorstwo z upadku”242. Praktyka ta musiała być dość popularna, gdyż 

następnie władze dystryktu musiały kilkukrotnie nawoływać do rejestracji zarządców 

                                                
238 Ch. Kaplan, op. cit., s. 157, 3 VIII 1940 r. 
239 Podobne wnioski przedstawiał I. Loose omawiając instytucje zarządu powierniczego w GG; Ingo Loose, 

Aspekty ekonomiczno-prawne niemieckiej polityki okupacyjnej i rola banków oraz innych firm niemieckich w 

Generalnym Gubernatorstwie 1939 – 1945 [w:] Klucze i kasa; O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją 

niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939-1950, red. J. Grabowski, D. Libionka, Warszawa 2014, s. 

47. 
240 T. Obremski, op. cit., s. 52. 
241 T. Obremski, op. cit,, s. 53. 
242 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, s. 103. 
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powierniczych. W wielu przypadkach komisarze już po objęciu urzędu zwalniali większość 

załogi, a szczególnie zatrudnionych w zakładzie Żydów243, i wyprzedawali majątek 

przedsiębiorstwa, doprowadzając do jego likwidacji. Nie udało się do tej pory ustalić czy 

zarządcy obejmowali przedsiębiorstwa jedynie z nadzieją szybkiego wzbogacenia, czy może 

po przejęciu warsztatów orientowali się w trudnej sytuacji gospodarczej na rynku warszawskim 

i podejmowali, w swoim przekonaniu, racjonalną decyzję. Jasne jest jednak, że do prawowitych 

właścicieli przedsiębiorstw trafiał jedynie drobny ułamek zysków. 

Zarządem powierniczym obejmowano przede wszystkim znaczniejsze zakłady 

żydowskie, podczas gdy większość drobnych warsztatów była pozostawiona w rękach ich 

dotychczasowych właścicieli. W raporcie z jesieni 1941 r., który podsumowywał dwa lata 

niemieckiego panowania w całym dystrykcie warszawskim, wyliczano 1187 przedsiębiorstw z 

dystryktu w rękach powierników, spośród których aż 562 (a więc niemal połowę) stanowiły 

duże i średnie zakłady244. Liczbę tę należy uważać za dolny szacunek liczby przejętych 

zakładów mając na uwadze wyżej wspomnianą praktykę rabunkowej gospodarki zasobami 

przedsiębiorstw i ich szybkiej likwidacji po wyprzedaniu majątku. Nie jest znana liczba 

przedsiębiorstw objętych wówczas zarządem powierniczym w samej Warszawie, ale należy 

przypuszczać, że stanowiły one znaczącą większość zakładów z dystryktu. Przez to, że rola 

zarządcy powierniczego wiązała się także z możliwością znacznego wzbogacenia, stanowisko 

to było wysoce cenione zarówno przez Niemców, jak i osoby pozostające z nimi w przyjaznych 

stosunkach. Według oficjalnych sprawozdań wśród powierników Polacy, Reischdeutsche i 

Volksdeutsche stanowili po około 30%, podczas gdy 10% przedsiębiorstw trafił w ręce 

przedstawicieli mniejszości narodowych (w szczególności Ukraińców i Rosjan)245. 

2.7.3. Zarząd komisaryczny nad nieruchomościami – KZZN 

Osobną kategorią obiektów zajętych zarządem powierniczym były nieruchomości 

znajdujące się do tej pory w rękach żydowskich. Celem władz nazistowskich było przejęcie 

wpływów czerpanych do tej pory przez Żydów z zarządzania budynkami. Początkowo w 

Warszawie zarząd powierniczy nad zajętymi nieruchomościami był prowadzony przez lokalną 

filię Biura Powierniczego Generalnego Gubernatorstwa, która została na początku 1941 r. 

                                                
243 [N.N], Eliminacja Żydów z gospodarki polskiej, sygn.. ARG II 3, AR t. 34, s. 53. 
244 Dwuletni raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 30 IX 1941 r. za okres od 26 X 1939 do 1 X 1941 r., 

[w:] Raporty Ludwiga Fischera – gubernatora dystryktu warszawskiego 1939-1944, red. K. Dunin-Wąsowicz, 

Warszawa 1987, s. 108. 
245 Dwuletni raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 30 IX 1941 r. za okres od 26 X 1939 do 1 X 1941 r., 

[w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 108. 
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przemianowana na Komisaryczny Zarząd Zabezpieczonych Nieruchomości (KZZN)246. 

Instytucja ta zaczęła latem 1940 r. przejmować nieruchomości „bezpańskie i żydowskie” i do 

końca sierpnia objęła zarządem powierniczym 3350 nieruchomości, co jak szacowano 

odpowiadało około 30% stanu posiadania Żydów w mieście247. We wrześniu Biuro 

Powiernicze zarządzało już 4391 nieruchomościami248. Nie udało nam się ustalić, z jakich 

przyczyn w późniejszym okresie spadła liczba nieruchomości pod zarządem niemieckim – w 

drugiej połowie 1941 r. w rękach KZZN znajdowało się 3788 obiektów249  

Żydowscy właściciele mogli w teorii otrzymywać zyski uzyskane z nieruchomości 

objętych zarządem powierniczym jednak po uprzednim odliczeniu kosztów utrzymania obiektu 

i wynagrodzenia powiernika. Wypłata ta nie mogła także przekraczać 500 zł miesięcznie, zaś 

wszelka nadwyżka powyżej tej kwoty miała być wpłacona na konto bankowe dotychczasowego 

właściciela nieruchomości250. W praktyce żydowscy właściciele bardzo rzadko otrzymywali 

jakiekolwiek środki od zarządców komisarycznych, gdyż Biuro Powiernicze (i później KZZN) 

w pierwszej kolejności opłacały wynagrodzenia zarządców powierniczych, bieżące koszty 

utrzymania, zaległe podatki i opłaty miejskie, a dopiero w dalszej kolejności administratorzy 

budynków mogli zadecydować o wypłacie dla właścicieli. Z upływem czasu przez to, iż realne 

koszty utrzymania budynków stale rosły proporcjonalnie do wzrostu cen wolnorynkowych, zaś 

czynsze pozostawały zamrożone na poziomie przedwojennym zarząd nieruchomościami 

przestał wykazywać zyski.  

W praktyce przejęcie nieruchomości pod zarząd powierniczy oznaczało nie tylko 

pozbawienie ich prawowitych właścicieli większości przychodów, ale i zwolnienie szeregu do 

tej pory obsługujących je pracowników: „ślusarzy, blacharzy, elektrotechników, stolarzy, 

cieśli, murarzy i malarzy”251. Znany raport Eliminacja Żydów z gospodarki polskiej z lata 1940 

r. wyliczał, że „zwolniono ponad 5 tys. zarządców domów, a właściciele domów będący 

Żydami, około 25 tys. osób, faktycznie przestali być panami swojej własności, nowi zarządcy 

komisaryczni zaczęli zaś nawet zwalniać w przydzielonych im domach dotychczasowych 

pracowników, takich jak ślusarze czy hydraulicy. W ten sposób kolejne 70-80 tys. rodzin 

                                                
246 Jan Grabowski, Zarząd Powierniczy i nieruchomości żydowskie w Generalnym Gubernatorstwie. „Co można 

skonfiskować? W zasadzie wszystko”, [w:] Klucze i kasa, s. 76, 88; W szeregu źródeł nazwa KZZN jest 
wykorzystywana także do opisu tej instytucji w 1940 r.; por. AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 15. 
247 Raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 10 IX za miesiąc sierpień 1940 r., [w:] Raporty Ludwiga 

Fischera, s. 205. 
248 Raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 14 X za miesiąc wrzesień 1940 r., [w:] Raporty Ludwiga 

Fischera, s. 218. 
249 Dwuletni raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 30 IX 1941 r. za okres od 26 X 1939 do 1 X 1941 r., 

[w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 106. 
250 Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Warszawa 2006, s. 27-28. 
251 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 15. 
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żydowskich zostało pozbawionych źródeł dochodów”252. Wartości te były wielokrotnie 

przesadzone, co można prosto pokazać zestawiając je ze spisem powszechnym z 1931 r., w 

którym wykazano niespełna 9,5 tys. Żydów (w tym 3,7 tys. aktywnych zawodowo) 

utrzymujących się z pozostałych gałęzi „Handlu i ubezpieczeń” gdzie włączono utrzymujących 

się z wynajmu pomieszczeń253. Według tych samych danych z przemysłu budowlanego w 

Warszawie utrzymywało się 7,2 tys. Żydów, a ze ślusarstwa i blacharstwa łącznie niewiele 

ponad 5 tysięcy254. Nie należy się jednak dziwić przesadzie obecnej w tym tekście – nie tylko 

był on tworzony jako tekst perswazyjny, mający sygnalizować władzom niemieckim dotkliwe 

konsekwencje ich działań, ale i oddawał on żydowską recepcję utraty bezpiecznych źródeł 

utrzymania. Jak już wcześniej wspomniano, przez zniszczenia wojenne zawody budowlane 

były jednymi z niewielu, gdzie nie groził brak pracy, zaś nieruchomości tradycyjnie uznawano 

za bezpieczną lokatę kapitału. 

2.7.4. Przedsiębiorstwa pozostałe w rękach żydowskich 

Zakłady pozostające w rękach żydowskich znajdowały się w innej, acz podobnie trudnej 

sytuacji. Dla branży włókienniczej, odzieżowej i skórzanej kluczowe było rozporządzenie z 18 

X 1939 r. zabraniające Żydom handlu surowcami i wyrobami włókienniczymi i skórzanymi255, 

które pozbawiało pracy wielotysięczną rzeszę żydowskich handlarzy i utrudniało zbyt towarów 

producentom. Według sprawozdania gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera 

w branży włókienniczej „przeprowadzono inwentaryzację w 1520 aryjskich i 1360 żydowskich 

sklepach detalicznych […] dopuszczono [z nich – MG] do handlu 1662 sklepy detaliczne, 

wśród których początkowo było 168 żydowskich”256. Oznaczało to, że podczas gdy dla sklepów 

nieżydowskich kontrola ta była zazwyczaj czystą formalnością, a 98% placówek handlowych 

mogło kontynuować swoją działalność, to w przypadku firm żydowskich zatwierdzono 

zaledwie 12%. Zgromadzone w sklepach zasoby: materiały, wyposażenie i wyroby gotowe 

następnie były rozdzielane na przydziały dla pozostałych na rynku firm, bądź też były 

przejmowane przez Niemców (bądź osoby utrzymujące z nimi dobre stosunki) wraz ze 

zgromadzonymi w nich towarami. Kupcy tracili w takich wypadkach większość swojego 

                                                
252 Eliminacja Żydów z gospodarki polskiej (ARG II 3), [w:] AR, t. 34, s. 55; Na marginesie należy wspomnieć, 
iż w wielu publikacjach wartość ta była przedstawiana bezkrytycznie. 
253 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, s. 249, tab. 34. 
254 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, s. 230, 246, tab. 34. 
255 L. Landau, op. cit., s. 29; Wł. Bartoszewski podaje, iż zarządzenie to weszło w życie dopiero w połowie 

marca 1940 r., Wł. Bartoszewski, op. cit., s. 135. 
256 Dwuletni raport szefa dystryktu warszawskiego za dnia 30 września 1941 r. za okres od 26 października 1939 

do 1 października 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 101. 
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majątku i źródło utrzymania za jednym zamachem. Najgłośniejsze w takich wypadkach były 

sprawy zajęcia czy ograbienia ekskluzywnych sklepów mieszczących się przy 

reprezentacyjnych ulicach miasta, lecz często ofiarami padały również mniejsze 

przedsiębiorstwa. Znajdujemy także wzmianki o urzędowej konfiskacie asortymentu ze 

sklepów skórzanych257, która oznaczała ruinę finansową dla wielu sklepikarzy. 

Nie zaskakuje w tej sytuacji, iż wielu rzemieślników i kupców nie było w stanie 

wykupić swoich świadectw przemysłowych na kolejny rok. Jak zauważał nie bez satysfakcji 

redaktor NKW: „Należy się spodziewać, że jeśli nadal utrzymane będą karty rzemieślnicze, to 

co najmniej połowa żydów odpadnie. Dużo ich już dziś zgłasza się do władz z zawiadomieniem, 

że likwiduje swoje warsztaty”258. Wbrew tym zapowiedziom, według prowadzonych przez 

Związek Rzemieślników Żydów zapisów, w drugiej połowie 1940 r. liczba rzemieślników 

żydowskich w Warszawie nie zmieniła się względem stanu przedwojennego.  

Całkiem inne dane zostały przedstawione w oficjalnie ukazującym się piśmie dla Żydów 

– „Gazecie Żydowskiej” (GŻ), która raportowała dane z przeprowadzonego przez Radę 

Żydowską wiosną 1940 r. badania259: 

Wydarzenia wojenne spowodowały ruinę większej części przedsiębiorstw 

żydowskich. Liczbę zrujnowanych przedsiębiorstw określa się (na podstawie 

próbnych obliczeń) na około 75%. W pozostałych personel został znacznie 

zredukowany. Stan zatrudnienia w przemyśle spadł do 12% stanu 

przedwojennego, w handlu – do 16%260. 

 

Trudno jest też określić czy pozbawieni pracy Żydzi zakładali nowe warsztaty – 

wydające odpowiednie pozwolenia władze dystryktu warszawskiego zazwyczaj odrzucały 

wnioski żydowskie. Wynikały stąd kuriozalne sytuacje, gdy niemożliwe było nawet 

przerejestrowanie firmy pod nowy adres, przez co wiele wykazywanych było pod 

przedwojennymi adresami, często doszczętnie zniszczonych budynków261. Co za tym idzie 

faktyczna liczba pracujących była wyższa niż wykazywana urzędowo, a wiele osób próbowało 

kontynuować pracę bez odpowiedniego świadectwa przemysłowego. Brakuje nam jednak 

danych pozwalających oszacować jaki odsetek Żydów zdołał znaleźć pracę w tych warunkach, 

                                                
257 T. Obremski, op. cit., s. 53-54. 
258 Odżydzanie i rozwój rzemiosła polskiego, NKW nr 2 z 2 I 1940 r., s. 3, pisownia oryginalna – na łamach 

NKW i w tekstach urzędowych w GG słowo „żyd” pisano konsekwentnie małą literą. 
259 Por. APW, PRŻ, Przyczynek do sprawy zmniejszenia stanu posiadania przedsiębiorstw żydowskich w 

Warszawie, 483/7, s. 4-6. 
260 H.S, Zagadnienia dzielnicy żydowskiej, GŻ nr 42 z 12 XII 1940 r., s. 2. 
261 [N.N], Eliminacja Żydów z gospodarki polskiej, sygn.. ARG II 3, AR t. 34, s. 53 – 54. 
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gdyż wiele osób pracowało w szarej strefie, zaś inne – oficjalnie posiadające zatrudnienie – 

faktycznie miały o wiele za mało zleceń by się z nich utrzymać. W szczególności problem ten 

wydaje się być zauważalny dla rzemieślników, których liczba pozostała na poziomie 

niezmienionym względem przedwojennego mimo znaczącego spadku popytu na wyroby 

rzemieślnicze. 

2.7.5. Sytuacja ekonomiczna inteligencji, przewarstwowienie 

Podczas gdy drobnomieszczaństwo nie było en masse celowo prześladowane przez 

władze okupacyjne to inteligencja znalazła się na ich celowniku. Celem polityki okupanta było 

pozbycie się polskiej i żydowskiej inteligencji poprzez jej eksterminację, bądź degradację 

społeczną do roli pracowników fizycznych. Jednocześnie starano się uniemożliwić uzyskanie 

wyższego wykształcenia kolejnym pokoleniom, a także zmarginalizować możliwości 

oddziaływania inteligencji na resztę mieszkańców GG262. Dla realizacji tych ostatnich 

postulatów władze okupacyjne zadecydowały o zamknięciu większości instytucji kulturalnych, 

szkół ponadpodstawowych i wydawnictw, co oznaczało także utratę źródła utrzymania dla ich 

pracowników. Jednocześnie likwidowano urzędy centralne (takie jak m. in. ministerstwa), a 

ponadto degradowano wielu urzędników miejskich. Pracownicy umysłowi, zatrudnieni w 

przemyśle i handlu, znaleźli się z kolei w podobnej sytuacji jak i pracownicy fizyczni tych 

instytucji – częstokroć lądując na bruku na skutek upadłości przedsiębiorstwa. Ta wymuszona 

bezczynność zmuszała dotychczasowo dobrze nawet sytuowanych urzędników czy artystów do 

poszukiwania nowych źródeł zarobku. Lektura anonsów poszukujących pracy, w niemal 

każdym wydaniu NKW, dostarcza nam przeglądu takich bezrobotnych przedstawicieli 

inteligencji. Przykładowo w numerze z 2 stycznia 1940 r. znajdujemy poniższe anonse: 

 Kupiec perfekt niemiecki, poszukuje prawy w handlu. Może objąć 

placówkę handlową. 

 Urzędnik władający perfekt niemieckim, poszukuje zajęcia. 

 Absolwent prawa, z niemieckiej rodziny, wyjedzie na wieś jako 

korepetytor i wychowawca. 

 Agronom wieloletnia praktyka w majątkach uprzemysłowionych, szuka 

administracji. Włada perfekt niemieckim. 

 Buchalter bilansista poszukuje pracy, zakłada prowadzi księgowość. 

Podatki. Zaległości. 

                                                
262 T. Szarota, op. cit., s. 77. 
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 Buchalter – bilansista, rewident Izby Skarbowej prowadzi, zakłada 

księgowość przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, 

 Urzędniczka bankowa, korespondentka – stenotypistka, perfekt 

niemiecki, szuka pracy dorywczej 

 Niemiecko – rosyjsko – polska korespondentka ze stenografią polską i 

maszynopisem poszukuje zajęcia263. 

 

Podobnie liczne były ogłoszenia nauki języków obcych czy muzyki. 

Najprawdopodobniej w rzeczywistości korepetytorzy oferowali  naukę wielu przedmiotów, ale 

w prasie niemożliwa była publikacja anonsów sugerujących możliwość zdobycia wyższego 

wykształcenia czy choćby nauki historii, przez co reklamowali swoje usługi jako korepetycje 

bądź kursy języka. Tak duża podaż powodowała spadek wynagrodzeń korepetytorów do tego 

stopnia, iż nie brak było ogłoszeń o lekcjach udzielanych w zamian za ciepłą strawę. Formalnie 

nauczanie poza szkołami bez zezwolenia zostało zakazane rozporządzeniem Generalnego 

Gubernatora Hansa Franka w końcu kwietnia 1940 r.264, lecz przepis ten nie był przestrzegany. 

Od wiosny 1940 r. w NKW w dziale ogłoszeń została wyróżniona osobna rubryka „nauka” z 

ofertami nauki języków obcych i kursami zawodowymi. Mimo obniżenia pensji 

urzędniczych265 posady miejskie były nadal poszukiwane przez ich stabilność, względne 

bezpieczeństwo i, często wykorzystywaną, możliwość zarobienia „na boku”. 

W zawodach inteligenckich sytuacja Żydów była znacznie gorsza niż ludności aryjskiej. 

Szereg zarządzeń okupanta wyeliminował nielicznych pracowników wyznania mojżeszowego 

z pracy w urzędach i przedsiębiorstwach miejskich, Co bardziej dotkliwe od maja 1940 r. 

żydowskim prawnikom zabroniono pracy w zawodzie266, a żydowskim lekarzom leczenia 

nieżydowskich pacjentów. Ten ostatni zabieg był dotkliwy dla całej populacji Warszawy, gdyż 

około 2/3 lekarzy prowadzących własne praktyki przed wojną było wyznania mojżeszowego267.  

Pozbawieni pracy inteligenci zmuszeni byli szukać nowych źródeł utrzymania. 

Szczególnie oblegane były posady w Radzie Żydowskiej i Żydowskiej Samopomocy 

Społecznej. Jak twierdził B. Horowitz „dużą rolę […] odgrywał lęk przed ‘zdeklasowaniem’. 

Zjawisko to zaobserwowałem przez cały prawie czas okupacji niemieckiej, nawet w okresie 

                                                
263 NKW nr 2 z 2 I 1940 r., s. 5-6. 
264 Rozporządzenie o nauce prywatnej w Generalnym Gubernatorstwie [w:] Dziennik Rozporządzeń 

Generalnego Gubernatora dla Okupowanych Ziem Polskich 1940, część I, nr 33, s. 160. 
265 T. Szarota, op. cit., s. 90-91. 
266 Wł. Bartoszewski, op. cit., s. 194, 1 V 1940 r. 
267 E. Solarska, op. cit., s. 47. 
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gdy praca fizyczna […] mogła zapewnić znacznie lepsze możliwości przetrwania”268. Jak się 

jednak okazuje, poza Batalionem Pracy, w 1940 r. Rada Żydowska nie oferowała nowych 

miejsc pracy. W lipcu wyliczenie zatrudnionych przez Judenrat wskazywało wprawdzie 

trzykrotny wzrost zatrudnienia względem stanu sprzed wojny, ale wynikało to z 

podporządkowania szpitali żydowskich Radzie. Pracownicy szpitala na Czystem i utworzonych 

kwarantann stanowili wówczas niemal połowę zatrudnionych przez RŻ269. W tym czasie 

Batalion Pracy – agenda, której podstawową rolą było dostarczenie robotników przymusowych 

na rzecz władz niemieckich – zatrudniał 460 osób, z których zaledwie 62 było wcześniej 

zatrudnionych w innych wydziałach Gminy270. Warto zauważyć także, iż liczba pracowników 

RŻ ulegała czasowym wahaniom w okresie rejestracji zatrudnionych czy osób objętych 

przymusem pracy. Przez to obok stałych pracowników powstała licząca około 900-1000 osób 

grupa pracowników angażowanych do prac tymczasowych271 i – jak można się spodziewać – 

stanowiła zaplecze kadrowe Judenratu, z którego korzystano w razie pojawienia się wakatów. 

Równocześnie prasa gadzinowa często zachwalała przyjęcie nowej pracy fizycznej 

określając to mianem „przewarstwowienia”. Chwytających się pracy fizycznej przedwojennych 

inteligentów opisywano w superlatywach na łamach „Nowego Kuriera Warszawskiego” 

(NKW) czy „Gazety Żydowskiej” (GŻ), gdyż odpowiadało to ówczesnemu celowi deklasacji 

nieniemieckiej ludności miejskiej do proletariatu. Podkreślano tam brak perspektyw dla 

pracowników umysłowych i ich niedostosowanie do wymagań rynku pracy. Próbkę tej retoryki 

dostarcza nam NKW z 11-12 maja 1940 r.: „Ludzie nie mający żadnego kapitału ani też 

fachowego wykształcenia, zwłaszcza inteligencja, pozostająca w ciężkich warunkach 

materialnych, pracuje fizycznie”272. Częstsze były jednak teksty chwalące pracujących 

fizycznie dawnych pracowników umysłowych – takie jak poniższy zamieszczony w „Gazecie 

Żydowskiej”:  

Nie, to nie są zawodowi szklarze. Czoła wysokie, wzrok mądry, usta cienkie, 

a ręce białe, choć brudne od kitu, krzyczą białością. Inteligenci! 

Krótka znajomość, rozmowa i wiemy, ze mamy przed sobą dwóch niedawnych 

profesorów gimnazjów żydowskich w Warszawie, którzy wychowali już całe 

pokolenia młodych Żydów. 

                                                
268 AŻIH, B. Horowitz, Przesiedlenie w zaświaty, 302/121, k. 165. 
269 APW, PRŻ, Zestawienie ruchu personelu w Gminie w okresie 1.9.1939-30.6.1940 r., sygn. 483/14, k. 5. 
270 APW, PRŻ, Zestawienie ruchu personelu w Gminie w okresie 1.9.1939-30.6.1940 r., sygn. 483/14, k. 5. 
271 APW, PRŻ, Zestawienie ruchu personelu w Gminie w okresie 1.9.1939-30.6.1940 r., sygn. 483/14, k. 6; 

Według autorów opracowania większość osób pracujących przy jednym spisie angażowanych było także do 

kolejnych. 
272 Jak sobie ludzie radzą w ciężkich czasach powojennych, NKW nr 110 z 11-12 V 1940 r., s. 3. 
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Oni zrozumieli ducha czasu. Będąc bezrobotnymi, przewarstwowili się w 

szklarzy. Szczęśliwi ci, którzy to potrafią!273 

 

Wiosną 1940 r. redakcja NKW ogłosiła, iż „zaledwie jedna trzecia ogółu ludności 

Warszawy powróciła do dawnych zajęć. Nieliczna garstka szczęśliwych pozostała na swych 

stanowiskach i ma stałą pensję.”274, po czym przedstawiała sytuację poszczególnych grup 

zawodowych. Mimo klarownego przekazu propagandowego artykuły te nie ukrywały, że 

położenie wielu osób pracujących jest trudne, zazwyczaj jednak określając je jako skutek 

działań wojennych i zapowiadając poprawę sytuacji, szczególnie dla osób, które rozumiejąc 

„nakaz chwili”, porzucały nadzieję na pracę umysłową i decydowały się na pracę fizyczną.  

2.7.6. Handel w pierwszym roku okupacji 

Wiele uwagi prasa jawna poświęcała kupcom, którzy zajęli się handlem w okresie 

okupacji. Prasa starała się ukazać ich zazwyczaj w negatywnym świetle, a możliwość 

wzbogacenia się na działalności kupieckiej jako zjawisko tymczasowe, wywołane warunkami 

wojennymi. W szczególności za przejaw zawirowań na rynku przedstawiano handlarzy 

ulicznych, którzy mieli być wypierani przez „placówki z pewnym programem i mniej lub 

więcej zdrową kalkulacją kupiecką275. Jednocześnie kupcy dostarczający na wieś produkty 

przemysłowe i przywożący do miasta żywność, których kupiecka kalkulacja dobrze 

odpowiadała zapotrzebowaniu rynku, określani byli jako spekulanci, paskarze i winni 

drożyźnie i niedoborom towarów. Redakcja przekonywała, „że skończyły się ich złote interesy, 

czas już zabrać się do uczciwej pracy”276 – co jednak było raczej pustym sloganem, niż hasłem, 

które mogłoby kogoś faktycznie przekonać do porzucenia intratnych interesów. 

Tych nowych handlarzy można podzielić na kilka grup. Pierwszą z nich byli ludzie 

dysponujący znaczniejszym kapitałem, którzy potrafili nabyć hurtowo żywność poza miastem 

i sprzedać ją z zyskiem warszawskim sklepikarzom czy straganiarzom, bądź też wywieźć 

znaczniejsze partie towaru z fabryk i sprzedać je kupcom na prowincji. Z czasem takie osoby 

mogły zatrudniać pracowników i zostać hurtownikami, „rekinami” przemytu. Przewożącym 

całe wozy czy wagony towarów nawet stosunkowo niski narzut od kilograma kontrabandy 

dawał wysokie zarobki. Obok nich spotykamy handlarzy indywidualnych, samodzielnie 

przewożących kontrabandę z i do miasta. Wiele relacji z okresu okupacji wspomina o wagonach 

podmiejskiej kolejki pełnych drobnych przemytników, przewożących na własnych plecach 

                                                
273 Sara W., Ci, którzy zrozumieli, GŻ nr 32 z 8 XI 1940 r., s. 3. 
274 Jak sobie ludzie radzą w ciężkich czasach powojennych, NKW nr 110 z 11-12 V 1940 r., s. 3. 
275 Jak sobie ludzie radzą w ciężkich czasach powojennych, NKW nr 110 z 11-12 V 1940 r., s. 3. 
276 Jak sobie ludzie radzą w ciężkich czasach powojennych, NKW nr 110 z 11-12 V 1940 r., s. 3. 
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paki żywności ze wsi. Najczęściej przemycane przez nich były towary o wysokiej wartości, 

takie jak mięso, tłuszcz, alkohol, gdzie możliwe było uzyskanie wysokiego zysku z każdego 

kilograma kontrabandy. W tych grupach handlarzy Żydzi stanowili niewielki odsetek, gdyż od 

pierwszych tygodni okupacji powszechną praktyką okupantów było wyrzucanie ich z 

pociągów277, a później uchwalono kolejne prawa ograniczające mobilność Żydów, a w 

szczególności zakaz korzystania z transportu kolejowego bez szczególnego zezwolenia278.  

Na dnie hierarchii znaleźli się ci, których okoliczności zmusiły do wyprzedawania 

odzieży i sprzętów domowych, czy „handlarze niczym” – uliczni sprzedawcy, których cały 

towar wart był zaledwie kilka, może kilkanaście złotych. Ta ostatnia grupa była wyjątkowo 

liczna i pojawiła się już w październiku 1939 r. Ludwik Landau zanotował wtedy: „wszystkie 

ulice […] wypełniają uliczni sprzedawcy z wszelkiego rodzaju towarami: z mydełkami i 

świecami, pędzlami do golenia i szczotkami, koszulami i skarpetkami, waflami i piernikami, 

cukierkami i kawałkami cukru sprzedawanymi na sztuki, kradzionymi papierosami i cygarami 

i tysiącami innych towarów”279. Zarobki tych sprzedawców były wyjątkowo niskie, lecz nawet 

te groszowe profity były lepsze niż bezrobocie. Władze niemieckie próbowały ograniczyć 

uliczny handel zakazując jego prowadzenia na niektórych ulicach i ograniczając teren na 

którym Żydzi mogli starać się o zezwolenie na prowadzenie sprzedaży280. Nie przynosiło to 

jednakże większych efektów, a ulice pełne nadal były sprzedawców rozstawiających swoje 

stragany na chodnikach ruchliwych arterii Warszawy, które zwijano w razie pojawienia się 

umundurowanego funkcjonariusza na horyzoncie. Po tym jak zagrożenie mijało, a żołnierz czy 

policjant znikali za rogiem, handlarze czym prędzej wznawiali swoją pracę. 

 

2.8. Praca przymusowa Żydów 

 

Zagadnienie pracy przymusowej Żydów w Warszawie doczekało się już opracowania 

przez Tatianę Berenstein281. W niniejszym podrozdziale uzupełniono jej ustalenia o 

oszacowania dotyczące kosztów funkcjonowania aparatu kierującego ludzi do prac 

przymusowych i łapówek.  

                                                
277 L. Landau, op. cit., s. 34, 19-26 X 1939 r. 
278 Wł. Bartoszewski, op. cit., s. 128, 8 II 1940 r.; AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 15. 
279 L. Landau, op. cit., s. 35, 19-26 X 1939 r. 
280 Wł. Bartoszewski, op. cit., s. 116, 5 I 1940 r. 
281 Tatiana Berenstein, Praca przymusowa Żydów w Warszawie w czasie okupacji hitlerowskiej, BŻIH nr 45-

46/1963, s. 42 i d., T. Brustin-Berenstein, Hitlerowskie dyskryminacje gospodarcze wobec Żydów w Warszawie 

przed utworzeniem getta, BŻIH nr 4/1952, s. 156 i d. 
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Mając na uwadze wielkie bezrobocie panujące w Warszawie w początku okupacji 

kuriozalnym może wydać się zarządzenie ogłaszające obowiązek pracy dla mieszkańców 

miasta (początkowo obejmujące mężczyzn w wieku 18-60 lat282, później rozszerzone o 

młodzież męską w wieku 14-17 dla Polaków283 i 12-17 dla Żydów) oraz przymus pracy dla 

Żydów. Faktycznie stanowiło ono jednak podstawę do kierowania bezrobotnych do słabo 

płatnych (czy też bezpłatnych) prac przy rozbiórce zniszczonych budynków, odśnieżaniu ulic 

czy prac przy urządzaniu i porządkowaniu gmachów zajętych na potrzeby niemieckie. 

2.8.1. Praca przymusowa Żydów na terenie Warszawy 

W pierwszych tygodniach okupacji funkcjonariusze władz niemieckich wielokrotnie 

chwytali na ulicach przypadkowych przechodniów, w szczególności Żydów, aby ci wykonali 

jakąś pracę przy odgruzowywaniu miasta. Schwytanym do tych robót zazwyczaj nie dawano 

żadnych wynagrodzeń284.  

W drugiej połowie października prace przymusowe zostały unormowane prawnie. Gdy 

20 X 1939 r. władze niemieckie zgłosiły Radzie Żydowskiej zapotrzebowanie na kontyngent 

pięciuset Żydów do pracy, gwarantując wynagrodzenie (wynoszące wówczas 4 zł dziennie285) 

i wyżywienie, co powitano jako znak normalizacji, a pod gmachem Gminy Żydowskiej przy 

ul. Grzybowskiej następnego dnia pojawił się dwutysięczny tłum bezrobotnych286. Szybko 

okazało się jednak, że warunki pracy na tych placówkach były tragiczne. Żydzi nie tylko 

zatrudniani byli do ciężkich prac fizycznych, ale i na porządku dziennym było znęcanie się nad 

pracującymi. W wielu relacjach pojawiają się wzmianki o celowym wybieraniu osób starszych, 

zniedołężniałych bądź też elegancko ubranych do najcięższych prac w celu ich upokorzenia. 

Wkrótce okazało się także, że obiecywane wynagrodzenie otrzymywali jedynie nieliczni 

robotnicy, a otrzymujący je szczęśliwcy nie byli w stanie utrzymać się z tak niskich wypłat przy 

szybkim wzroście poziomu cen. Oficjalne sprawozdanie za rok 1940 wylicza, iż z 2202 tys. 

roboczodniówek 1560 tys. (70%) robotnicy przepracowali bezpłatnie, za 415 tys. (20%) 

zapłaciła Rada Żydowska, zaś 227 tys. (10%) opłaciły instytucje niemieckie zatrudniające 

pracowników287. W tej sytuacji nie można się dziwić, iż szybko wyczerpała się pula 

ochotników, a Rada Żydowska zmuszona była wystawiać imienne nakazy pracy.  

                                                
282 B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie; przewodnik po nieistniejącym mieście, wyd. II, Warszawa 

2013, s. 58. 
283 Wł. Bartoszewski, op. cit., s. 128, 9 II 1940 r., opublikowane 1 III 1940 r. 
284 L. Landau, op. cit., t. 1, s. 26-28, 19-26 X 1939 r. 
285 Adama Czerniakowa dziennik, s. 61, 13 XI 1939 r., następnie zostało ono obniżone do 3 zł dziennie i na 

powrót podniesione.  
286 Adama Czerniakowa dziennik, s. 56-57, 20-21 X 1939 r. 
287 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 374. 
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2.8.2. Organizacja Batalionu Pracy 

W tym celu powołano jedną z najbardziej znienawidzonych instytucji gminnych – 

Batalion Pracy, który odpowiadał za doprowadzenie zadanych kontyngentów ludzi do pracy288. 

O jego znaczeniu może świadczyć fakt, iż latem 1940 r. zatrudniał on 460 osób, co stanowiło 

około połowę personelu Judenratu (wyłączając służbę zdrowia)289, zaś codziennie do pracy 

trafiało kilka tysięcy robotników, a w niektórych dniach ich liczba przekraczała dziesięć 

tysięcy290. Swoje zadanie Batalion Pracy wykonywał poprzez wystawianie imiennych wezwań 

do pracy w oparciu o przeprowadzoną uprzednio rejestrację żydowskich mężczyzn w wieku 

produkcyjnym. W zależności od bieżącego zapotrzebowania na robotników przymusowych 

wymagano od wezwanych stawiennictwa od 6 do 9 dni w miesiącu291. Jak wspominał adwokat 

Marek Stok: 

[Gmina] przysyłała tedy do mieszkania każdemu nakazy do odrabiania 6-ciu 

czy 8-miu (już nie pamiętam) dni w miesiącu. Należało się stawić o godz. 6:30 

w miejscu zbiórki i pod dowództwem sekcyjnych maszerować za miasto do 

różnych robót ziemnych, oczyszczanie gruzów i t.p. Przy tych pracach ludzie 

majętniejsi i inteligencja, przeważnie zastępywali się innymi biednymi 

Żydami za wynagrodzeniem, co oficjalnie było wielkim przestępstwem, bo 

„oszustwem żydowskim”. Niezależnie od tego łapano Żydów wszędzie do 

robót dorywczych, co było już znacznie gorsze [także - MG] do dłuższych 

robót okresowych (np. 2 tygodnie) do Sejmu, na Dynasy, na Okęcie i t.d.292  

 

Powszechną praktyką było ignorowanie tych wezwań. Jak wyliczono, w okresie 

największego natężenia robót (od maja do września 1940 r.) w ogóle nie stawiło się do pracy 

51% powołanych, mimo iż w teorii groziło to karą więzienia do lat 10293. Ci, którzy 

zdecydowali się stawić na miejscach zbiórki zazwyczaj nie odpracowywali całego 

wyznaczonego kontyngentu. Jak wyliczało kierownictwo Batalionu Pracy, niespełna 20% 

spośród tych, którzy stawili się na wezwanie odrabiało cały kontyngent pracy294. Ta 

powszechna absencja zmuszała do wystawiania jeszcze liczniejszych wezwań do pracy – 

                                                
288 Stefan Ernest, O walce wielkich Niemiec z Żydami Warszawy, red. Marta Młodkowska, Warszawa 2003, s. 

31; W ostatnich latach p. Marta Janczewska (de domo Młodkowska) ustaliła, iż pod pseudonimem Stefan Ernest 

ukrywał się Stefan Szpigielman – korzystałem jednak ze starszej edycji jego pamiętnika oraz rękopisu 
znajdującego się z zbiorach AŻIH (AŻIH, Stefan Ernest, Trzeci front – o Wojnie Wielkich Niemiec z Żydami 

Warszawy 1939 – 1943, sygn.. 302/195). 
289 APW, PRŻ, Ruch personelu w Gminie Żydowskiej w okresie 1 IX 1939 – 30 VI 1940 r., sygn.. 483/14, s. 4-9 
290 APW, PRŻ, Wykres liczby pracowników Batalionu Pracy X 1939-VI 1940, sygn.. 483/11, s. 22; 

Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 374. 
291 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, w: Archiwum Ringelbluma, t. 12, s. 377-378. 
292 AŻIH, Marek Stok, Pamiętnik, 302/144, s. 2, w cytacie zachowano oryginalną pisownię. 
293 Okólnik „Do wszystkich Żydów podlegających pracy przymusowej”, ARG I 242b, AR t. 12, s. 417-418. 
294 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 377. 
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zazwyczaj powoływano do niej około 70-75 tys. osób miesięcznie295, a więc zdecydowaną 

większość z 90-95 tys. Żydów zarejestrowanych do prac przymusowych296, podczas gdy 

faktyczne zapotrzebowanie mogłoby zostać zaspokojone przez 30 tys. osób miesięcznie 

pracujących po dziewięć dni.  

Miesiąc  Liczba przepracowanych roboczodniówek 

X 1939297 4 191 

XI 29 963 

XII 49 108 

Ogółem w 1939 r. 83 262 

I 1940298 51 180 

II 123 923 

III 220 276 

IV 213 412 

V 246 924 

VI 226 003 

VII 223 041 

VIII 287 404 

IX 177 785 

X 141 137 

XI 152 188 

XII 138 684 

Ogółem w 1940 2 201 955 

Tabela 4: Liczba przepracowanych przez robotników przymusowych dni roboczych według miesięcy (X 1939 - XII 1940 r.) 

Z powodu trudności finansowych Batalion Pracy, mimo deklarowanego poparcia 

podwyżek dla robotników przymusowych, w sprawozdaniu budżetowym dowodził, iż jego 

dążenie „szło w kierunku […] jak najwydatniejszego obniżenia kosztów robocizny przez 

zmniejszenie ilości robotników płatnych na poszczególnych placówkach […] W tym duchu też 

składano liczne, obszernie uzasadnione memoriały władzom nadzorczym”299. Poznajemy 

jedynie treść jednego z tych pism złożonego w końcu kwietnia 1940 r. – jego autorzy przyznają 

w nim, iż zaledwie 20% robotników przymusowych otrzymuje jakiekolwiek wynagrodzenie za 

swoją pracę. Jednocześnie stwierdzają, że „Rada Żydowska nie widzi w żadnym wypadku 

                                                
295 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 407. 
296 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 394. 
297 Dane za 1939 r.: APW, PRŻ, Zestawienie robotników zatrudnionych przez Batalion Pracy, 483/11, k. 2; W 

tym dokumencie przedstawione są także nieco inne sumy miesięczne dla lutego-czerwca 1940 r. niż 

przedstawione poniżej. 
298 Dane za 1940 r.: Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 404-405.  
299 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 386.  
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możności utrzymania płatnych robotników w ilości wymaganej przez władze”300. W tym 

samym okresie Adam Czerniaków notował wymianę propozycji z Karlem Laschtoviczką , 

odpowiedzialnym za sprawy finansowe urzędnikiem Dystryktu Warszawskiego oraz 

rotmistrzem Schu – kierownikiem Rohstofferfassung301, gdzie władze niemieckie oferowały 

wynagrodzenie 2 zł za dniówkę grupie 2000 robotników302 zatrudnionych przez SS i SD i 

oczekiwały, iż RŻ wyłoży resztę – przynajmniej 2 zł na osobę. Po pewnym czasie negocjacji, 

podczas których nie udało się uzyskać porozumienia, sam Schu ogłosił, iż „nie chce 

‘sklaventum’ [niewolnictwa]. Będzie brał 1300 płatnych”303, przysparzając przy tym RŻ 

znaczących wydatków. Sama Rada Żydowska (wraz z jej agendami) w 1940 r. wykorzystała 

80 tys. roboczodniówek robotników przymusowych, z których wypłacono pensję za około 22 

tys.304, co z całą pewnością nie poprawiło jej opinii wśród ludności żydowskiej.  

Batalion Pracy zorganizował własną Straż Porządkową, która miała przede wszystkim 

nadzorować żydowskich robotników w miejscach pracy i kolumny robocze w drodze pomiędzy 

miejscem zbiórki, a placówką roboczą, co zapewne miało zapobiec ucieczkom z miejsca pracy. 

Ponadto jej funkcjonariusze „prowadzili […] dochodzenia, wywiady, sprowadzali przymusowo 

opornych”305 skupiali się na chwytaniu do pracy notorycznie ukrywających się czy weryfikując 

zasadność przedstawionych zaświadczeń o złym stanie zdrowia bądź zatrudnieniu. Na jesieni 

1940 r. formacja ta posłużyła za podstawę do formowania Żydowskiej Służby Porządkowej, 

której zadania i rolę w życiu gospodarczym getta omówimy w dalszej części pracy.  

Osoby, które nie zignorowały wezwania do pracy starały się zazwyczaj uzyskać 

zwolnienie z prac przymusowych, bądź też kategorię „C”, która miała chronić przed 

szczególnie ciężkimi pracami fizycznymi. Teoretycznie podstawą do zwolnienia był dowód 

zatrudnienia, bądź też orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy, lecz w praktyce już w 

pierwszych tygodniach robót przymusowych wiele osób usiłowało opłacić łapówkę za 

wyłączenie ich z obowiązku świadczenia pracy, bądź też wykupowało zastępcę na swoje 

miejsce. Szybko praktyka ta została zalegalizowana w postaci opłat za zwolnienie od robót, 

                                                
300 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 411. 
301 Niem. odzyskanie surowców. Organizacja ta zajmowała się zbieraniem surowców wtórnych (w szczególności 
złomu) – często do tego celu rozbierano wyposażenie unieruchomionych warsztatów przemysłowych oraz 

zbierano złom ze zrujnowanych podczas walk o miasto budynków. Listę firm odpowiedzialnych za zbieranie 

surowców wraz z adresami zamieszczono w: Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, 

AR t. 12, s. 402-404. 
302 W przypisach do zapisów z tego okresu M. Fuks mylnie wskazuje, iż „Schu” odnosi się do Schutzpolizei; 

por. Adama Czerniakowa dziennik, s. 105, 108, 111, 15, 29 IV, 10 V 1940 r., przypisy: 43, 53. 
303 Adama Czerniakowa dziennik, s. 111, 10 V 1940 r. 
304 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 405. 
305 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 388. 
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które – jak wcześniej opisaliśmy – stanowiły najważniejsze źródło finansowania Batalionu 

Pracy. Jak wspominał B. Horowitz: 

Obowiązek pracy […] był powszechny, ale tylko na papierze. Kto miał 

pieniądze mógł się od tego przymusu wykupić oficjalnie lub nieoficjalnie. Za 

ustaloną indywidualnie według stopnia zamożności opłatą w Gminie, lub 

przez wystawienie opłacanego z własnej kieszeni zastępcy306. 

 

Oficjalne sprawozdanie Batalionu Pracy mówi, iż „zasadniczą opłatą [za zwolnienie od 

pracy – MG] było 100 zł, bardzo często jednak stosowano znaczne ulgi. Ogółem od maja do 

końca 1940 r. wniosło opłaty 33 265 osób […]. Znaczna pauperyzacja ludności przyczyniła się 

do spadku ilości osób, wnoszących opłaty oraz do zmniejszenia wysokości wpłat”307. 

Poznajemy także faktyczną kwotę zebranych w ten sposób opłat – od maja do grudnia zebrano 

966 tys. zł za zwolnienia z pracy308, a więc średnio za zwolnienie z pracy na przestrzeni 

miesiąca konieczne było zapłacenie około 30 zł, a w okresach o mniejszym zapotrzebowaniu 

na pracowników można było je uzyskać nawet taniej. W grudniu 1940 r. średnia opłata za 

zwolnienie z robót (w teorii trwających wówczas 6 dni roboczych) wynosiła niespełna 13 zł309. 

Wobec tak niskiej ceny zwolnienia nie trudno się dziwić, iż przed końcem roku właściwie 

skończyli się zastępcy do wynajęcia – ci bowiem żądali za dniówkę 8-20 zł, w zależności od 

tego, do jak ciężkiej placówki zostaną przydzieleni310. Ogólna liczba osób wykupujących się 

od prac przymusowych była jednak stosunkowo niewielka szczególnie, że opłaty te należało 

wnosić co miesiąc. Jak się wydaje Żydzi zorientowali się, iż ryzyko wiążące się ze 

zignorowaniem wezwania do pracy (czy też absencji po przepracowaniu kilku dni) jest 

niewielkie i jedynie osoby na tyle dobrze sytuowane, by wydatek kilkudziesięciu złotych nie 

wpływał znacząco na ich budżet, decydowały się wykupić te zwolnienia. 

Robotnicy przymusowi byli wykorzystywani przede wszystkim przy pracach 

fizycznych nie wymagających szczególnych kwalifikacji. Z czasem niektóre placówki 

niemieckie zaczęły żądać dostarczania osób o określonych umiejętnościach lub też takich, 

którzy pracowali w tym miejscu w poprzednich dniach i zostali przysposobieni do pracy na 

danym stanowisku. W ten sposób pojawiła się grupa robotników wykwalifikowanych 

                                                
306 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, s. 158. 
307 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 371. 
308 W załączniku do sprawozdania po zsumowaniu wyników z poszczególnych miesięcy uzyskuje się wartość 

1 064 tys. – nie zdołaliśmy ustalić źródła tej rozbieżności; Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, 

ARG I 241, AR t. 12, s. 395. 
309 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 395. 
310 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 158. 
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(określanych w dokumentach również jako „rzemieślnicy”), którzy byli opłacani znacząco 

lepiej niż pozostali robotnicy – „fachowcy pobierali po 6, 8, 10, a nawet więcej złotych 

dziennie”311. To w połączeniu ze wzrostem zapotrzebowania na fachowców, oznaczało duży 

przyrost kosztów dla Rady Żydowskiej, w niewielkim stopniu równoważony opłatami kilku 

firm płacących Judenratowi za doprowadzenie wykwalifikowanych robotników. W tym 

miejscu dla kasy Batalionu Pracy zbawienne stało się zarządzenie Urzędu Pracy przy Urzędzie 

Generalnego Gubernatora z sierpnia 1940 r., które zdejmowało z Rady Żydowskiej obowiązek 

opłacania większości robotników, przenosząc go na same przedsiębiorstwa, tak że od września 

1940 r. Judenrat opłacał co dzień niewiele ponad setkę robotników przymusowych312. Ustalono 

także nowe stawki wynagrodzenia – 3,20 zł za dzień dla robotników niewykwalifikowanych i 

6,40 zł dla specjalistów313.  

Skutki ekonomiczne pracy przymusowej dla społeczności żydowskiej są trudne do 

ocenienia. Jak szacowano, 2,2 mln roboczodniówek przepracowanych przez robotników 

przymusowych w 1940 roku stanowiło wartość około 10 mln zł. Za ponad 70% z nich robotnicy 

nie otrzymali żadnego wynagrodzenia, gdyż opłacono ogółem jedynie 642 tys. dni pracy. Dla 

wielu osób wzięcie „na roboty” oznaczało nie tylko szereg dni ciężkiej i nierzadko uwłaczającej 

pracy bez wynagrodzenia, ale i utratę zarobków z ich dotychczasowej pracy w handlu czy 

rzemiośle. Można się spodziewać, iż osoby pracujące, a co za tym idzie mające więcej do 

stracenia, częściej niż bezrobotni decydowały się na zignorowanie wezwania na roboty czy 

porzucenie ich przed odpracowaniem żądanego kontyngentu. Niemożliwe do oszacowania 

pozostają straty pośrednie poniesione przez ludność żydowską, takie jak uszczerbki na zdrowiu 

w wyniku pobicia czy wypadku przy pracy, zniszczone ubrania itp., które w znaczącym stopniu 

rzutowały na to jak dotkliwe było to świadczenie. Ze względu na szeroką skalę wykorzystania 

żydowskiej pracy przymusowej bezpieczne jest jednak twierdzenie, że był to jeden z bardziej 

uciążliwych elementów niemieckiej polityki gospodarczej w początkowym okresie okupacji, 

który był szczególnie mocno odczuwany przez mniej zamożnych Żydów.  

2.8.3. Obozy pracy 

Jednocześnie Niemcy planowali wykorzystanie ludności Warszawy jako rezerwuaru 

siły roboczej i wywózkę robotników do zakładów przemysłowych i gospodarstw rolnych w 

Rzeszy. Jak się okazało, dobrowolne zgłoszenia już w lutym 1940 r. nie zaspokajały 

                                                
311 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 385. 
312 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 406. 
313 Stawki te wynosiły 80% świadczeń przewidzianych dla robotników nieżydowskich zatrudnionych na tych 

samych stanowiskach; T. Berenstein, Praca przymusowa Żydów, BŻIH nr 45-46/1963, s. 50. 
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zapotrzebowania na pracowników, przez co od tego czasu w Warszawie zaczęły się łapanki 

uliczne, gdzie złapani kierowani byli na roboty do Rzeszy314. Równolegle prowadzona była 

szeroko zakrojona kampania propagandowa zachęcająca do wyjazdu do pracy w Niemczech. 

W teorii posiadanie zaświadczenia o pracy pozwalało się wyreklamować z łapanki, co 

zachęcało ludzi do starania się o „lewe” kwity potwierdzające zatrudnienie. W tym miejscu 

należy zaznaczyć, iż normą było zwalnianie z łapanek Żydów – co wielokrotnie podkreślała 

prasa podziemna315. Nie wynikało to, jak podejrzewali niektórzy redaktorzy polskiej prasy 

konspiracyjnej, z łagodniejszego kursu władz niemieckich wobec ludności żydowskiej, a raczej 

było jednym z przejawów polityki divide et impera, gdzie władze usiłowały rozgrywać 

przeciwko sobie różne grupy etniczne na ziemiach okupowanych.  

Od połowy sierpnia 1940 r. przymus pracy wobec ludności żydowskiej obejmował 

również pracę w obozach, zaś Batalion Pracy, poza codziennym kierowaniem robotników do 

pracy, miał za zadanie okresowo dostarczać kolejne grupy Żydów, których planowano 

skierować do obozów pracy w dystrykcie lubelskim. Początkowo zapowiadano wykorzystanie 

tam 20-25 tys. robotników żydowskich, którzy mieli być wysyłani w transportach po kilkuset 

dwa do trzech razy w tygodniu na okres 6-8 tygodni316. W rzeczywistości w 1940 r. do obozów 

pracy trafiło ogółem nieco ponad 4 tysiące Żydów warszawskich317. Wieści o panujących w 

nich warunkach: fatalnym wyżywieniu, złych warunkach mieszkaniowych i okrucieństwie ze 

strony nadzorujących, szybko rozeszły się po mieście. Nie trudno się w tym miejscu dziwić, iż 

podobnie jak w przypadku prac przymusowych, usiłowano unikać wysyłki do obozu. Na 

polecenie Adama Czerniakowa przy powoływaniu do obozów starano się unikać brania do 

pracy żonatych mężczyzn, a także ustalono zasady chroniące przed wywózkami przedstawicieli 

inteligencji, rabinów i osoby czynne zawodowo, posiadające aktualne świadectwa pracy318. 

Działania, mające na celu uniknięcie wysyłki podsumowuje oficjalne sprawozdanie Batalionu 

Pracy, według którego:  

 

 

 

                                                
314 Wł. Bartoszewski, op. cit., s. 131, 16-20 II 1940 r. 
315 „Pobudka” nr 23/32 z 24 VI 1940 r., http://www.pozamurem.pl/ksiazka/tom-i/d0075/, „Miecz i Pług” nr 17 z 

18 VIII 1940 r., http://www.pozamurem.pl/ksiazka/tom-i/d0117/ [dostęp: 1-06-2021]. 
316 St. Ernest, op. cit., s. 99. 
317 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, w: Archiwum Ringelbluma, t. 12, s. 382. 
318 Adama Czerniakowa dziennik, s. 147, wpis z 1 IX 1940 r.; Jak się wydaje zalecenia te nie były przestrzegane 

– H. Makower wspomina stawiających się przed komisją jedynych żywicieli rodziny czy adwokatów; Henryk 

Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego, oprac. Noemi Makowerowa, Wrocław 1987, s. 42-43. 

http://www.pozamurem.pl/ksiazka/tom-i/d0075/
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Powołano do obozów 22694 

Nie stawiło się 5257 

Odroczono (bądź zwolniono) przez Batalion Pracy  9457 

Odroczono (bądź zwolniono) przez Komisję Lekarską 3861 

Wyjechało do obozów 4118 

Tabela 5: Powołania do obozów pracy w 1940 r.319 

Podsumowując: 23% osób które otrzymały wezwanie zdecydowało się je zignorować, 

natomiast dalsze 41% wszystkich powołanych zdołało się wystarać o zwolnienie w Batalionie 

Pracy. Brakuje nam jednak dokładniejszych wiadomości o tym w jakim odsetku udawało się je 

uzyskać legalnymi środkami, a w jakim dzięki znajomościom i łapówkom. Jak się jednak 

wydaje Batalion Pracy nie stworzył nigdy oficjalnej opłaty za zwolnienie z tych prac, a zamiast 

tego, jak eufemistycznie zapisano, trudności materialne Batalionu Pracy „spowodowały 

przyjmowanie od pewnych osób spośród powołanych, które mogły być za zgodą Urzędu Pracy 

zaliczone do nadkontyngentu, ofiar, przeznaczonych na pomoc dla obozów”320. Środki te nie 

zostały jednak wyróżnione w sprawozdaniu finansowym Batalionu. Ringelblum wspominał, iż 

„z obozów pracy można się oficjalnie wykupić za 10-25 zł, przeznaczonych na zakupienie 

odzieży dla biednego. Faktycznie idą tylko biedacy. Mówią, że u machera kosztuje to taniej”321. 

Plotka głosiła, iż w sierpniu 1940 r. celowo zamiast ochotników do pracy powołano do nich 

innych robotników, aby wyłudzić od nich forsę za zwolnienia322. Do gmachu szkoły przy ul. 

Kawęczyńskiej, gdzie odbywały się selekcje osób wysyłanych do pracy, trafiło zaledwie 35% 

powołanych, z których niemal połowa zwalniana była w czasie kontroli lekarskiej.  

Najdokładniejszy opis komisji lekarskiej, decydującej o tym czy dana osoba jest zdolna 

do pracy w obozie, zawdzięczamy jednemu z zatrudnionych w niej lekarzy – Henrykowi 

Makowerowi. Jak wspominał kandydaci do obozu mieli stawić się (a niekiedy byli 

doprowadzani) do obozu przejściowego – Durchsgangslager – mieszczącego się w dawnym 

gmachu szkolnym przy ul. Kawęczyńskiej. Po nierzadko kilkudniowym pobycie w 

nieumeblowanej sali kandydaci stawali przed komisją sprawdzającą ich dokumenty, po czym 

byli kierowani do lekarzy mających stwierdzić ich zdolność do pracy. Według Makowera także 

                                                
319 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, w: Archiwum Ringelbluma, t. 12, s. 382. 
320 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 381. 
321 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, s. 119, 6-9 IX 1940 r.; Macher – potocznie fachowiec, kombinator. Tak 

określano osoby wykorzystujące swoją pozycję w instytucjach gminnych do załatwiania spraw po znajomości 

lub po opłaceniu łapówki. 
322 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, s. 116, 14-22 VIII 1940 r.; Wydaje się jednak, że wiadomość ta była 

jedynie plotką – w pierwszych transportach do obozów ochotnicy stanowili znaczący odsetek wysyłanych 

robotników. 
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tutaj powszechna była korupcja oraz wystawianie zaświadczeń o niezdolności do pracy 

znajomym. Opisując dwóch lekarzy wyjątkowo gorliwie służących Niemcom zapisał on: 

„jeden z nich zarzucił drugiemu zwalnianie za pieniądze. Trudno się było od tego opędzić. 

Ludzie przychodzili na badanie najczęściej, aby za pomocą takiej czy innej łapówki uzyskać 

zwolnienie”323. Pozostaje otwartą kwestią czy mniej surowi lekarze w ogóle planowali się od 

tych łapówek odpędzać. Znany z nienagannych norm etycznych adwokat Leon Berenson, który 

wiosną 1941 r. przyglądał się procedurze selekcji osób wysyłanych do obozu, zanotował: 

„przyjrzałem się taktyce zwalniań, odroczeń i wyznaczania opłata za zwolnienia. Nasłuchałem 

się również opowieści o łajdactwach członków straży porządkowej, którzy za wpuszczanie do 

kolejek (komisje lekarskie) biorą pieniądze […] i że lekarze biorą łapówki. Ach, jak mnie to 

przygnębiło”324.  

Jednocześnie dużą rolę odgrywały układy towarzyskie – Makower przyznawał, iż 

podczas gdy na co dzień zajmował się pracą biurową podczas selekcji, to w przypadku 

„pacjentów, skierowanych przez znajomych lub kolegów”325 prowadził badania i w ich 

sprawach wszelkimi środkami zabiegał o zwolnienie z pracy. Z pewną dumą pisał o licznych 

wystawionych przez niego zaświadczeniach „untauglich” (niezdolny) w oparciu o skromne, a 

nierzadko zmyślone, przesłanki: „Nafabrykowałem więc bardzo dużo zaświadczeń ‘untauglich’ 

na zasadzie obecności nadciśnienia, lub też nadmiernej czynności tarczycy”326. Do obozów 

trafiali więc przede wszystkim Żydzi nie posiadający wystarczających środków na łapówkę czy 

znajomości wśród lekarzy. Sam Makower zauważał, iż „faktem jest, że dostawał się tam prawie 

wyłącznie element biedny, robotniczy. Burżuazji i inteligencji nie było prawie zupełnie wśród 

kandydatów na obozowiczów”327. Na marginesie tych rozważań warto zauważyć, iż lekarze 

dokonujący selekcji na Kawęczyńskiej byli jedną z niewielu grup mogących się utrzymać bez 

łapówek – Makower wspominał, iż wynagrodzenie lekarza wynosiło do końca 1940 r. 5 zł za 

godzinę328, a więc więcej niż oficjalne dzienne uposażenie robotnika. 

Obozy, do których wysyłani byli Żydzi warszawscy, częstokroć nie były gotowe na 

przyjęcie robotników. Brakowało w nich urządzonych kuchni i sanitariatów, a baraki 

mieszkalne nie nadawały się jeszcze do zamieszkania, zaś instytucje niemieckie je organizujące 

starały się przenieść możliwie dużą część kosztów ich utrzymania na barki Rady Żydowskiej. 

                                                
323 H. Makower, op. cit., s. 42. 
324 Michał Czajka, Tadeusz Epsztein, Nieznany dziennik z getta warszawskiego, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 

245/2013, s. 51, 4 IV 1941 r. 
325 H. Makower, op. cit., s. 42. 
326 H. Makower, op. cit., s. 43. 
327 H. Makower, op. cit., s. 44. 
328 H. Makower, op. cit., s. 52. 
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Do końca 1940 r. Batalion Pracy wydał na potrzeby obozów pracy ponad pół miliona złotych329. 

W zachowanym rozliczeniu 410 tys. zł wyasygnowanych na akcję obozową dowiadujemy się 

jednak, że z tego zaledwie 73 tys. zł było przeznaczonych na pożywienie dla więźniów, 127 

tys. zł na zapewnienie im odzieży i obuwia, a niespełna 30 tys. na opiekę medyczną330. 

Pozostałe pieniądze nie trafiały do rąk więźniów. Zamiast tego służyły do opłacenia kosztów 

transportu, inwestycji obozowych czy wynagrodzeń pracowników Akcji Zbiórkowej na rzecz 

osadzonych w obozach oraz pewnych zapomóg dla rodzin obozowiczów331. Dyskusyjna jest 

efektywność wykorzystania środków, które trafiały do obozów, gdyż wysyłane do obozów 

środki (przede wszystkim żywność, odzież, ale także i koce, przybory kuchenne i higieniczne) 

bywały w znacznej mierze rozkradane przez Batalion Pracy oraz władze obozowe, a niekiedy 

również grupę uprzywilejowanych więźniów funkcyjnych332. Nie są znane sprawozdania Akcji 

Zbiórkowej na rzecz obozów pracy, która została zarządzona już 10 sierpnia 1940 r., a więc 

kilka dni przed wysłaniem pierwszej grupy robotników obozowych333. Wiadome jest jednak, iż 

same wynagrodzenia osób w nią zaangażowanych pochłonęły ponad 50 tys. zł, co świadczy o 

stałym zaangażowaniu do tego celu przynajmniej kilkudziesięciu osób. Dla porównania 

wynagrodzenia lekarzy przydzielonych do obozów kosztowały BP niespełna 17 tys. zł334. We 

wrześniu L. Landau zanotował, iż na ulicach „zdarza się zatrzymywanie ludzi […] i zabieranie 

im butów, palt i marynarek albo i dalsze rozbieranie dla wzięcia ubrania na potrzeby innych 

złapanych, wysyłanych do obozów”335. Nie udało się jednak ustalić ilości i losów zebranych 

ubrań i środków. 

Chcąc ulżyć doli więźniów w obozach pracy Rada Żydowska zdołała zdobyć zgodę na 

„przeprowadzenie eksperymentu w postaci powierzenia Batalionowi w końcu listopada 1940 r. 

organizacji i całkowitego zarządu mających wówczas powstać 2-ch obozów”336. W tych 

obozach straż pełnili opłacani funkcjonariusze Służby Porządkowej, opiekę medyczną 

świadczyli lekarze wyznaczeni przez Izbę Lekarską, a jedynie robotnicy, czy raczej – 

więźniowie – pracowali bez żadnego wynagrodzenia. W obozach tych panowały jednak lepsze 

                                                
329 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 384, 413 w innym miejscu w 

raporcie podano jako koszt 410 tys. zł – por. ibidem, s. 409; Wartość przekraczającą pół miliona potwierdza: 

APW, PRŻ, Sprawozdanie finansowe gminy za rok 1940, sygn. 483/22, s. 15. 
330 Lekarzom obiecywano 300 zł za wyjazd na jeden turnus (6-8 tyg.). – nie znajdowano na to jednak chętnych 

przez co RŻ musiała uciekać się do przymusu; H. Makower, op. cit., s. 55, L. Landau, op. cit., s. 677-678, wpis z 

7 IX 1940 r. 
331 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 409. 
332 H. Makower, op. cit., s. 55;  
333 Adama Czerniakowa dziennik, s. 137, wpis z 10 VIII 1940 r. 
334 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 409. 
335 L. Landau, op. cit., s. 679, 8 IX 1940 r. 
336 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 383. 
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warunki pracy, do rzadkości należało bicie więźniów, a większa część pomocy rzeczowej 

trafiała faktycznie w ręce adresatów. Otwartą kwestią pozostaje pytanie, czy wyręczanie władz 

okupacyjnych w zarządzaniu obozami pracy było właściwą decyzją – dla wielu komentatorów 

stanowiło to już nieakceptowalną formę kolaboracji z Niemcami. 

Pozostałe w Warszawie rodziny osób zabranych do obozów pracy mogły w teorii liczyć 

na pomoc rzeczową i pieniężną. Faktycznie otrzymywało ją niewiele ponad 500 rodzin, a więc 

około 1/8 ogólnej liczby wysłanych do obozu. Przeznaczono na tę pomoc niewielkie środki. Do 

końca 1940 r. kosztowała ona niespełna 43 tys. zł, czyli średnio 80 zł na rodzinę otrzymującą 

pomoc. Tak skromny zasiłek nie mógł zrównoważyć budżetu rodziny pozbawionej na okres 6-

8 tygodni pracującego członka rodziny. Co za tym idzie – liczba osób, których sytuacja 

ekonomiczna uległa znaczącemu pogorszeniu, była kilkukrotnie wyższa niż liczba 

wywiezionych do obozów pracy. 

Ze względu na panujące w obozie tragiczne warunki sanitarne, częste wypadki przy 

pracy i niedostateczne wyżywienie wiele osób wracało do Warszawy jako ludzkie wraki – 

chorzy, wygłodzeni i niezdolni do pracy. Świadectwem tego niech będą oficjalne statystyki – z 

nieco ponad 4 tys. osób wysłanych do obozów 2475 osób po powrocie do miasta otrzymało 

skierowanie do ambulatorium. W niektórych wypadkach osoby kierowano później do szpitala, 

lub też wysyłano do nich lekarzy na wizyty domowe337. Przypomnijmy, że mówimy tu o 

osobach w sile wieku, które w obozach pracy spędziły kilka tygodni, a uprzednio przeszły dość 

rygorystyczną kontrolę lekarską. Brak nam danych statystycznych dotyczących możliwości 

powrotu powracających z obozów pracy do poprzednich zajęć, lecz w świetle zachowanych 

relacji wydaje się, iż należało to raczej do rzadkości.  

 

2.9. Warunki mieszkaniowe 

 

Zniszczenia Warszawy z września doprowadziły do drastycznego obniżenia i tak 

niskiego standardu życia mieszkańców już przed wojną przeludnionego miasta. Jeszcze jesienią 

1939 r. uruchomiono na nowo warszawskie wodociągi, gazownię i elektrownię, a kolejne 

numery „Nowego Kuriera Warszawskiego” informowały o ponownym przyłączeniu kolejnych 

osiedli do infrastruktury technicznej.  

                                                
337 Powracającym z obozów wystawiono 35 skierowań do szpitala i 388 skierowań lekarzy na wizytę domową; 

Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, w: Archiwum Ringelbluma, t. 12, s. 383. 
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W pierwszych miesiącach wojny mieszkańcy Warszawy gorączkowo poszukiwali 

materiałów budowlanych (w szczególności szyb), by doprowadzić mieszkania do 

akceptowalnego stanu przed zimą, co spowodowało drastyczny wzrost cen towarów i usług 

budowlanych. Nie wszyscy mogli sobie pozwolić na takie niespodziewane wydatki – miesiąc 

przestoju w normalnej pracy i zwyżka cen żywności już w tym momencie doprowadziła wiele 

rodzin na skraj nędzy. Wiele z nich decydowało się zatem ze względów ekonomicznych na 

przyjęcie kolejnych sublokatorów. 

Właściwie nie rozwiązanym problemem Warszawy okupowanej pozostawała kwestia 

mieszkaniowa. Władze niemieckie usiłowały temu zaradzić informując już w pierwszych 

dniach okupacji, iż „w Warszawie pozostawać mogą tylko stali mieszkańcy, zaś wszyscy 

uchodźcy winni niezwłocznie opuścić Warszawę”338, by dwa tygodnie później grzecznie 

zachęcać osoby mające krewnych i znajomych poza miastem do wyjazdu na zimę z miasta339. 

Do miasta przybywali jednak wysiedleńcy z ziem przyłączonych do Rzeszy, przez co w mieście 

zaczęto tworzyć dla nich coraz liczniejsze schroniska, zwane także punktami dla  uchodźców 

bądź przesiedleńców. Dziennik Adama Czerniakowa od końca października przepełniony jest 

wzmiankami o kolejnych setkach osób do rozlokowania – próbką niech będą notatki 

poświęcone temu tematowi z niespełna dwóch tygodni: 

5 XI 39 – […] Pod oknami Gminy tłumy. Do mieszkania setki ludzi. […] 

6 XI 39 – Tłumy. […] Uświadomienie wysiedleńców. […] 

12 XI 39 –[…] Wysiedleni z innych miasteczek. […] 

15 XI 39 – […] Z Annopola wyrzucono z baraków wszystkich Żydów. 

Zwalono mi na głowę 4 wysiedlone miasteczka, szpital, domy sierot, Annopol 

i luzem wariatów340. 

 

Według szacunków Tatiany Berenstein i Adama Rutkowskiego od listopada 1939 r. do 

lutego 1940 r. do Warszawy trafiło około 40 tysięcy Żydów, a dalsze 20 tysięcy do końca 1940 

r341. Wyższe szacunki podaje opracowanie grupy Oneg Szabat, według którego niemal 90 tys. 

Żydów przybyło do Warszawy od początku wojny do końca czerwca 1940 r.342. Większość z 

                                                
338 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 79, 2 X 1939 r. 
339 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 85-86, 19 X 1939 r. 
340 Adama Czerniakowa dziennik, s. 59-62. 
341 Tatiana Berenstein, Adam Rutkowski, Liczba ludności żydowskiej i obszar przez nią zamieszkiwany w 

Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej, BŻIH nr 2/1958, s. 83. 
342 N. N., Opracowanie dotyczące statystyki ludności żydowskiej w Warszawie (1939-1941), ARG I 572, AR t 

34, s. 2-3.  
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tych osób zdołała, wprawdzie ze znacznym trudem, znaleźć własne lokum bądź zatrzymać się 

u przyjaciół czy rodziny. Liczni uchodźcy pozbawieni majątku i znajomości trafili na tworzone 

punkty – w czerwcu 1940 r. mieszkało na nich niemal 6 tys. Żydów343. Rozmieszczenie tak 

wielu uchodźców wymagało zaadoptowania na ich potrzeby wszelkich budynków, często nie 

przygotowanych do stałego przebywania ludzi. Na schroniska wykorzystywano gmachy szkół, 

bożnice i sale kinowe, a nawet pomieszczenia fabryczne344. Zanotowano także przypadki, w 

których rodziny pozbawione lokum zajmowały samowolnie pomieszczenia wyłączonych z 

użytkowania gmachów publicznych345. Wraz z nadejściem szczególnie dotkliwych mrozów, a 

zima 1939/40 należała do wyjątkowo mroźnych, zaczęto notować przypadki zamarznięcia na 

ulicy, czy śmierci z wyczerpania346. Od listopada 1939 r. do kwietnia 1940 r. w każdym 

miesiącu w Warszawie umierało powyżej tysiąca Żydów, podczas gdy przed wojną miesięczna 

śmiertelność wahała się w zakresie 300-500347. 

W listopadzie 1939 r. rozpoczęto wysiedlanie ludności nie-niemieckiej zamieszkałej w 

rejonie al. Szucha celem utworzenia tak zwanej „dzielnicy policyjnej”348, a niewiele później – 

także z rejonu pl. Piłsudskiego349 w ramach tworzenia „dzielnicy rządowej”. Dzielnice te 

tworzono na terenie zabudowanym budynkami o wysokim standardzie, zamieszkałym przede 

wszystkim przez dobrze sytuowanych mieszkańców, którzy opuszczając swoje mieszkania 

(nierzadko tracąc przy tym większość ich wyposażenia) tracili znaczącą część dorobku życia. 

Jednocześnie wysiedlane z nich osoby zwiększały jeszcze popyt na mieszkania w pozostałej 

części miasta i utrudniały znalezienie lokum przesiedleńcom czy osobom, których domostwa 

zostały zniszczone w ramach walk wrześniowych. 

2.9.1. Grabież ruchomości 

Od pierwszych dni okupacji ludność Warszawy (a w szczególności – Żydzi) padali 

ofiarami rabunku dokonywanego przez niemieckich żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb 

mundurowych, a niekiedy także ze strony ludności polskiej, przekonanej o bezkarności 

przestępstw popełnionych na Żydach. Jak wspominała po latach Helena Szereszewska – żona 

kierownika Wydziału Finansowego Judenratu:  

… mieliśmy masę przeważnie antycznych mebli, dywanów, pościeli i bielizny 

w naszym pięciopokojowym mieszkaniu, aż do czasu, kiedy Niemcy zaczęli je 

                                                
343 Ruta Pups-Sakowska, Opieka nad uchodźcami w getcie warszawskim, BŻIH nr 1-2/1968, s. 87. 
344 Ruta Pups-Sakowska, Opieka nad uchodźcami w getcie warszawskim, BŻIH nr 1-2/1968, s. 87. 
345 Adama Czerniakowa dziennik, s. 53, 8 X 1939 r. 
346 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 114, 4 I 1940 r. 
347 T. Berenstein, A. Rutkowski, Liczba ludności żydowskiej…, BŻIH nr 2/1958, s. 83. 
348 Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 93, 9 XI 1939 r. 
349 W kwietniu 1940 r. przemianowanego na Sachsenplatz (plac Saski), a później – na Adolf-Hitler-Platz. 
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po trochu zabierać. Na pierwszy ogień poszły klubowe fotele, biurko i okrągły 

stół jesionowy na rzeźbionej nodze. Potem zabrali nam kołdry i dwukrotnie 

ograbili nas z kosztowności i zegarków. Pewien oficer z psem-wilkiem 

szczególnie upodobał sobie nasze mieszkanie. Przychodził sam co kilka dni i 

zabierał wszystko na co miał ochotę350 

 

W wielu przypadkach pretekstem do wejścia do mieszkania była rewizja w 

poszukiwaniu broni, odbiornika radiowego czy innych niedozwolonych towarów351. Szybko 

jednak zdecydowano się odrzucić i te pozory – fabrykant Tadeusz Obremski wspomina szereg 

najść przez Niemców, którzy pewnego razu „przystąpili do matki i siostry z oświadczeniem, że 

mają zabrać pieniądze i biżuterię”352, zaś innym razem okradający go SS-mani przezornie 

zaaresztowali uprzednio kilku Żydów, których użyli jako tragarzy do wynoszenia zrabowanego 

majątku353. 

Dość szybko ta grabież wykroczyła poza indywidualne ekscesy i stała się de facto 

oficjalną polityką wobec ludności żydowskiej. W marcu 1940 r. Rada Żydowska otrzymała 

polecenie dostarczenia umeblowania dla 200 mieszkań (w tym 15 fortepianów!)354. W tym celu 

po kilku dniach dyskusji urzędników pomiędzy RŻ a Niemcami zostało wydane zarządzenie o 

zbiórce mebli. Magazyn zebranego mienia był nadzorowany przez pracowników Zarządu 

Miejskiego. Pewną ilość mebli udało zebrać się z dobrowolnych zbiórek355. W kolejnych dniach 

akcja została wstrzymana na polecenie Ludwiga Leista356. Jak się wydaje w okresie tej akcji 

został stworzony wspominany przez T. Obremskiego magazyn zrabowanych mebli mieszczący 

się w budynku teatru Qui Pro Quo przy ul. Senatorskiej357. W dalszych miesiącach RŻ nie była 

już zmuszana do organizacji zbiórek mebli. Zamiast tego władze niemieckie same dokonywały 

konfiskat w wybranych mieszkaniach. 

Rada Żydowska otrzymywała na tyle często żądania dostarczenia „prezentów”, iż kilku 

urzędników było wyspecjalizowanych w zaspokajaniu życzeń oficjeli. Co zrozumiałe nie 

poznajemy danych liczbowych dotyczących ilości i wartości zdobytych w ten sposób towarów, 

a także oficjalne dokumenty nie informują nas o tym, w jaki sposób przedmioty te były 

pozyskiwane przez Judenrat. 

                                                
350 H. Szereszewska, op. cit., s. 9. 
351 L. Landau, op. cit., t. 1, s. 26-28, 19-26 X 1939 r. 
352 T. Obremski, op. cit., s. 48. 
353 T. Obremski, op. cit., s. 85-86, por. St. Ernest, op. cit., s. 31. 
354 Adama Czerniakowa dziennik, s. 92, 11 III 1940 r.; Emanuela Ringelbluma pisma z getta, s. 79, 9-16 III 1940 

r. 
355 Adama Czerniakowa dziennik, s. 96, 19 III 1940 r. 
356 Adama Czerniakowa dziennik, s. 97, 21 III 1940 r. 
357 T. Obremski, op. cit., s. 50. 
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W grudniu 1939 r. Ludwig Leist ogłosił zarządzenie o rejestracji majątku żydowskiego 

– obejmowało ono nieruchomości, gotówkę i sprzęty domowe358 – które miało ułatwić wybór 

celów dla późniejszej rekwizycji mienia. Wiele osób zdecydowało się nie zgłaszać swojego 

majątku i zamiast tego ukryć cenniejsze ruchomości bądź też przekazać je na przechowanie do 

nieżydowskich znajomych. Znane są również przypadki celowego uszkadzania sprzętów 

domowych, aby nie przyciągały uwagi w razie najścia złodziei359.  

Przez to, iż znacząca część tej grabieży była prowadzona przez działających 

indywidualnie funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników czy nawet osoby prywatne, 

pozostające w zmowie z przedstawicielami władz, trudno jest ocenić jak wiele osób padło 

ofiarami takich najść, a także – jak duże straty poniosły.  

 

2.10. Tworzenie żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej  

 

Od pierwszych dni okupacji w Warszawie mówiono o planach utworzenia getta. Gdy 4 

XI 1939 r. Radzie Żydowskiej zakomunikowano o „strefie osiadłości” do której mieli zostać 

przesiedleni wszyscy warszawscy Żydzi360, Ludwik Landau zanotował, iż „pogłoski o zamiarze 

takim krążyły od dawna”361. Jak się wydaje w rzeczywistości nie istniał wówczas spójny plan 

dotyczący granic obszaru dozwolonego do zamieszkania dla Żydów czy zasad realizacji 

przesiedlenia. Według Landaua początkowo proponowano termin 8 listopada jako graniczny 

dzień do kiedy Żydzi musieliby opuścić lokale poza obszarem dla nich dozwolonym362. Z 

dziennika Czerniakowa dowiadujemy się, że wówczas stale dyskutowano o ulicach 

granicznych „strefy osiadłości”, a rozporządzenie o jej utworzeniu nie było publikowane, by 

14 listopada władze niemieckie poinformowały go, iż „sprawa wysiedlenia nie jest aktualna”363. 

Nie są znane dokładne proponowane wówczas granice dzielnicy żydowskiej, ale zdaniem 

Chaima Kaplana przyjęcie pierwszego szkicu granic getta oznaczałoby konieczność 

przeprowadzki dla 160 tys. Żydów, podczas gdy po zmianach (słowa te pisał 7 XI 1939 r.) – 

                                                
358 Wł. Bartoszewski, op. cit., s. 106, 18 XII 1939 r., NKW nr 60 z 19 XII 1939 r., s. 3; zarządzenie to 
wyprzedzało podobny akt prawny obowiązujący na terenie całego GG o ponad miesiąc; por. Jan Grabowski, 

Zarząd Powierniczy i nieruchomości żydowskie w Generalnym Gubernatorstwie. „Co można skonfiskować? W 

zasadzie wszystko”, [w:] Klucze i kasa; O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych 

latach powojennych 1939-1950, red. J. Grabowski, D. Libionka, Warszawa 2014, s. 77. 
359 Wł. Szpilman, op. cit., s. 35. 
360 Adama Czerniakowa dziennik, s. 59, 4 XI 1939 r. 
361 L. Landau, op. cit., s. 57, 5 XI 1939 r. 
362 L. Landau, op. cit., s. 57, 5 XI 1939 r. 
363 Adama Czerniakowa dziennik, s. 61, 14 XI 1939 r. 
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około 25 tys.364 W świetle tych zmienionych przebiegów granic Warszawa była podzielona na 

trzy części – „żydowską”, gdzie Żydzi mogli się osiedlać bez przeszkód; „przejściową” gdzie 

dozwolone było zamieszkiwanie Żydów, lecz nie wolno było meldować nowych lokatorów 

żydowskich; oraz obszar z którego cała ludność żydowska miała zostać wysiedlona365.  

Podczas gdy większość mieszkańców miasta oczekiwała na wydanie ostatecznego 

tekstu o granicach „strefy osiadłości”, pewna grupa usiłowała znaleźć nowe lokum. Nie 

brakowało pośród nich osób eksmitowanych ze swoich mieszkań366, pośród których znajdował 

się także radca RŻ – Edward Kobryner. Z pewnością zanotowana na gorąco przez Chaima 

Kaplana liczba trzydziestu tysięcy Żydów krążących z bagażami i gotówką po wyznaczonej 

dzielnicy żydowskiej w poszukiwaniu nowych mieszkań367 jest przesadzona, lecz stanowi 

świadectwo gorączkowej atmosfery panującej w początku listopada w Warszawie.  

Po kilkudniowym uspokojeniu sytuacji, 18 listopada, Czerniaków miał dowiedzieć się, 

iż sprawa getta została odłożona jedynie na kilka miesięcy, a na razie na granicach obszaru, 

gdzie Żydzi mogli się osiedlać miały stanąć skierowane do żołnierzy niemieckich tablice 

ostrzegawcze „Achtung Seuchengefahr, Eintritt verboten”368. Ludwik Landau informował, że 

już po kilku dniach tablicom tym towarzyszyły ogrodzenia z drutu, wyznaczające granice 

dzielnicy żydowskiej369. Akcja zagradzania zasiekami kolejnych wylotów z tworzonego getta 

była kontynuowana w kolejnych tygodniach370. W tym miejscu nie mogę się zgodzić z 

interpretacją I. Gutmana, który opisał wydarzenia z listopada 1939 r. jako nieudaną próbę 

utworzenia getta, a także jako sukces żydowski osiągnięty dzięki energicznym zabiegom 

poczynionym przez Radę Żydowską. Nie tylko, jak sam Gutman przyznaje, przesiedlenie 

zostało wstrzymane głównie przez konflikt osobisty pomiędzy Bischoffem a Baatzem371, to 

jeszcze próba nie tyle była „nieudana” co „nieukończona” – doszło bowiem do ustawienia 

pierwszych zapór ograniczających ruch pomiędzy dzielnicą żydowską a resztą miasta.  

                                                
364 Ch. Kaplan, op. cit., .s 47, 7 XI 1939 r. 
365 L. Landau, op. cit., s. 59, 6 XI 1939 r., Ch. Kaplan, op. cit., .s 47, 7 XI 1939 r. 
366 L. Landau, op. cit., s. 65, 9 XI 1939 r., Adama Czerniakowa dziennik, s. 60, 10 XI 1939 r.,  
367 Ch. Kaplan, op. cit., s. 48, 8 XI 1939 r. 
368 Niem: „Uwaga zagrożenie zarazą, wejście wzbronione”; Adama Czerniakowa dziennik, s. 62, 18 XI 1939 r.; 

Należy zauważyć, iż zdaniem R. Zabłotniaka pierwsze przypadki duru plamistego w Warszawie podczas II 

Wojny Światowej zanotowano dopiero 28 XI 1939 r., a więc w dziesięć dni po poleceniu wystawienia tablic 

ostrzegawczych. Inne źródła wskazują jednak na wcześniejsze pojawienie się przypadków tyfusu w Warszawie; 

Ryszard Zabłotniak, Epidemia duru plamistego wśród ludności żydowskiej w Warszawie w latach II Wojny 

Światowej, BŻIH nr 80/1971, s. 6. 
369 L. Landau, op. cit., s. 97, 23 XI 1939 r. 
370 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 77. 
371 I. Gutman, op. cit., s. 79-81. 
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Zimą 1939/40 w Warszawie została wstrzymana organizacja getta. Okresowo 

rozchodziły się wprawdzie plotki o przesiedleniu Żydów na Pragę, lecz nie znalazły one 

odzwierciedlenia w działaniach władz okupacyjnych. Zdaniem Landaua postulat ten był w 

grudniu 1939 r. poruszany „w nieoficjalnych dyskusjach”372, a kilka dni później Czerniaków 

uznał wiadomości o nim za pogłoskę373. Później plotka przyjęła nową formę – miano rzekomo 

utworzyć dwa getta: „Znów mówi się o getcie w Warszawie. Ma ono objąć Pragę i kilka 

żyd[owskich] komisariatów”374. Podczas gdy w późniejszych miesiącach brakuje źródeł 

wskazujących na poważniejsze rozważanie utworzenia getta na Pradze to, jak się okaże, wiara 

w jego powstanie będzie silna jeszcze w ostatnich dniach tworzenia dzielnicy żydowskiej.  

2.10.1. Budowa murów getta 

W drugiej połowie marca 1940 r. władze niemieckie wystosowały  „[ż]ądanie, aby 

Gmina odrutowała ‘ghetto’, wbiła pale etc. oraz pilnowała tego potem”375. Niewiele później 

Ringelblum usłyszał plotkę głoszącą, że „ogrodzenia wokół obszaru getta zostaną zastąpione 

murami. W związku z tym znów poważnie się mówi o getcie w Warszawie”376. W kolejnych 

dniach pomiędzy RŻ a władzami niemieckimi i Zarządem Miejskim trwały gorączkowe 

rozmowy o technicznych szczegółach dotyczących murów – ich wysokości, fundamentów, 

przebiegu etc. O 7 rano 1 IV 1940 r. rozpoczęto kopanie rowów pod fundamenty murów377 i 

mimo starań A. Czerniakowa o odroczenie lub odwołanie tego zarządzenia szybko zaczęto 

stawiać ceglane ściany rozdzielające kolejne ulice Warszawy378. Formalnie wprawdzie teren 

ten był oznaczony jako „obszar zagrożony zarazą” („Seuchensperrgebiet”), lecz dla 

mieszkańców Warszawy powstające ogrodzenia były jednoznacznie uznawane za formę 

odseparowania ludności żydowskiej od aryjskiej, choć nie było jasne, jakie ograniczenia w 

ruchu pomiędzy dzielnicami zostaną wprowadzone379. Kilka dni po rozpoczęciu budowy 

murów Czerniaków zanotował oficjalnie wygłoszony komunikat jednego urzędnika 

niemieckiego: „Mury są po to, aby Żydów bronić przed ekscesami”380, co wskazuje, iż także w 

ówczesnej retoryce okupanta jasnym było to, że mur ma stanowić barierę uniemożliwiającą 

kontakt polsko-żydowski. Jednocześnie odrzucano możliwość, iż dojdzie do masowych 

                                                
372 L. Landau, op. cit., s. 125, 10 XII 1939 r. 
373 Adama Czerniakowa dziennik, s. 72, 20 XII 1939 r. 
374 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 66, 9-14 II 1940 r. 
375 Adama Czerniakowa dziennik, s. 96, 18 III 1940 r. 
376 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, s. 88, AR t. 29, 23 III 1940 r. 
377 Adama Czerniakowa dziennik, s. 101, 1 IV 1940 r. 
378 A. Czerniaków, op. cit,. s. 101-104, 2-10 IV 1940 r. 
379 L. Landau, op. cit., s. 385, 3 IV 1940 r. 
380 Adama Czerniakowa dziennik, s. 102, 4 IV 1940 r.; Te słowa odnosiły się do zajść antysemickich z końca 

marca 1940 r., które służyły jako jedno z uzasadnień budowy murów dookoła dzielnicy żydowskiej.  
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przesiedleń w Warszawie by dokonać zupełnego oddzielenia ludności żydowskiej uznając to 

za niewykonalne. Zdaniem zazwyczaj dobrze poinformowanego Landaua: „mury służyć będą 

prawdopodobnie oddzieleniu tych dzielnic, a więc zniesieniu ‘tranzytu’ przez nie i ograniczeniu 

ruchu z nich i do nich – bez przenoszenia tam jednak Żydów mieszkających w innych 

dzielnicach”381.  

Stawianie murów trwało do początków czerwca, kiedy to mury zostały komisyjnie 

przejęte przez władze niemieckie382. Od tego czasu władze niemieckie wielokrotnie wydawały 

polecenia rozbiórki części ustawionych barier i ustawienia nowych383 wraz z kolejnymi 

zmianami granic obszaru zagrożonego epidemią.  

Przyjmując, iż mury graniczne były budowane na wysokość 2,5 m i miały szerokość 24 

cm (a więc długość jednej cegły pełnej) okaże się, że jeden metr bieżący muru miał objętość 

0,6 m3. Poznajemy oficjalne sprawozdania Wydziału Wytwórczości Rady Żydowskiej 

dotyczące kosztów i kubatury ustawionych murów granicznych. W pierwszym z nich koszt 

ustawienia 350 m3 muru został określony na 35 000 zł, a więc – 100 zł/m3 384. Biorąc pod uwagę 

ogólny koszt wystawienia murów na granicach getta wynoszący 270 tys. zł385 należałoby 

szacować ich ogólną długość na 4500 m, tym samym pokrywałyby one nieznaczną część 

kilkunastokilometrowej granicy getta. Z tego niespełna 1/3 środków wydatkowano do końca 

czerwca 1940 r.386 – według Gutmana istniało wówczas 20 fragmentów murów, które według 

naszych szacunków mogły mieć w sumie nie więcej niż 1500 m387. 

Przyjęło się sądzić, że w czerwcu-lipcu 1940 r. tymczasowo zostały wstrzymane prace 

nad tworzeniem getta ze względu na rozważaną wówczas deportację Żydów na Madagaskar. 

Okazuje się jednak, iż zaledwie w trzy tygodnie po przejęciu przez władze okupacyjne murów 

ograniczających getto zapadła decyzja o utworzeniu getta w Warszawie. W końcu czerwca 

Niemcy mieli zgłosić się w tej sprawie do Zarządu Miejskiego „żądając od niego 

przygotowania akcji, którą uważają za tak dalece przesądzoną, że już opracowali przepisy 

wykonawcze”388. Według Landaua, tydzień później, 7 lipca, nadal miały trwać rozmowy 

niemieckiej i polskiej administracji o szczegółach tworzenia dzielnicy zamkniętej389, a w tym 

                                                
381 L. Landau, op. cit., s. 404, 12 IV 1940 r. 
382 APW, PRŻ, VII i VIII sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej, 483/10, k. 13. 
383 APW, PRŻ, XII, XIII I XIV Sprawozdanie tygodniowe, 483/12, k. 10 
384 APW, PRŻ, II Sprawozdanie tygodniowe, 483/7, k. 13.  
385 APW, PRŻ, Sprawozdanie finansowe gminy za rok 1940, sygn. 483/22, s. 15-16. 
386 APW, PRŻ, Wyjaśnienia do wykresów, 483/11, k. 11. 
387 I. Gutman, op. cit., s. 83. 
388 L. Landau, op. cit., s. 557, 29 VI 1940 r.; Adama Czerniakowa dziennik, s. 125, 29 VI 1940 r. 
389 L. Landau, op. cit., s. 568, 6 VII 1940 r. 
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samym czasie Adam Czerniaków był zapewniany przez niemieckiego urzędnika o rychłym 

końcu wojny i planach deportacji Żydów na Madagaskar390.  

2.10.2. Koncentracja Żydów na terenie Seuchensperrgebiet 

Jednocześnie ukazywały się dalsze zarządzenia mające na celu skupienie wszelkiej 

aktywności Żydów w obszarze Seuchensperrgebiet. Możemy zaliczyć do nich zarządzenie 

Ludwiga Leista zabraniające Żydom wstępu do parków, siadania na ławkach w miejscach 

publicznych i chodzenia niektórymi ulicami (w tym Al. Ujazdowskimi)391, nie dotyczyło ono 

jednak ławek i parków „w dzielnicach zagrożonych chorobami zakaźnymi”392. Od lata 1940 r. 

coraz częstsze były także doniesienia o wysiedlaniu Żydów z ulic poza tworzonym gettem. Od 

18 lipca w „Kronice lat wojny i okupacji” Ludwika Landaua stale przewija się wątek grabieży 

dokonywanych w mieszkaniach żydowskich393, a od początku sierpnia wiele źródeł wspomina 

o wyrzucaniu żydowskich mieszkańców z zajmowanych przez nich lokali. Początkowo 

eksmitowane osoby otrzymywały termin do którego należało opuścić zajmowanie mieszkanie, 

a także kierowane były do Miejskiego Biura Kwaterunkowego, który miał przydzielić lokale 

zastępcze394. Po kilku dniach ukazało się jednak nowe zarządzenie L. Leista zakazujące Żydom 

przybywającym do Warszawy i przeprowadzającym się w jej obrębie meldować się w poza 

dzielnicą ogrodzoną murami395, przy jednoczesnym zakazie dla ludności nieżydowskiej 

przeprowadzania się na teren tworzonego getta396. Ten przepis wydaje się być powiązany z 

trwającymi wówczas eksmisjami i wprost prowadzić do koncentracji ludności żydowskiej w 

Dzielnicy Północnej. W dalszych dniach zasady na jakich ludzie byli eksmitowani z mieszkań 

uległy pogorszeniu – zabroniono im zabierania mebli i innych sprzętów domowych oraz musieli 

samodzielnie znaleźć nowe lokum397, co spowodowało szybki wzrost czynszów. W końcu 

sierpnia wielu z wysiedlanych otrzymywało zaledwie pół godziny na zabranie swoich rzeczy 

osobistych398. Jak celnie podsumował ten etap separowania ludności żydowskiej i aryjskiej 

Chaim Kaplan: „to nie jest jeszcze zupełne getto, a raczej połowiczne, tercjowe, ćwiartkowe 

getto”399. 

                                                
390 Adama Czerniakowa dziennik, s. 126, 1 VII 1940 r. 
391 Zarządzenie zostało podpisane 18 VII 1940 r. i ogłoszone drukiem w NKW nr 175 z 27-28 VII 1940 r.; T. 
Szarota, op. cit., s. 42. 
392 NKW nr 175 z 27-28 VII 1940 r., s. 1. 
393 L. Landau, op. cit., s. 591, 18 VII 1940 r., s. 596, 20 VII 1940 r. 
394 L. Landau, op. cit., s. 622, 4 VIII 1940 r. 
395 NKW nr 186 z 9 VIII 1940 r., s. 3. 
396 Adama Czerniakowa dziennik, s. 139, 11 VIII 1940 r. 
397 Archiwum Ringelbluma, t. 29, Emanuela Ringelbluma pisma z getta, s. 115, 14-22 VIII 1940 r. 
398 Archiwum Ringelbluma, t. 29, Emanuela Ringelbluma pisma z getta, s. 118, 25-28 VIII 1940 r. 
399 Ch. Kaplan, op. cit., s. 159, 10 VIII 1940 r. 
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Na marginesie warto wspomnieć, iż polityka władz niemieckich w kwestii używania 

pojęcia „getto” ulegała częstym zmianom – niekiedy słowo to było dozwolone w oficjalnej 

komunikacji i prasie jawnej400, niekiedy decydowano się z nim walczyć i zastępować je 

pojęciem „dzielnicy żydowskiej” („Jüdische Wohngebiet”)401.  

We wrześniu kontynuowane były eksmisje Żydów z mieszkań położonych w 

reprezentacyjnej części miasta. Jako, że wówczas już oficjalnie trwały prace nad utworzeniem 

zamkniętego getta w Warszawie, należy się spodziewać, iż były one prowadzone nie tyle w 

celu koncentracji Żydów w dzielnicy zamkniętej, co i tak zostałoby osiągnięte późniejszym 

zarządzeniem o utworzeniu getta, a raczej dla uchwycenia wyjątkowo atrakcyjnych 

nieruchomości przez władze niemieckie i osoby pozostające z nimi w przyjaznych stosunkach. 

Dowodzi tego rozmieszczenie nieruchomości które były „oczyszczane” z Żydów – wiele z nich 

mieściło się w zamożnym rejonie na południe od al. Jerozolimskich, zaś inne – przy ul. 

Królewskiej czy Marszałkowskiej402, gdzie „Niemcy zajmowali wszystkie najlepsze domy i 

mieszkania, ludność polską chrześcijańską zostawią, żeby nie tworzyć zwartej masy, natomiast 

zupełnie usuną Żydów”403. Jednocześnie, przynajmniej formalnie, zabronione były eksmisje 

Żydów z obszaru Sperrgebeit404. 

Obawy związane z nadchodzącym powstaniem getta uchwycił Landau w połowie 

września 1940 r.: „pogłoski o wiszących nad Żydami nowych jakiś udrękach nie przestają 

krążyć, zaczynają się już konkretyzować; mówi się więc o zakazie jazdy tramwajami, o jakimś 

masowym wysiedlaniu z południowej części miasta, wszystko to jednak ma być dopiero częścią 

obszernego jakoby programu”405. Dwa tygodnie później ten obszerny program był już w pełni 

ułożony. 

W końcu września prowadzone były ostatnie dyskusje poświęcone granicom przyszłej 

dzielnicy żydowskiej – A. Czerniaków wspomina o spotkaniach i nowych ustaleniach w 

sprawie tworzonego getta niemal każdego dnia w ostatniej dekadzie tegoż miesiąca406. W tym 

czasie kilkukrotnie interweniował w sprawie odłączanych od getta ulic, ustalał status szpitala 

na Czystem (znajdującego się poza tworzonym gettem) i usiłował się dowiedzieć, w jakim 

stopniu utrudniony będzie ruch przez mury. Równolegle Niemcy prowadzili eksmisje Żydów z 

obszaru o który Sperrgebeit miał zostać zwężony – wysiedlenie z ul. Złotej było wzmiankowane 

                                                
400 Por. NKW nr 245 z 17 X 1940 r., s. 3; nr 248 z 21 X 1940 r., s. 3. 
401 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 83. 
402 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 83-85.  
403 L. Landau, op. cit., s. 731, 9 X 1940 r. 
404 Adama Czerniakowa dziennik, s. 152, 18 IX 1940 r. 
405 L. Landau, op. cit., s. 691, 16 IX 1940 r. 
406 Adama Czerniakowa dziennik, s. 151-155, 17-30 IX 1940 r. 
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już 27 IX407, podczas gdy oficjalnie o jej wyłączeniu Czerniaków dyskutował 29 i 30 IX 1940 

r.408 Potwierdza to podejrzenie, iż rola RŻ w negocjacjach dotyczących kształtowania się granic 

getta była niewielka. Jednocześnie władze niemieckie przeprowadziły rejestrację Niemców 

zamieszkujących na obszarze tworzonego getta i poleciły im opuszczenie tego terenu do 1 

października409, co – jak trafnie przewidział Landau, oznaczało zapowiedź rychłego ustalenia 

przepisów dotyczących przesiedleń ludności polskiej i żydowskiej. 

Nie dysponujemy obecnie informacjami o skali tych wysiedleń przed ogłoszeniem 

zarządzeń o utworzeniu getta, jednak mając na uwadze, iż dochodziło do nich niemal 

codziennie w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu 1940 r. nie można pominąć ich znaczenia 

dla sytuacji ludności żydowskiej. Ich sytuacja była także podobna do Żydów, którzy w okresie 

tworzenia getta znaleźli się w dzielnicy niemieckiej, a więc nie mogli wymienić się lokalami z 

Polakami opuszczającymi zamykane getto. Wśród znanych nam pamiętnikarzy w takiej 

sytuacji znalazł się m. in. Stefan Szpigielman410. 

2.10.3. Utworzenie getta w Warszawie, zmiany jego granic w październiku i 

listopadzie 1940 r. 

Drugiego października zostało podpisane przez Szefa Okręgu Warszawskiego GG – 

Ludwiga Fischera – słynne rozporządzenie o utworzeniu niemieckiej, polskiej i żydowskiej 

dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie. Nim zostało ono publicznie ogłoszone, jak się wydaje, 

doszło do pewnego odprężenia wśród ludności żydowskiej – Ch. Kaplan zanotował „Strach 

przed gettem minął. Rozpowszechniona plotka głosi, że jego sprawa została odłożona – jedni 

mówią, że na miesiąc, inni – że na trzy”411. Czerniaków potwierdza „odprężenie na odcinku 

getta”412. Ringelblum pisał wręcz o sprawie getta w czasie przeszłym – „kiedy była aktualna 

sprawa getta”413. Jednocześnie stale prowadzone były rekwizycje mieszkań żydowskich 

położonych w atrakcyjnych lokalizacjach. Tym większym zaskoczeniem dla mieszkańców 

Warszawy było ogłoszenie 12 października treści zarządzenia tworzącego getto i określającego 

ostateczny termin przeprowadzek na ostatni dzień października, zwłaszcza, że nie towarzyszyły 

mu przepisy wykonawcze, które miały zostać wydane przez pełnomocnika Fischera na 

Warszawę – Ludwiga Leista. Wiadomość, co może zdać się dziwne, została jednak przyjęta z 

pewnym spokojem – po czasie Ringelblum skomentuje, iż „[l]udność żydowska była bardziej 

                                                
407 L. Landau, op. cit., s. 709, 27 IX 1940 r. 
408 Adama Czerniakowa dziennik, s. 155, 29-30 IX 1940 r. 
409 L. Landau, op. cit., s. 698-699, 21 IX 1940 r., s. 706, 25 IX 1940 r. 
410 St. Ernest, op. cit., s. 53. 
411 Ch. Kaplan, op. cit., s. 184, 3 X 1940 r. 
412 Adama Czerniakowa dziennik, s. 156, 4 X 1940 r. 
413 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 139, 2-5 X 1940 r. 
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wstrząśnięta sprawą ulicy Żelaznej (30 000 Żydów) niż [stworzeniem] getta, bo z tym się już 

oswoiła”414. 

Obszar przewidziany do zamieszkania dla Żydów w świetle zarządzenia z 2 

października był znacząco mniejszy niż według wcześniejszych zarządzeń o granicach 

Seuchensperrgebeit – został on ograniczony z każdej niemal strony. Ponadto przewidywano, iż 

Żydzi będą mogli ze swoich dotychczasowych mieszkań zabrać jedynie bagaż ręczny – podczas 

gdy ludność nieżydowska opuszczająca zamykane getto mogła zabierać cały swój majątek pod 

warunkiem, iż opuszczą teren getta przed końcem października. Przydział mieszkań dla 

ludności polskiej opuszczającej dzielnicę zamkniętą został pozostawiony Zarządowi 

Miejskiemu, zaś dla ludności żydowskiej – w gestii Rady Żydowskiej. Rozporządzenie nie 

regulowało jednak szeregu ważnych kwestii. Mimo zapowiedzianego podziału Warszawy na 

trzy dzielnice (niemiecką, polską i żydowską) nie zostały w zarządzeniu przedstawione granice 

pierwszej z nich. Dopiero później podano do wiadomości publicznej, informację o wydaniu 

dwóch niezależnych zarządzeń: pierwszego o utworzeniu żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej 

(z 2 października) i drugiego o niemieckiej (z 9 października)415. Co ważniejsze dla naszych 

rozważań nie podawało ono w jaki sposób należy rozumieć pojęcie ulicy granicznej, a więc czy 

granica dzielnicy przebiegała środkiem jezdni, czy też zabudowa z obu stron ulicy należała do 

dzielnicy polskiej bądź żydowskiej. Ponadto nie podano informacji o organizacji 

przeprowadzek przedsiębiorstw żydowskich na teren getta i zakładów aryjskich poza zamykaną 

dzielnicę.  

W kolejnych dniach mieszkańcy zdani byli na domysły dotyczące interpretacji tych 

przepisów. L. Landau już 13 października zdołał ustalić, iż ulice graniczne mają być 

obustronnie wyłączone z getta416, co uznał za przesłankę do tego, że będzie ono zamknięte, a 

przedsiębiorstwa żydowskie pozostałe poza murami – zostaną zlikwidowane417. Podobny 

wniosek wysnuł kilka dni później Chaim Kaplan418. Co ciekawe, Ringelblum zainteresował się 

losem chrześcijańskich interesów na obszarze getta („zrujnowano by w ten sposób tysiące 

chrześcijańskich sklepów i przedsiębiorstw”, „kwestia przedsiębiorstw chrześcijańskich […] 

nie została jeszcze wyjaśniona”419), lecz nie poruszył on kwestii zakładów pozostających w 

rękach żydowskich. Jednocześnie zauważono, że istnieje znacząca dysproporcja liczby 

                                                
414 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 148, 23-24 X 1940 r. 
415 L. Landau, op. cit., s. 740, 14 X 1940 r. 
416 Potwierdzała to w tym okresie także prasa, por. NKW nr 244 z 16 X 1940 r., s. 3. 
417 L. Landau, op. cit., s. 738, 13 X 1940 r. 
418 Ch. Kaplan, op. cit., s. 191, 17 X 1940 r. 
419 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 144, 12-13 X 1940 r. 
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chrześcijan i Żydów objętych przesiedleniem – podczas gdy obszar getta miało opuścić około 

140 tys. Polaków, to sprowadzić tam miało się nie więcej niż 110 tys. Żydów420.  

W dalszych dniach utrzymywał się chaos informacyjny – 14 października 

opublikowano wreszcie drukiem rozporządzenie z 2 października421, które wówczas było już 

zdezaktualizowane. Następnego dnia NKW podał plan getta422, który okazał się być błędny. 17 

października na łamach NKW ukazało się rozporządzenie wykonawcze L. Leista o utworzeniu 

getta. Mieszkańcy podlegający przesiedleniu mieli zgłaszać się w szeregu Biur Zgłoszeń 

prowadzonych przez Zarząd Miejski i RŻ, które miały koordynować wymianę mieszkań. 

Jednocześnie zaprezentowano nowy przebieg granic getta, a także de facto odwołano 

ograniczenia dotyczące majątku jaki Żydzi mogli zabierać ze sobą do nowych mieszkań na 

terenie getta423 – podano nawet urzędowe stawki za usługi transportowe w Warszawie. W 

sobotę 19 października ogłoszono ograniczenie obszaru tworzonego getta o obszar na zachód 

od ul. Żelaznej, zamieszkały głównie przez ludność chrześcijańską424, co miałoby wyrównać 

liczbę osób przesiedlanych z i do getta – w rzeczywistości jednak, w połączeniu z innymi 

zmianami granic, doprowadziło do zaburzenia bilansu w taki sposób, że miało wzrosnąć 

przeludnienie w i tak już zagęszczonej dzielnicy żydowskiej. Następnie starania Czerniakowa 

przyniosły pewne skutki i doprowadziły do ponownego przyłączenia do getta obszaru w 

czworoboku Leszno-Żelazna-Grzybowska-Wronia425. Dopiero 27 października, w sytuacji gdy 

według danych RŻ do getta sprowadziło się około 58 tys. Żydów, a więc około połowy objętych 

przesiedleniem, udało się uzyskać prolongatę terminu zamknięcia getta do 16 listopada 1940 

r426. Z nieustalonych przyczyn wiadomość ta została podana do wiadomości publicznej dopiero 

w ostatnim momencie – 31 października w godzinach popołudniowych427. Od tego czasu 

zmiany granic getta były niewielkie i dotyczyły włączenia bądź wyłączenia z getta 

pojedynczych posesji. Nie oznaczało to jednak końca niejasności dotyczących przebiegu granic 

dzielnicy żydowskiej, ale większość z nich wynikała nie tyle z nowych zarządzeń władz 

                                                
420 L. Landau, op. cit., s. 738, 13 X 1940 r.; Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 144, 12-13 X 

1940 r. 
421 NKW nr 242 z 14 X 1940 r., s. 1. 
422 NKW nr 243 z 15 X 1940 r., s. 4. 
423 NKW nr 245 z 17 X 1940 r., s. 2.  
424 L. Landau, op. cit., s. 749-750, 19 X 1940 r., Adama Czerniakowa dziennik, s. 159, 19 X 1940 r.; 

potwierdzone w NKW nr 248 z 21 X 1940 r., s. 3; Według NKW obszar ten zamieszkiwało około 60 tys. 

aryjczyków i 18 tys. Żydów, zaś wg Czerniakowa – 24 tys. Żydów i 38 tys. aryjczyków. 
425 Adama Czerniakowa dziennik, s. 160, 25 X 1940 r.; Zdaniem L. Landaua decyzję tę podjęto nie ze względu 

na troskę o dobrostan ludności żydowskiej, a dla zapewnienia spójności terytorialnej dzielnicy żydowskiej by 

uniknąć trudności związanych z przechodzeniem Żydów pomiędzy dwoma gettami; L. Landau, op. cit., s. 776, 1 

XI 1940 r. 
426 Adama Czerniakowa dziennik, s. 160-161, 27 X 1940 r. 
427 Adama Czerniakowa dziennik, s. 161, 31 X 1940 r. 
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niemieckich, co z niejasności, które akty prawne zachowały aktualność428. Atmosfera 

niepewności panująca w Warszawie i brak klarownych zasad dotyczących tworzenia getta 

powodowały, iż stale pojawiały się coraz to nowe plotki o zmianach granicy, a graniczy z 

pewnością obecność osób celowo rozpowszechniających fałszywe wiadomości dla własnej 

korzyści. 

Nie wiele wiemy o jednym z wielkich problemów okresu tworzenia getta, jakim była 

sytuacja ubogich rodzin żydowskich zamieszkujących na Pradze. Nie był to jednak problem 

nieznany współczesnym – już w pierwszych dniach po ogłoszeniu zarządzenia L. Fischera o 

utworzeniu getta sprawę z ich trudnego położenia zdawał sobie sprawę Ringelblum, który pisał, 

iż „przesiedlenie Żydów z przedmieść, jak również z ubogiej Pragi, oznacza dla nich całkowitą 

ruinę, nie będą mieli nawet pieniędzy na przeprowadzki”429. Brakuje nam dzisiaj wyjaśnienia, 

w jakim stopniu względy ekonomiczne, a w jakim przekonanie o możliwości utworzenia 

drugiego getta na Pradze przekonały zamieszkałych tam Żydów do zwlekania z przeprowadzką 

– wiemy jednak, że na początku listopada było tam około 20 tysięcy Żydów „zupełnie 

zrezygnowanych i przygotowanych na wszystko”430. Jak się zdaje problem ten został 

podniesiony dopiero w ostatnim tygodniu przed zamknięciem getta. Landau usłyszał wtedy 

wiadomości o tym, że prascy Żydzi pozostali jeszcze w swoich dotychczasowych 

domostwach431, a 13 listopada Rada Żydowska wystosowała pismo do władz niemieckich, 

gdzie przedstawiono „projekt rekwizycji furmanek żydowskich na 14 i 15-go celem 

przewiezienia chudoby praskiej”432. Projekt ten nie doczekał się jednak realizacji, gdyż stawili 

się jedynie nieliczni z wezwanych furmanów433. Ringelblum zanotował: w piątek [15 listopada 

– MG] w nocy aresztowano Żydów na Pradze i wywieziono ich na Muranowską i inne ulice; 

nocują na klatkach schodowych i na podwórzach. Nie zabrali ze sobą nic oprócz bagażu 

podręcznego. W szabat [16 listopada – MG] widziałem, jak prowadzono z Pragi grupy Żydów. 

Urządzono dla nich tymczasowe pomieszczenia w szkołach salach tanecznych itd.”434. W ten 

sposób do getta trafiła wielotysięczna rzesza osób pozbawionych wszelkiego majątku, zdanych 

na wsparcie opieki społecznej i ofiarność społeczeństwa. Jak przedstawimy w dalszej części 

                                                
428 Przykładowo: Ringelblum wspominał o tym, iż w końcu października wciąż rozwieszano plakaty z 

obwieszczeniem L. Leista z 2 X, które wówczas było już od przynajmniej tygodnia nieaktualne; Emanuela 

Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 150, 25-31 X 1940 r. 
429 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 145, 12-13 X 1940 r. 
430 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 154, 1 XI 1940 r. 
431 L. Landau, op. cit., s. 793, 11 XI 1940 r. 
432 Adama Czerniakowa dziennik, s. 164, 13 XI 1940 r. 
433 Adama Czerniakowa dziennik, s. 164, 15 XI 1940 r. 
434 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 167, 19-20 XI 1940 r. 
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pracy właśnie kwestia Żydów z Pragi będzie pierwszym testem dla wydolności systemu 

pomocy społecznej w getcie warszawskim.  

 

Rysunek 6: Sceny uliczne z okresu tworzenia getta; NKW nr 251, 24 X 1940, s. 4. 

Od pierwszych dni getta setki tysięcy osób poszukiwały nowego lokum. Większość 

osób słusznie obawiała się niewydolności systemu rejestracji prowadzonych przez Biuro 

Kwaterunkowe, gdzie kilkuset zaangażowanych do pracy urzędników, najczęściej 

pozbawionych odpowiedniego przeszkolenia, nie było w stanie podołać ogromowi pracy 

związanej z przesiedleniem ćwierćmilionowej rzeszy warszawiaków. Jedni znajdowali nowe 

lokum wymieniając się ze znajomymi, inni – wywieszali ogłoszenia o tym jakie mieszkanie 

opuszczają i czego oczekują w zamian. Zaraz po ogłoszeniu publicznie planów utworzenia getta 

Ringelblum zanotował: „Całe miasto obwieszone jest białymi kartkami o zamianie mieszkań 

przez Żydów i chrześcijan. Ściana obok Biura Kwaterunkowego Gminy jest całkowicie 

biała”435. Jednocześnie wyprowadzka tysięcy osób wiązała się ze zrozumiałymi problemami 

dotyczących pożycia sąsiedzkiego. Typowymi zagadnieniami w tych dniach były pytania takie 

jak: czyją powinnością jest opłacenie czynszu za październik, czy można zabrać ze sobą część 

zgromadzonego opału i warzyw okopowych do nowego lokum. Dawały one, niestety, liczne 

okazje do sporów polsko-żydowskich. Równocześnie trwały spory o przebieg granic getta –

niekiedy decydowano się zamurować wejście do kamienicy z jednej strony by pozostała ona po 

określonej stronie muru436. W innych przypadkach zbierano podpisy pod wnioskami do władz 

                                                
435 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 146, 12-13 X 1940 r. 
436 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 146, 12-13 X 1940 r., s. 148, 23-24 X 1940 r. 
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miejskich o pozostawienie danej ulicy poza gettem437, po mieście natomiast krążyły plotki o 

milionowych łapówkach za pozytywne ustosunkowanie się do tego czy innego wniosku. 

Przewodniczący Rady Głównej Opiekuńczej – hr. Ronikier438 wskazywał, iż walka o zawężanie 

granic getta jest niesłuszna, lecz jak się wydaje jego odezwa nie odniosła skutku. Trudniej jest 

nam ocenić rolę komisarycznego burmistrza Warszawy Juliana Kulskiego w targach o 

poszczególne ulice. Podczas gdy w powojennych świadectwach Kulski starał się przedstawić 

swoje decyzje jako bezstronne i podyktowane dobrem całej ludności Warszawy, to – 

zestawiając świadectwa z epoki – I. Gutman przedstawił znacznie bardziej krytyczną ocenę 

jego postępowania. Wbrew sformułowanej przez Gutmana439 opinii należy zaznaczyć, że w 

źródłach zazwyczaj spotykamy krytykę nienazwanych z nazwiska „różnych dyrektorów”, 

którzy mieli zabiegać o wyłączenie z getta poszczególnych ulic440, a także odmawiać rozmów 

z czynnikami żydowskimi przekazując ich załatwienie samemu Kulskiemu441.  

Jasnym jest jednak fakt, że każda kolejna zmiana granic getta zmuszała do powtórnej 

przeprowadzki liczną grupę osób, która wiązała się ze stresem, znacznymi wydatkami, a 

nierzadko – utratą części majątku. W tym samym czasie nie brakowało ludzi wykorzystujących 

zamęt do czerpania osobistych korzyści. W szeregu miejsc pojawiały się osoby ze 

sfingowanymi nakazami meldunkowymi, zajmujące siłą mieszkania442, czy wymuszające 

haracz za odwołanie eksmisji. Ich działania były możliwe dzięki chaosowi informacyjnemu 

jaki panował w Warszawie, a zarazem go pobudzały – sugerując, iż coraz to inne ulice zostały 

włączone (bądź wyłączone) z getta.  

2.10.4. Liczba osób przesiedlonych w ramach tworzenia getta i liczba 

zamienionych mieszkań 

Do dzisiaj nie powstało wiarygodne oszacowanie liczby osób objętych przesiedleniami 

w ramach tworzenia getta w październiku i listopadzie 1940 r. Najczęściej w tym miejscu 

przytaczane jest sprawozdanie Waldemara Schöna443 – niemieckiego urzędnika 

odpowiedzialnego za utworzenie getta. Wyliczył on, że tworzoną dzielnicę żydowską opuściło 

113 tys. Polaków, którzy opróżnili 11 567 mieszkań, a na ich miejsce przybyło 138 tys. Żydów 

zamieszkałych uprzednio w około 13 800 lokalach444. W raporcie przytoczono także dalece 

                                                
437 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 148, 23-24 X 1940 r. 
438 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 150, 25-31 X 1940 r. 
439 I. Gutman, op. cit., s. 92-93. 
440 L. Landau, op. cit., s. 742, 15 X 1940 r. 
441 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 156, 2-6 XI 1940 r. 
442 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 147, 23-24 X 1940 r. 
443 Por. R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej, Warszawa 1975, s. 81, I. Gutman, op. cit., s. 96, B. 

Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 95. 
444 APW, Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego, Referat Waldemara Schöna, 482/1093, k. 4. 
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zawyżone szacunki liczby i zagęszczenia ludności w getcie – według autora na jedną izbę 

mieszkalną przypadało 6-7 osób445, na mieszkanie 15 osób, zaś w getcie zamieszkiwało 

„według naszej oceny i obserwacji” 470-590 tys. Żydów446 - jak się wydaje wykorzystując jako 

dolne oszacowanie liczbę Żydów zamieszkujących w powiatach Warszawa-miasto (Kreis 

Warschau-Stadt) i warszawskim ziemskim (Kreis Warschau-Land), zaś jako górne – ich liczbę 

w całym dystrykcie warszawskim447. Należy podkreślić, iż sam W. Schön zdawał sobie sprawę 

z istniejących niższych szacunków, podając „według danych Rady Żydowskiej, która ponoć 

dokonała spisu ludności – około 410 000 Żydów”448 i to na nich oparł szacowanie zaludnienia 

w dzielnicy żydowskiej przyjmując liczbę 27 tys. mieszkań449. Według ustaleń T. Berenstein i 

A. Rutkowskiego, w końcu 1940 r. przeciętne zaludnienie mieszkań było przeszło dwukrotnie 

niższe niż wykazane przez Schöna i wynosiło 2,9 osoby na izbę450.  

Dane podane przez W. Schöna można poddać także dalszej krytyce. Liczba 11 567 

zwalniających się mieszkań aryjskich pochodzi z danych zebranych w trakcie przesiedleń i nie 

wiemy, w jaki sposób ją ustalono, przez co trudno jest zweryfikować jej wiarygodność. 

Czerniaków podał tę wartość już 27 października451, a te same dane Landau komentował 

kolejnego dnia452 – obydwaj jednak wskazywali, iż pewna część tych lokali nie jest dostępna 

dla Żydów, gdyż stanowiły one mieszkania służbowe na terenie aryjskich zakładów 

przemysłowych. Wartości te nie były jednak szczególnie znaczące, gdyż w listopadzie 

większość zamieszkałych w nich Polaków została wysiedlona z getta, tak że 15 listopada 

według Schöna było ich około 3 tysięcy453.  

Według spisu ludności i mieszkań na terenie dzielnicy żydowskiej mającego uchwycić 

stan dzielnicy, 1 stycznia 1941 r. w getcie znajdowało się 1359 domów mieszkalnych w stanie 

zdatnym do użytku, zaś 162 zostało uznane za zniszczone454 – a więc odsetek zniszczonych 

                                                
445 APW, Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego, Referat Waldemara Schöna, 482/1093, k. 5; Fragmenty tego 

dokumentu zostały opublikowane w wyborze źródeł: Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie 

okupacji hitlerowskiej, red. T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, Warszawa 1957. 
446 APW, Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego, Referat Waldemara Schöna, 482/1093, k. 5; „nach unseren 

Beobachtungen und Schätzungen”. Na marginesie należy zauważyć, iż T. Berenstein i A. Rutkowski popełnili 

błąd podając ten szacunek jako 470-490 tys.; por. T. Berenstein, A. Rutkowski, Liczba ludności żydowskiej i 

obszar przez nią zamieszkiwany w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej, BŻIH nr 26/1958, s. 78. 
447 Por. APW, Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego, Rozmieszczenie Żydów w dystrykcie warszawskim (b.d.), 
482/939, k. 3 – tam liczbę Żydów w powiecie Warszawa-miasto i Warszawa-ziemski szacowano na 474 tys., a w  

dystrykcie na około 600 tys. 
448 APW, Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego, Referat Waldemara Schöna, 482/1093, k. 5. 
449 APW, Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego, Referat Waldemara Schöna, 482/1093, k. 5. 
450 T. Berenstein, A. Rutkowski, Liczba ludności żydowskiej…, BŻIH nr 26/1958, s. 96. 
451 Adama Czerniakowa dziennik, s. 160, 27 X 1940 r. 
452 L. Landau, op. cit., s. 768, 28 X 1940 r. 
453 APW, Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego, Referat Waldemara Schöna, 482/1093, k. 5. 
454 APW, PRŻ, Stan ilości mieszkańców i nieruchomości w dzielnicy żydowskiej (1 I 1941 r.), 483/5, k. 4. 
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wynosił około 11% co w przybliżeniu odpowiada wartości przeciętnej dla całej Warszawy. 

Według danych z wiosny 1940 r. średnie zaludnienie w mieszkaniach na terenie 

Seuchensperrgebeit wynosiło 2,5 osoby na izbę, a miały one średnio nieco poniżej 2,3 pokoju 

mieszkalnego, zatem średnie zaludnienie lokalu mieszkalnego wynosiło 5,8 osoby455. 

Przypomnijmy, iż według cenzusu z 1931 r. w dzielnicach III i IV, na terenie których 

powstawało getto, średnia liczba osób w mieszkaniu wynosiła odpowiednio 5,8 i 5,3456, co 

oznacza, iż zmiana gęstości zaludnienia nie uległa poważnym zmianom. Zdaniem Judenratu do 

zamknięcia getta gęstość zaludnienia wzrosła o około 15%457, a więc do około 7 osób na 

mieszkanie i 2,9 osoby na izbę mieszkalną.  

W tej sytuacji, jeśli przyjąć, że faktycznie 113 tys. Polaków opuściło teren tworzonego 

getta to musieliby oni opuścić od 16 do nawet 19,5 tys. mieszkań – w zależności od tego czy 

przyjmie się, iż aryjskie lokale również zostały „dogęszczone” w 1940 r. Wartości te są jednak 

przynajmniej półtorakrotnie wyższe niż wynosiło wyliczenie Judenratu, wykorzystane później 

przez W. Schöna. Nie powinniśmy skupiać się za to na lokalach służbowych, gdyż niemal 

wszystkie zamieszkałe w nich osoby zostały wysiedlone poza mury. W kontrze należy 

przedstawić zebrane przez A. Czerniakowa dane mówiące o tym, iż po wymianie 5400 

mieszkań nowe lokum znalazło 58 000 Żydów458, które wskazywałyby na znacznie wyższą 

średnią gęstość zaludnienia (na poziomie ok. 10 osób na mieszkanie zamiast 7,5 

przyjmowanego w naszych obliczeniach). Dane te zapewne były poważnie obciążone, gdyż 

lokatorzy przejmujący mieszkania na terenie getta spodziewali się, że jeśli wykażą zbyt niską 

liczbę mieszkańców, to Biuro Kwaterunkowe przymusowo „dogęści” ich lokale przydzielając 

do nich sublokatorów459. Mając na uwadze tę tendencję L. Landau był przekonany, iż liczba 

mieszkań zwalniających się w getcie była zaniżona, choć nie przedstawił on swojego 

oszacowania tej liczby. 

Przyjrzyjmy się drugiej możliwości, tj. zawyżeniu liczby osób wysiedlanych z 

tworzonej dzielnicy żydowskiej. Jeśli można zaufać szacunkom z pierwszych dni po ogłoszeniu 

rozporządzenia L. Fischera, na terenie tworzonego getta mieszkało około 140 tys. Polaków. W 

następnych dniach doszło jednak do szeregu zmian granic, z których najbardziej znane było 

                                                
455 APW, PRŻ, Ludność dzielnicy żydowskiej Warszawy (stan z 1 V 1940 r.), 483/17, k. 3-4; T. Berenstein i A. 

Rutkowski błędnie podają, iż wartości te odnoszą się do zamkniętego już getta; por. T. Berenstein, A. 

Rutkowski, Liczba ludności żydowskiej…, BŻIH nr 26/1958, s. 96. 
456 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, Przegląd ogólny. 
457 APW, PRŻ, Ludność dzielnicy żydowskiej Warszawy (stan z 1 V 1940 r.), 483/17, k. 5. 
458 Adama Czerniakowa dziennik, s. 160, 27 X 1940 r. 
459 L. Landau, op. cit., s. 768, 28 X 1940 r. 
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wyłączenie z dzielnicy żydowskiej obszaru na zachód od ul. Żelaznej. Jeśli wierzyć szacunkom 

Czerniakowa zamieszkiwało tam przed rozpoczęciem przesiedleń 38 tys. Polaków460. Nie 

można jednak obniżyć szacunku liczby wysiedlanych o tę wartość, gdyż część tej dzielnicy 

została następnie ponownie przyłączona do getta. Trudna do oszacowania jest liczba Polaków 

zamieszkujących w domach mieszczących się przy granicach getta, które w trakcie jego 

tworzenia zostały przyłączone do dzielnicy aryjskiej, z pewnością ich liczba była dość 

znacząca. Skrajny szacunek L. Landaua mówił, iż z dzielnicy żydowskiej miałoby zostać 

wysiedlonych zaledwie 75 tys. osób – sam autor kazał jednak podchodzić do tych wyliczeń z 

dystansem461.  

Drugą stroną medalu jest kwestia liczby Żydów objętych przesiedleniem do getta i 

pozostawionych przez nich mieszkań. Zdaniem Schöna do dzielnicy miało trafić 138 tys. 

Żydów opuszczających 13800 lokali. Warto zwrócić uwagę, że jedna z tych liczb jest dokładnie 

dziesięciokrotnością drugiej, co zdaje się sugerować, iż dysponując jedną wartością usiłował 

oszacować drugą. Szacunek 10 osób na jedno mieszkanie, jak już wyżej wykazano, jest 

poważnie zawyżony, przez co konieczne byłoby obniżenie liczby przesiedlanych Żydów lub 

podniesienie liczby zwalnianych mieszkań. Znając rozmieszczenie ludności żydowskiej 

wykazane przez spis powszechny z 1931 r., poza Dzielnicą Północną (znacząco szerszą 

terytorialnie niż utworzone getto) zamieszkiwało około 30% społeczności żydowskie. Według 

badań A. Gawryszewskiego, w końcu lat trzydziestych, koncentracja ludności żydowskiej w 

Dzielnicy Północnej utrzymywała się na zbliżonym poziomie, przez co szacowanie liczby 

Żydów zmuszonych do przeprowadzki na 130 i więcej tysięcy, wydawałoby się uprawnione. 

Wiemy jednak, iż w pierwszym roku okupacji doszło do znaczącej koncentracji ludności 

żydowskiej w Seuchensperrgebeit – przez to, iż jedynie tam mogli meldować się przybywający 

do Warszawy przybysze z innych miast, oraz z powodu eksmisji Żydów z pozostałych części 

miasta. Mając to na uwadze wydaje się, że rzeczywista liczba przesiedlonych Żydów była 

niższa niż 138 tys., jednak znacząco przekraczała ona liczbę Polaków wysiedlonych z terenu 

getta. 

2.10.5. Liczba przedsiębiorstw przeniesionych do getta 

Niepewnościom co do przebiegu granic towarzyszyły podobnie niejasne informacje 

dotyczące przenoszenia przedsiębiorstw. NKW już 15 października zapowiadał wymianę 

sklepów, polegającą na tym, że chrześcijanie mieli przejmować żydowskie interesy poza gettem 

                                                
460 Adama Czerniakowa dziennik, s. 159, 19 X 1940 r. 
461 L. Landau, op. cit., s. 768, 28 X 1940 r. 
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w zamian za pozostawiane tam sklepy i warsztaty, a akcję nadzorować miał Zarząd Miejski i 

RŻ462. Następnego dnia komunikat zapowiadał nadzór nad wymianą ze strony Wydziału 

Gospodarczego w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego, a także informował, iż w wypadku 

większych przedsiębiorstw ich status zostanie uregulowany odrębnym zarządzeniem L. 

Leista463. Wspomniane wcześnie rozporządzenie opublikowane 17 października w NKW 

zdawało się odwoływać wcześniej zapowiadaną wymianę lokali – w pkt 9 stwierdzono bowiem 

wprost: „Przeprowadzenie akcji dotyczącej lokali handlowych, przedsiębiorstw i urzędów 

zostaje przełożone na później. Na razie przesiedla się ludzi”464. Nie przeszkodziło to jednak w 

wydaniu przez Związek Detalicznego Kupiectwa Chrześcijańskiego informacji o 

organizowanej przezeń pomocy w wymianie lokali465. 24 października w artykule Kto musi 

zamieszkać w getcie i jakie przedsiębiorstwo jest żydowskie, po przedstawieniu obowiązujących 

norm prawnych, redaktor NKW pisał: „Takie [żydowskie – MG] przedsiębiorstwa podpadają 

pod przymus przeniesienia się do getta”466. W końcu października głos zabrała Izba 

Przemysłowo-Handlowa, która zarządziła rejestrację przedsiębiorstw aryjskich w dzielnicy 

zamkniętej, oraz przedsiębiorstw żydowskich poza tworzonym gettem w terminie do 9 

listopada 1940 r.467. 1 listopada redakcja NKW tłumaczyła: „przedsiębiorstwa żydowskie poza 

żydowska dzielnicą mieszkaniową nie potrzebują zaraz przenosić się do niej. W wypadku 

jednak, gdy już teraz zdecydują się na to, mogą zabrać ze sobą swe urządzenia, maszyny, zapasy 

surowców, towarów, itd.”468. co wydawało się mieć na celu uspokojenie żydowskich 

przedsiębiorców. Uważny czytelnik mógł jednak dostrzec, iż podczas gdy przedsiębiorstwom 

aryjskim zagwarantowano, że „mogą wykonywać swoją działalność gospodarczą w żydowskiej 

dzielnicy mieszkaniowej, a ich urzędnicy i pracownicy […] otrzymują przepustki wstępu na 

teren żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”469, to podobna deklaracja nie padła w stosunki do 

zakładów żydowskich. Nie znamy wyników rejestracji prowadzonej przez Izbę Przemysłowo-

Handlową, lecz mając na uwadze termin jej zakończenia należy zakładać, iż jedynie niewielka 

część zamian mogła zostać dokonana przed końcem tworzenia getta. 

Podczas gdy dla warszawskich Żydów 15 listopada był ostatnim dniem swobodnego 

poruszania się po mieście, ludność polska zachowała prawo wchodzenia do getta do końca 

                                                
462 NKW nr 243 z 15 X 1940 r., s. 1. 
463 NKW nr 244 z 16 X 1940 r., s. 3. 
464 NKW nr 245 z 17 X 1940 r., s. 2. 
465 NKW nr 246 z 18 X 1940 r., s. 3. 
466 NKW nr 251 z 24 X 1940 r., s. 3. 
467 NKW nr 256 z 30 X 1940 r., s. 3. 
468 NKW nr 257 z 31 X – 1 XI 1940 r., s. 3. 
469 NKW nr 257 z 31 X – 1 XI 1940 r., s. 3. 
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miesiąca. Był to znaczący czynnik w potencjalnych negocjacjach pomiędzy właścicielami 

zakładów, gdzie Polacy posiadali znacząco silniejszą pozycję negocjacyjną wiedząc, iż to Żydzi 

są pod większą presją czasową. Jednocześnie Polacy mogli podejmować decyzję o tym co 

planują zrobić ze swoimi zakładami po zamknięciu getta, posiadając wiedzę o tym w jakim 

stopniu ograniczony był ruch pomiędzy polską i żydowską dzielnicą.  

 

Rysunek 7: Ogłoszenie o rejestracji przedsiębiorstw prowadzonej przez Izbę Przemysłowo-Handlową; NKW nr 257 z 31 X - 1 
XI 1940 r., s. 3. 

Nawet dzisiejszy badacz, dysponujący bogatą bazą źródłową dotyczącą tego okresu, ma 

problem z oceną wiarygodności poszczególnych wiadomości o pomniejszych zmianach granic 

getta, zasadach wystawiania przepustek pozwalających na wychodzenie z dzielnicy czy innych 

drobnych formalnościach stanowiących wówczas kluczowe zagadnienia dla setek i tysięcy 

osób dotkniętych tymi posunięciami. Do samego końca akcji przesiedleńczej informacje, 

jakimi dysponowali mieszkańcy Warszawy, były niepełne i niedokładne. Trudno jest w tym 

miejscu oszacować, jaki odsetek żydowskich przedsiębiorców trafnie odgadł, iż getto będzie 

zamknięte i koniecznością jest przeniesienie swoich warsztatów do dzielnicy ograniczonej 

murami.  

W ukazujących się niemal codziennie artykułach mających wytłumaczyć ludności 

Warszawy obowiązujące ich normy brak było jednoznacznej wykładni dotyczącej losu 

przedsiębiorstw żydowskich pozostających poza granicami getta. Problem interpretacyjny nie 

dotyczył jednak najmniejszych zakładów, które mieściły się w mieszkaniach ich właścicieli, a 

jak wynika z badań nad przedwojenną strukturą handlu i wytwórczości – stanowiły one 
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znaczącą część działających w mieście podmiotów gospodarczych. Te przedsiębiorstwa 

przenosiły się na tych samych zasadach jak ludność.  

Nazwa grupy Stan na 20 V 1940 r.470 Stan na 20 IX 1940 r.471 

Włókiennicza 3713 3807 

Skórzana 2249 2341 

Metalowa 1669 1733 

Spożywcza 758 781 

Usług osobistych 667 736 

Drzewna 578 584 

Budowlana 387 393 

„Inne” 70 73 

Suma 10091 10448 

 

 

W niniejszym rozdziale zajmiemy się zakładami mieszczącymi się w odrębnych 

pomieszczeniach, które pozostały jednak w rękach żydowskich do momentu utworzenia getta. 

Rozważymy dwie kategorie przedsiębiorstw – firmy handlowe i zakłady rzemieślnicze. Trudno 

jest ocenić, jak wielu przedsiębiorców zdecydowało się na własną rękę przenieść swoje zakłady 

do getta bez wyrażonego wprost nakazu, przez co poniższe wyliczenia są jedynie 

szacunkowymi wyliczeniami opartymi o szczątkowo zachowaną dokumentację. 

Według stanu na 20 września 1940 r. Związek Rzemieślników Żydów liczył 10 448 

członków podzielonych na osiem grup zawodowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ta jest 

o tyle wiarygodna, że podobną liczbę świadectw dla żydowskich rzemieślników wydano w 

1938 r.472, zaś według danych z okresu okupacji liczba ta pozostawała prawie stała mimo 

zapowiedzi zmniejszenia liczby wydanych Żydom świadectw przemysłowych. Widoczny jest 

niewielki wzrost liczby zarejestrowanych względem stanu z 20 maja, co sugeruje, iż z czasem 

rejestracja ta była „uszczelniana” i obejmowała właściwie wszystkie legalnie istniejące 

warsztaty rzemieślnicze. Patrząc na to, że około dwóch trzecich warszawskich Żydów nie było 

objętych przesiedleniem, gdyż zamieszkiwali oni na obszarze tworzonego getta, należy 

zakładać, że około 6-7 tys. zakładów rzemieślniczych również znajdowało się na terenie 

                                                
470 APW, PRŻ, Stan liczebny członków Związku Rzemieślników Żydów w Warszawie, 483/9, k. 5. 
471 APW, PRŻ, Sprawozdanie Związku Rzemieślników Żydów od chwili założenia (kwiecień 1940 r.) do 20 IX 

1940 r., 483/16, k. 15. 
472 Odżydzanie i rozwój rzemiosła polskiego, NKW nr 2 z 2 I 1940 r., s. 3. 

Tabela 6: Liczba członków poszczególnych sekcji Związku Rzemieślników Żydów w 1940 r. 
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Dzielnicy Północnej i nie było objętych przesiedleniem. Trzeba do nich doliczyć pewną liczbę 

warsztatów znajdujących się w mieszkaniach żydowskich, które ich właściciele zabierali ze 

sobą wynosząc się do dzielnicy zamkniętej. Naszym zdaniem można przypuszczać, że około 2-

3 tysięcy żydowskich zakładów rzemieślniczych pozostało poza gettem. 

Nie dysponujemy podobnie precyzyjną ewidencją żydowskich sklepów – nie tylko 

trudniejsze byłoby podzielenie ich według branży (ze względu na popularność sklepów 

wielobranżowych), ale i przez stosunkowo niską barierę wejścia do handlu. Podczas wojny 

setki i tysiące osób decydowało się zająć drobnym handlem w przekonaniu, że w ten sposób 

zdołają zapewnić byt sobie i swoim rodzinom. Jak już wspomniano w części poświęconej 

sytuacji panującej w Warszawie w okresie międzywojennym, handel obwoźny i sklepiki 

mieszczące się w mieszkaniach stanowiły ważną część żydowskiego handlu, zaś zmiany z 

okresu wojny doprowadziły do znaczącego rozpowszechnienia się tych niewielkich 

przedsiębiorstw. Przez to, iż nie dysponowały one wydzielonymi pomieszczeniami, zostały w 

większości przeniesione do getta wraz z ich właścicielami na podstawie przepisów dotyczących 

przesiedlenia osób. Na tle niewielkich sklepików odcinają się wyraźnie tak zwane sklepy 

rozdzielcze, w których konsumenci mogli rejestrować swoje kartki i wykupować przewidziane 

na nich dobra –w połowie 1940 r. w rękach żydowskich było ich około pięciuset, z których 

około trzystu znajdowało się w komisariatach Leszno, Muranów i Powązki473, a więc na 

terenach w większości włączonych do tworzonego getta. Po zamknięciu żydowskiej dzielnicy 

mieszkaniowej kolejne przedsiębiorstwa zostały włączone do systemu sklepów 

rozdzielczych474. 

Z wielokrotnie cytowanego (i krytykowanego) sprawozdania W. Schöna wynika, iż w 

dniu zamknięcia getta policja oplombowała „1170 spożywczych i 2600 innych żydowskich 

firm”475. Według redaktorów edycji źródłowej Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich 

powyższy cytat odnosił się jedynie do sklepów476, lecz wydaje się, iż była to błędna 

interpretacja – niemieckie słowo „Geschäft” ma szerszy zakres znaczeń niż „sklep”, zaś brak 

wzmianki o zakładach wytwórczych i usługowych w raporcie byłby zaskakujący. Brakuje nam 

                                                
473 APW, PRŻ, Sieć spożywczych sklepów rozdzielczych, stan na 30 VI 1940 r.,, 483/13, k. 4. 
474 APW, PRŻ, 39 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej (10-16 I 1941 r.), 483/20, k. 3. 
475 APW, Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego, Raport Waldemara Schöna, 482/1093, k. 5; tłumaczenie własne. 

W oryginale: „1170 Lebensmittel- und 2600 andere jüdische Geschäfte”; W literaturze przedmiotu, w ślad za 

artykułem T. Brustin-Berenstein, Hitlerowskie dyskryminacje gospodarcze wobec Żydów w Warszawie przed 

utworzeniem getta, BŻIH nr 4/1952, s. 173, przytaczane są niekiedy błędne wartości – 1700 sklepów 

spożywczych i ok. 2500 innych; por. B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 502; R. Sakowska podawała liczby 

„ok. 4000 sklepów żydowskich i ok. 600 zakładów rzemieślniczych” – niestety nie podając źródła tych danych; 

R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej, s. 81. 
476 Eksterminacja Żydów..., dok. 44, s. 107. 
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jednak mocnych podstaw do weryfikacji tych liczb przez wieloznaczność wykorzystanego 

terminu.  

2.10.5.1. Starania o odzyskanie majątku pozostałego poza murami 

Popularny jest pogląd, iż żydowscy przedsiębiorcy byli przekonani o tym, że getto 

będzie otwarte i będą mieli dostęp do swoich zakładów poza gettem. Jak wcześniej jednak 

wskazaliśmy, dostępne były także przesłanki o tym, iż getto będzie zamknięte, a niektórzy z 

pamiętnikarzy uważali to za najbardziej prawdopodobną możliwość już na początku 

organizacji dzielnicy żydowskiej. W takiej sytuacji wielu rzemieślników czy sklepikarzy mogło 

zadecydować o przetransportowaniu przynajmniej części wyposażenia i zapasów do 

mieszkania w obrębie getta, licząc się z ewentualnością szczelnego zamknięcia getta. Nie jest 

jasne, w którym momencie akcji przesiedleńczej Związek Rzemieślników Żydów uruchomił 

biuro informacyjne. Bezpośrednio po zamknięciu getta do Związku zaczęły spływać wnioski 

rzemieślników odciętych od swoich zakładów ubiegających się o przepustki pozwalające na 

odebranie z warsztatów narzędzi pracy, surowców i wyrobów gotowych – do zamknięcia 

sprawozdania zarejestrowano ich ponad sześciuset477. Ringelblum na bieżąco notował, że 

„Żydowskie przedsiębiorstwa poza gettem (4000) mają zostać oszacowane i sprzedane przez 

biuro wymiany478. Właściciele żyd[owscy] nie otrzymają zapewne więcej niż 10-20% 

wartości”479. W styczniu 1941 r. udało się uzyskać od Izby Przemysłowo-Handlowej 

informację, iż „przewidziane jest wydanie właścicielom z zapieczętowanych sklepów w 

dzielnicy aryjskiej narzędzi pracy, przedmiotów własnego użytku, ksiąg handlowych”480. 

Brakuje niestety wiadomości o tym, jak wielu Żydom udało się odzyskać przynajmniej część 

ich majątku – podczas gdy formalności ciągnęły się miesiącami to już w tydzień po zamknięciu 

getta rozeszły się plotki o zajęciu towarów w sklepach481. Nie ma także jasności co do tego jak 

wiele osób zdołało wyjść z getta w pierwszych dniach po jego zamknięciu i zabrać ze swoich 

zakładów najcenniejsze dobra, gdyż w pierwszych dniach po zamknięciu getta częste były 

sytuacje, gdy straże wokół getta zezwalały Żydom na przejście bramy mimo braku ważnej 

przepustki. Według zapisu E. Ringelbluma „w ostatnich dniach (15 [18?] grudnia) otwarto po 

                                                
477 APW, PRŻ, Notatki z działalności Związku Rzemieślników Żydów, 483/17, k. 27; Notatki te zostały dołączone 
jako załącznik do sprawozdania obejmującego okres do 12 XI 1940 r., a jak można przypuszczać obejmowało 

ono okres do końca listopada 1940 r. 
478 Najprawdopodobniej E. Ringelblum miał w tym miejscu na myśli Transferstelle. 
479 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 178, 29 XI – 2 XII 1940 r.; Edytorka – Joanna Nalewajko-

Kulikov w przypisie podawała informację, iż właściciele pozostali bez żadnego wynagrodzenia. 
480 APW, PRŻ, 39 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej (10-16 I 1940 r.), 483/20, k. 3; 

Jest to koroborowane przez nieco wcześniejszą notatkę E. Ringelbluma; Emanuela Ringelbluma pisma z getta, 

AR t. 29, s. 186, 15-20 XII 1940 r. 
481 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 169, 19-20 XI 1940 r. 
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tamtej stronie sklepy żydowskie; okazało się, że były one puste. Przypuszcza się, że 

„złodziejami” byli sami właściciele”482. W końcu stycznia 1941 r. władze niemieckie 

przekazały RŻ „wyjaśnienie, że dobytek pozostawiony przez Żydów w dzielnicy aryjskiej 

został całkowicie zlikwidowany i nie należy zwracać się o jego wydanie”483, co kończyło 

możliwości oficjalnych starań o pozostawione poza murami mienie. 

Jednocześnie według opracowania Schöna na terenie getta w połowie listopada 1940 r. 

znajdowało się około dwóch tysięcy przedsiębiorstw aryjskich, pośród których 72 zaliczył on 

do przedsiębiorstw średnich (zatrudniających przynajmniej 24 osoby) i 13 do dużych (z ponad 

stuosobowymi załogami)484. Zaledwie trzy miesiące później lista firm polskich w getcie 

skróciła się do 150 pozycji485, gdyż pozostałe nie uzyskały przepustek dla ich załóg. 

Prawdopodobnie w końcu listopada i grudniu 1940 r. doszło pod auspicjami Izby Przemysłowo-

Handlowej do serii wymian, gdzie Żydzi obejmowali opuszczane warsztaty na terenie getta, 

zaś Polacy – zaplombowane interesy żydowskie poza gettem. Przez to, iż pozostawionych po 

stronie aryjskiej przedsiębiorstw było przeszło dwukrotnie więcej niż tych w getcie, warunki 

mogły być dyktowane przez polskich przedsiębiorców dysponujących szerokim wyborem ofert 

wymiany. Do tej pory zagadnienie to nie zostało zbadane.  

Ringelblum w zapiskach z okresu tworzenia getta zauważał także trudną sytuację 

zakładów nielegalnych – nie ujętych w oficjalnej ewidencji, których przeprowadzka groziła ich 

ujawnieniem i karami dla prowadzących je przedsiębiorców. Jednocześnie podkreślał on 

znaczenie dostaw towarów nieobjętych ewidencją dla funkcjonowania tych warsztatów i 

wyrażał obawę o to, czy zostanie utrzymana w nich produkcja486. Z kolei przedsiębiorstwa 

przejęte pod zarząd komisaryczny, nawet jeśli tylko de iure znajdowały się w rękach aryjskich 

nie mogły zostać przeniesione do getta. W ten sposób żydowscy przedsiębiorcy tracili kontakt 

ze swoimi dotychczasowymi zakładami, a ewentualny udział w zyskach otrzymywali właściwie 

tylko wtedy jeśli taką wolę wyrazili zarządcy zakładów.  

Dokładne obliczenie liczby zakładów różnego rodzaju w getcie w kolejnych miesiącach 

okaże się jednak w znaczącym stopniu kwestią umowną. Wcześniej opisywane zjawisko 

ukrytego bezrobocia rzemieślników i chałupników pozbawionych zleceń stanie się właściwie 

                                                
482 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 186, 15-20 XII 1940 r. 
483 APW, PRŻ, 41 sprawozdanie tygodniowe przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 24-30 I 1941 r., 

483/22, k. 18. 
484 APW, Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego, Raport Waldemara Schöna, 482/1093, k. 6. 
485 APW, Urząd Szefa Okręgu Warszawskiego, Wykaz aryjskich firm na terenie żydowskiej dzielnicy 

mieszkaniowej, 14 II 1941 r., 482/1095, k. 2-5. 
486 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 156, 2-6 XI 1940 r. 
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powszechne, co wymusi reorganizację wytwórczości w dzielnicy żydowskiej, czemu 

poświęcona będzie dalsza część pracy. 
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3. Demografia getta 

 

3.1. Populacja 

 

Określenie liczby Żydów znajdujących się w getcie warszawskim pozostaje kwestią 

sporną, mimo zachowania danych o rozdziale kartek żywnościowych z szeregu miesięcy 1941 

r. oraz części danych ze spisów ludności. Osią sporu pozostaje kwestia wiarygodności danych 

dotyczących rozdziału kartek aprowizacyjnych – jak wiele pośród otrzymujących je znalazło 

się „martwych dusz” i jak liczna była grupa osób, które nie otrzymywały kart chlebowych. 

Ocenę tych liczb utrudnia fakt, że zachowało się kilka niezależnych serii danych o rozdziale 

żywności, różniących się od siebie nawzajem często dość znacznie, co wydaje się świadczyć o 

tym, że i same władze getta nie dysponowały dokładniejszymi informacjami na temat tego jak 

wiele osób przebywało w dzielnicy! 

W pierwszym znaczącym artykule poświęconym temu zagadnieniu Tatiana Berenstein 

i Adam Rutkowski487, zestawili wyniki spisów ludności i zachowane w sprawozdaniach RŻ 

dane dotyczące liczby rozdzielanych kart aprowizacyjnych. Uznali oni, że spisy ludności na 

dzień 1 I 1941 r. i 31 I 1942 r. były znacząco zaniżone. Podczas gdy wykazały one, 

odpowiednio, 380 740 i 368 902488 mieszkańców autorzy założyli, że w ich czasie getto liczyło 

około 410 tys. mieszkańców489, zaś populacja wynosiła w szczycie około 460 tysięcy osób po 

przesiedleniach z pierwszego kwartału 1941 r. Ich oszacowanie było wyższe od liczby 

rozdzielonych kart aprowizacyjnych, gdyż ich zdaniem istniała znacząca grupa osób 

pozbawionych dostępu do bonów. Jednocześnie w swoim oszacowaniu pominęli „martwe 

dusze”, na które wystawione były karty. Przyjęcie tak wysokich szacunków oznaczało zarazem 

przyjęcie maksymalnych oszacowań liczby Żydów pozostałych w getcie po akcji likwidacyjnej 

z lata 1942 r. 

Ich ustalenia zostały poddane krytyce ze strony między innymi Ruty Sakowskiej, która 

uznała przedstawione przez nich dane za zawyżone i w zamian zaprezentowała własne 

szacunki. Uważała ona, że dane o dystrybucji bonów są dobrym oszacowaniem populacji 

                                                
487 T. Berenstein, A. Rutkowski, Liczba ludności żydowskiej i obszar przez nią zamieszkiwany w Warszawie w 

latach okupacji hitlerowskiej, BŻIH nr 26/1958, s. 73-114. 
488 Sami autorzy spisu ludności zastrzegali jednak, że nie uwzględnili w opracowaniu około 8 tysięcy ankiet, 

przez co ich zdaniem populacja getta mogła wynosić od 369 do 377 tysięcy osób.  
489 T. Berenstein, A. Rutkowski, Liczba ludności, s. 78-79. 
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dzielnicy, gdyż liczba kart wystawionych na „martwe dusze” 490 miała być równoważona przez 

grupę osób z różnych przyczyn nieotrzymującyhc kartek491, przy czym szybki spadek liczby 

wydawanych kart od kwietnia do października 1941 r. tłumaczyła ona 27 tysiącami ucieczek z 

dzielnicy w omawianym okresie492, co nie znajduje potwierdzenia w materiale źródłowym. Z 

kolei omawiając dane demograficzne dla 1942 r. Sakowska stwierdziła, że spis ludności z 31 I 

1942 r. miał być wiarygodny, lecz jednocześnie przychyliła się do opinii T. Berenstein i A. 

Rutkowskiego, iż w przededniu rozpoczęcia deportacji getto liczyło 370 tys. mieszkańców493, 

co wymagało od niej założenia, że saldo migracyjne dzielnicy w pierwszej połowie 1942 r. 

wyniosło około +20 tysięcy osób, ku czemu brak poświadczenia w źródłach494. Także inne 

zastosowane przez nią metody nie wytrzymują krytyki. Ruta Sakowska zdecydowała się, z 

danych procentowych, przedstawiających odsetki Żydów zwolnionych z opłat od kart 

aprowizacyjnych, wyliczyć z dokładnością co do osoby populację getta495, choć przez 

dokonane zaokrąglenia jej wyliczenia mogły odbiegać od danych rzeczywistych o kilka tysięcy 

osób. Jednocześnie popełniła ona szereg błędów rachunkowych, które dały zgoła kuriozalne 

wyniki – jak populacja getta przyrastająca z miesiąca na miesiąc o niemal 50 tys. osób, by 

następnie spaść o około 24 tys. osób w kolejnym miesiącu. Co zastanawiające, w wydanej pracy 

pozostawiła ona dwie rozbieżne tabele dotyczące populacji getta, gdzie dane dla rekordowego 

lutego 1941 r. różniły się o niemal 44 tysiące osób. Mimo tych problemów opracowana przez 

nią tabela w oparciu o dane o zwolnieniu ze składki stałej stała się podstawą tabeli 

zamieszczonej w Przewodniku po nieistniejącym mieście pióra Barbary Engelking i Jacka 

Leociaka, które zostały uzupełnione o dane dla czerwca i lipca zaczerpnięte z GŻ496. 

  

                                                
490 Proceder ten jest omówiony ze szczegółami w: Szmul Bresław, Rządca meldunkowy (z cyklu: Żydowskie 

zarobkowania), ARG I 586a, AR t. 5, s. 372 i d. 
491 R. Sakowska, op. cit., s. 53. 
492 R. Sakowska, op. cit., s. 56. 
493 R. Sakowska, op. cit., s. 54. 
494 Liczba przesiedlonych do getta Żydów ze wschodniej części dystryktu warszawskiego (zdaniem R. 

Sakowskiej – około 3300 osób) i Niemiec (około 4 tysięcy osób) odpowiada za około jednej trzeciej 

postulowanej imigracji do Warszawy; R. Sakowska, op. cit., s. 55. 
495 R. Sakowska, op. cit., s. 112; por. Ekspertyza dotycząca organizacji i działalności opieki społecznej i 

opiekuńczej w żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie, ARG I 602, AR t. 27, s. 493. 
496 GŻ nr 77 z 27 VIII 1941 r., s. 3; „… ilość kart, wydanych za czerwiec, gdy już zaczęła funkcjonować 

właściwa kontrola – zmniejszyła się o 3000. Ilość kart wydanych za lipiec – o dalsze 7000, tj. do liczby 

431 874”. 
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Miesiąc Opracowanie 

R. Sakowska, 

s. 112. 

Sakowska, s. 

52 

T. Berenstein, 

A. Rutkowski 

B. Engelking, 

J. Leociak 

Rozdział kart 

aprowizacyjnych497  

I 401 135 395 766 380 740 

394 836 

401 135 395 766 

394 836 

II 450 398 406 635  450 398 406 635 

III 426 630 425 905 445 000 426 630 425 905 

IV 442 771 450 000  442 771  

V 441 988  442 337 441 988 442 337 

VI   439 309 438 874 439 309 

VII   431 874 431 874 431 874 

VIII 420 009  420 116 420 009 420 116 

IX 404 098  404 300 404 098 404 300 

X 409 388 394 700  409 338 394 700 

XI      

XII      

Tabela 7: Liczba mieszkańców getta warszawskiego w kolejnych miesiącach 1941 r. 

Liczby zaznaczone kursywą – oszacowania, liczby podkreślone – dane z dystrybucji kart aprowizacyjnych, liczby pogrubione 
– wynik spisu ludności, bez wyróżnienia – dane ekstrapolowane przez badaczy. 

Naszym zdaniem oszacowanie populacji getta T. Berenstein i A. Rutkowskiego było 

zawyżone przez nieuwzględnienie skali wyłudzeń kartek na „martwe dusze”, a jednoczesne 

przeszacowanie liczebności osób nieotrzymujących bonów w pierwszych miesiącach istnienia 

getta. Sugerowali oni, iż w początku stycznia 1941 r. w getcie zamieszkiwało około 410 tysięcy 

Żydów, którym było przydzielonych zaledwie 394 836 kart aprowizacyjnych498, zaś w 

przesiedleniach z I kwartału 1941 r. wskazują, że z ponad 50 tysięcy nowoprzybyłych do getta 

zarejestrowało się zaledwie 36 871 osób499 - wartość ta jednak jest znacząco zaniżona, bowiem 

obejmuje tylko rejestracje do 15 III 1941 r., podczas gdy właśnie w marcu fala przesiedleń do 

Warszawy osiągnęła swoje maksimum500. Nie jest to jedyne zastrzeżenie do przedstawionych 

szacunków, gdyż sądząc z doniesień prasowych, w ramach akcji przesiedleńczych do getta 

trafiło w I kwartale 1941 r. 44 408 lub 44 100 Żydów501 zamiast „ponad 50 000 osób”. Również 

oszacowanie liczby mieszkańców w styczniu 1941 r. na 410 tysięcy (w tym 15 tysięcy 

nieotrzymujących kart aprowizacyjnych) nie wytrzymuje krytyki – wcześniejsze spisy z lutego 

                                                
497 Seria ta zestawia dane z poprzednich opracowań. 
498 Ibidem, s. 77. 
499 T. Berenstein, A. Rutkowski, Liczba ludności..., s. 77. 
500 Według danych urzędowych przytoczony przez GŻ w marcu do getta wsiedlono 22 989 osób, a więc przeszło 

połowę ogółu przesiedlonych w I kwartale 1941 r.; GŻ nr 41 z 23 V 1941 r., s. 3. 
501 Pierwszą z tych wartości podaje jedno z pism podziemnych, drugą zaś – GŻ; „Proletariszer Gedank” z III/IV 

1941 r., AR t.17, s. 189-190; GŻ nr 42 z 27 V 1941 r., s. 2.  
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i kwietnia 1940 r. wykazywały odpowiednio 393 935 i 395 025 Żydów502, natomiast znacząca 

część wzmiankowanej przez autorów migracji do Warszawy (oszacowanej przez nich na 20 

tysięcy osób) była równoważona przez ucieczki na tereny Związku Radzieckiego i wyjazdy do 

państw neutralnych. Podsumowując, uważamy, że faktyczna liczba mieszkańców na początku 

1941 r. była w przybliżeniu równa liczbie wydawanych im bonów aprowizacyjnych, a na 

przybywających w kolejnych miesiącach Żydów zostały w znakomitej większości wystawione 

nowe kartki503. Oznacza to, iż w momencie zamknięcia getta znajdowało się w nim niespełna 

czterysta tysięcy Żydów, zaś w pierwszym kwartale 1941 r. wsiedlono do niego wspomniane 

wyżej 44 tysiące osób i po odliczeniu zgonów z tego okresu uzyskujemy populację dzielnicy 

na poziomie 440 tysięcy osób.  

Nie jest jednak jasne jak wiele z kart wystawionych nowoprzybyłym faktycznie znalazło 

się w rękach ich prawowitych właścicieli, a jak wiele zagarnęli niesumienni rządcy 

meldunkowi, urzędnicy kierujący punktami dla przesiedleńców i inni mieszkańcy dzielnicy. 

Zaangażowany w pracę społeczną Henryk Bryskier pisał, iż przydział kart na rzecz 

mieszkańców punktu stanowił „świeże pole do nadużyć” i częstą praktyką było przejmowanie 

wszystkich bonów przez kierownictwo punktu, względnie patronatu go wspierającego i 

wydawanie żywności mieszkańcom przez personel punktu504. W teorii w ten sposób usiłowano 

zapobiec sprzedaży kartek przez przesiedleńców, czy też  

Jakkolwiek za organizacją tego systemu mogły stać szczytne przesłanki, tak, w obliczu 

dużej śmiertelności uchodźców, pozwalał on na daleko idące nadużycia. O ich skali 

dowiadujemy się z prowadzonej w kolejnych miesiącach przez Zakład Zaopatrywania walki z 

wyłudzeniami. Kolejne kontrole doprowadziły do zmniejszenia liczby wydawanych kartek w 

okresie od czerwca do września 1941 r. o około 35 tysięcy505, podczas gdy pomiędzy końcem 

maja (gdy ustalano liczbę kartek na czerwiec) a końcem sierpnia zmarło w getcie 15 400 

osób506, co przekładało się na odebranie niemal dwudziestu tysięcy „nadmiarowych” kartek. 

Podczas gdy bony były odbierane tym, którzy ich nie powinni, jednocześnie nie była 

prowadzona akcja mająca na celu włączenie do systemu aprowizacji osób z różnych powodów 

nie otrzymujących tych przydziałów. Uważamy więc, że w getcie, w końcu sierpnia 1941 r., 

przebywało około 15-20 tysięcy osób pozbawionych przydziałów kartkowych. Wraz z 

                                                
502 T. Berenstein, A Rutkowski, Liczba ludności..., s. 77. 
503 Jak sami autorzy zauważają liczba wydanych kart aprowizacyjnych wzrosła w okresie przesiedleń o około 50 

tysięcy; ibidem, s. 79. 
504 H. Bryskier, op. cit., s. 70. 
505 Tak według zestawionej przez nas serii „hybrydowej”. 
506 T. Berenstein, A. Rutkowski, Liczba ludności..., .s. 84. 
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przesiedleniami z jesieni 1941 r. i powstałym w jej konsekwencji chaosem meldunkowym 

pojawiły się okoliczności, które mogły prowadzić do stałego lub tymczasowego pozbawienia 

części mieszkańców ich bonów.  

Według Szmula Bresława nawet po kontrolach z lata 1941 r. możliwe były dalsze 

nadużycia przy rozdziale kartek, tylko wymagały one współpracy odpowiedzialnego za księgi 

meldunkowe rządcy z osobami mającymi zapewnić im alibi w razie kontroli lub też opłacania 

łapówek podczas ewentualnych kontroli. Według Bresława kartkę można w tym okresie było 

sprzedać za przynajmniej 25 zł507, zaś kara za nadużycia (nawet gdy dotyczyła wyłudzenia 

wielu bonów) wynosiła w najgorszym wypadku 100-300 zł. Tym samym, przy dość niskim 

ryzyku i znaczących zyskach z wyłudzania kartek, praktyka ta miała być dość 

rozpowszechniona. W opisanym przez Bresława przypadku siedmiu domów znajdujących się 

pod zarządem badanej przez niego rodziny, liczba martwych dusz miała wynosić 2,8% ogółu 

mieszkańców. Jeśli podobny byłby ich udział w całej populacji getta odpowiadałoby to przeszło 

dziesięciu tysiącom wyłudzonych bonów. Bresław uznawał ten przypadek za 

niereprezentatywny, gdyż inni rządcy, mający pod swoim zarządem mniejszą liczbę kamienic, 

mieli dokonywać tam znacznie większych nadużyć508, co nakazuje podnieść szacunek liczby 

martwych dusz do kilkunastu tysięcy. 

Z oczywistych względów nie jest możliwe precyzyjne określenie liczby bezdomnych i 

niezameldowanych mieszkańców getta. Na punktach rekordowo zanotowano około 17 tysięcy 

podopiecznych w kwietniu 1941 r.509, po czym już we wrześniu ich liczba spadła poniżej 10 

tysięcy510 i dalej do około 8 tysięcy w marcu kolejnego roku511. Te placówki były projektowane 

jako tymczasowe miejsce zamieszkania dla osób przesiedlonych do getta, lub też takich które 

z jakiegoś powodu utraciły inne lokum i liczono na to, że w krótkim czasie ich mieszkańcy 

zdołają znaleźć sobie stałe mieszkania, a więc i otrzymać meldunek. W rzeczywistości jednak 

wiele osób nie dysponowało odpowiednimi zasobami by zdołać opuścić punkty. Przez to za 

znaczącą część spadku liczby osób w schroniskach odpowiadali nie przeprowadzający się w 

obrębie getta, a umierający512.  

                                                
507 W ten sposób zwracałaby się licząc sam przydział chleba (2,5 kg) przy różnicy ceny urzędowej i 

wolnorynkowej równej 10 zł/kg, zaś pozostałe towary stanowiłyby zysk jej nabywcy.  
508 Sz. Bresław, Rządca meldunkowy (z cyklu: Żydowskie zarobkowania), ARG I 586a, AR t. 5, s. 372 i d. 
509 R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej, s. 161. 
510 ŻSS, KOM w Warszawie, „Biuletyn Wewnętrzny” nr 6, listopad 1941, ARG I 348, AR, t. 27, s. 472. 
511 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 343. 
512 Według zachowanych danych w wielu miesiącach śmiertelność na punktach przekraczała 400 osób 

miesięcznie; ŻSS, KOM w Warszawie, „Biuletyn Wewnętrzny” nr 6, listopad 1941, ARG I 348, AR, t. 27, s. 472. 
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W świetle powyższych szacunków i informacji o nadużyciach zrozumiałe wydają się 

dane z opracowania dotyczącego życia najuboższej ludności getta, według którego na 5462 

ubogich Żydów zamieszkałych w I Rejonie Służby Porządkowej, zaledwie 2429 osób (45% 

badanej grupy) miało otrzymywać kartki na przełomie 1941/42 r513. Ekstrapolując te dane na 

najuboższych z całej dzielnicy okazałoby się, że osób takich było kilkanaście tysięcy, co 

pokrywa się z wyżej przedstawionymi oszacowaniami. 

Po zakończeniu wielkiej akcji kontroli bonów latem 1941 r. obserwujemy znacznie 

mniejsze miesięczne zmiany liczby wydanych kart aprowizacyjnych. W lipcu wydano ich 

355 514, a więc o około 40 tys. mniej niż we wrześniu 1941 r., podczas gdy śmiertelność 

zanotowana od końca sierpnia 1941 r. do końca czerwca 1942 r. wyniosła około 44 tys. osób. 

Uwzględniając kilka tysięcy osób przesiedlonych do getta, którym nadano nowe kartki, okaże 

się, iż liczba bonów pozostała w stałym stosunku do populacji dzielnicy, a co za tym idzie – 

wciąż istniała znacząca grupa osób pozbawionych dostępu do przydziałów żywności. Naszym 

zdaniem populacja dzielnicy w przededniu rozpoczęcia deportacji, podobnie jak według 

wcześniej wspomnianych badaczy, wynosiła około 370 tys. osób.  

 

3.2. Śmiertelność według grup wiekowych i płci 

 

Wytworzone przez władze okupacyjne tragiczne warunki bytowe w getcie przełożyły 

się na dramatyczny wzrost śmiertelności ludności żydowskiej. Dla zrozumienia skali tej zmiany 

konieczne jest przedstawienie analogicznych danych dla wcześniejszych okresów. W 

miesiącach bezpośrednio poprzedzających wybuch wojny w Warszawie miesięcznie umierało 

około 300-400 Żydów, zaś w 1940 r. chowano około 750 Żydów miesięcznie514. Po zamknięciu 

getta błyskawicznie zaczęła rosnąć liczba zgonów, tak że już w maju liczba zmarłych była 

dziesięciokrotnie wyższa niż w miesiącach przedwojennych i wynosiła 3821515, by latem 

przekroczyć 5,5 tys. Tak wielka liczba zgonów oznaczała, iż na przestrzeni zaledwie jednego 

roku (1941 r.) zmarło około 10% populacji getta, a rok 1942 r., do rozpoczęcia akcji 

eksterminacyjnej, charakteryzował się średnio jeszcze wyższą śmiertelnością.  

Co znaczące, szczególnie dla rozważań o życiu społecznym i ekonomicznym różne 

grupy mieszkańców w różnym stopniu były narażone na śmierć. Jak zauważyła Maria Ferenc: 

„Najliczniej umierali mężczyźni […] a to sprawiło, że zmieniły się liczebności poszczególnych 

                                                
513 AAN, DNK, Sprawa „specjalnych” domów dzielnicy żydowskiej, 202-II/28, k. 20-23. 
514 T. Berenstein, A. Rutkowski, Liczba ludności..., .s. 83.  
515 T. Berenstein, A. Rutkowski, Liczba ludności..., .s. 84. 
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segmentów społeczeństwa i zburzone zostały dotychczasowe proporcje między nimi”516. 

Podczas gdy, w końcu października 1939 r., współczynnik feminizacji dla ludności żydowskiej 

Warszawy wynosił 119:100, to w styczniu 1942 r. wzrósł on do 134:100. W liczbach 

bezwzględnych oznaczało to wzrost różnicy pomiędzy liczebnością kobiet i mężczyzn o około 

23 tysiące osób, co w części wynikało z dużej różnicy śmiertelności tych grup osób. W 1941 i 

1942 r., wśród osób w wieku produkcyjnym, w getcie zmarło o około 10 tys. więcej mężczyzn 

niż kobiet. Za resztę różnicy pomiędzy liczebnością mężczyzn i kobiet odpowiadają 

najprawdopodobniej ucieczki mężczyzn na tereny pod okupacją radziecką czy do krajów 

neutralnych, bądź też ukrywających się poza dzielnicą żydowską. Możliwe jest także, że liczba 

zgonów mężczyzn była niedoszacowana, gdyż zmarli oni w obozach pracy poza Warszawą.  

Wysoka śmiertelność mężczyzn wynikała z faktu, iż w przeciwieństwie do kobiet, 

objęci byli obowiązkiem pracy przymusowej i wysyłano ich do obozów pracy, zaś często 

wykonywali oni prace zarobkowe wymagające znacznego wysiłku fizycznego, który nie był 

równoważony odpowiednią ilością pożywienia, prowadząc w konsekwencji do szybkiego 

wyczerpania organizmu. Dodatkowym czynnikiem ryzyka wpływającym na śmiertelność 

mężczyzn było większe ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w konfrontacji z 

funkcjonariuszami władz okupacyjnych, co wynikało z tego, że mężczyźni częściej angażowali 

się w działalność przestępczą (w szczególności: przemytniczą) narażającą na spotkanie z 

władzami niemieckimi. Są także przesłanki każące podejrzewać, że Niemcy w stosunku do 

kobiet w getcie rzadziej stosowali kary fizyczne – jest to jednak zagadnienie wymagające 

dalszych badań. W przypadku kobiet śmiertelność mogła być niższa po części dzięki większej 

odporności biologicznej ich organizmów, która w normalnych warunkach przekłada się na 

dłuższe średnie trwanie życia. Trudna do określenia jest natomiast rola norm kulturowych 

nakazujących mężczyznom ochronę bliskich im kobiet, czy instynktów – jak choćby instynktu 

macierzyńskiego pozwalającego wielu matkom oprzeć się apatii, wynikającej z trudnych 

warunków bytowych517. Czynniki kulturowe zapewne odgrywały znaczącą rolę w tym, iż 

śmiertelność dzieci była niższa niż dorosłych. Mimo iż osoby w wieku do 15 lat stanowiły 

około ¼ populacji getta, to odpowiadały zaledwie za około 10% ogółu zgonów518, a co za tym 

idzie wzrastała liczba sierot i półsierot, które zdane były na ofiarność publiczną, bądź też 

musiały się same utrzymywać podejmując pracę zarobkową.  

                                                
516 Maria Ferenc, Przemiany relacji rodzinnych oraz sposobów funkcjonowania rodziny w sytuacji kryzysowej na 

podstawie świadectw i dokumentów osobistych z getta, niepublikowana praca ze zbiorów ŻIH, sygn.. 347/398, s. 

42. 
517 M. Ferenc, Przemiany relacji rodzinnych, s. 44. 
518 T. Berenstein, A. Rutkowski, Liczba ludności..., .s. 84. 
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Szczególnie wysoki był współczynnik feminizacji wśród osób w wieku produkcyjnym 

i według spisu z początku 1942 r. wyniósł 146:100519. To wymuszało w wielu rodzinach zmiany 

ról kobiet i dzieci, które musiały przejąć od mężczyzn funkcję głowy rodziny i podjęcia pracy 

zarobkowej poza domem. Jednocześnie nawet w rodzinach pełnych, przez spadek realnych 

wynagrodzeń, wiele osób dotąd niepracujących było zmuszonych do aktywizacji 

ekonomicznej. 

  

                                                
519 M. Ferenc, Przemiany relacji rodzinnych, s. 45. 
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4. Polityka gospodarcza władz niemieckich wobec getta i organizacja 

warsztatów pod kierownictwem Rady Żydowskiej 

 

4.1. Utworzenie Transferstelle  

 

W chaotycznym okresie tworzenia getta nie zostały przygotowane zasady obrotu 

towarowego pomiędzy dzielnicą zamkniętą a resztą świata. W szczególności nie ustalono 

zasad, na jakich do getta trafiać miała żywność i surowce do działających tam zakładów, ani w 

jaki sposób mogły być odbierane wyroby gotowe z warsztatów na terenie dzielnicy. Nie zostało 

do tej pory jednoznacznie określone, czy wynikało to z niemieckiej woli ukrycia faktu, iż getto 

będzie niemal całkowicie odcięte od tzw. strony aryjskiej, czy też było to efektem chaosu 

biurokratycznego panującego w administracji niemieckiej. Dla zachowania ciągłości dostaw 

zdecydowano się wykorzystać istniejący wcześniej system, w którym za dystrybucję żywności 

do sklepów rozdzielczych odpowiadał Zarząd Miejski, a za dostawy surowców do zakładów 

przemysłowych Izba Przemysłowo-Handlowa.  

Dopiero w końcu listopada 1940 r. rozpoczęła się organizacja Urzędu Transferu – 

Transferstelle, który miał stać się instytucją odpowiedzialną za wymianę towarowo-pieniężną 

pomiędzy dzielnicą zamkniętą a światem poza murami. 20 listopada Adam Czerniaków zapisał: 

„Stworzą Transferstelle blisko getta. Mamy umeblować 20 pokoi. […] Termin 1 grudnia 1940 

r. Do 28 XI 1940 mamy przedstawić zestawienie artykułów zapotrzebowanych i żywności. 

Ekwiwalentem mają być dewizy (dolary) i gotowe towary. Transferstelle ma udzielać 

obstalunków rzemieślnikom i robotnikom. […] Tr[ansferstelle] ma przejąć Arbeitereinsatz z 

przedstawicielami Arbeitsamtu”520. Kilka dni później od Waldemara Schöna otrzymał on 

polecenie dostarczenia „O 7:30 27 XI 40-50 robotników, którzy w 24 godziny mają 

wyremontować biuro Transferstelle (Królewska 23)”521. Faktycznie prace przy remoncie 

pomieszczeń zajętych przez Urząd Transferu zajęły znacznie więcej czasu i dowiadujemy się o 

nich w szeregu dalszych sprawozdań Rady Żydowskiej522. 

Na czele Urzędu Transferu stanął Alexander Palfinger, pracujący wcześniej jako 

zastępca Hansa Biebowa, szefa niemieckiej administracji cywilnej nadzorującej getto 

                                                
520 Adama Czerniakowa dziennik, s. 166, 20 XI 1940 r. 
521 Adama Czerniakowa dziennik, s. 167, 24 XI 1940 r. 
522 APW, PRŻ, 41 sprawozdanie tygodniowe przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres od 24 I do 30 I 1941 

r., 483/22, k. 29. 
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łódzkie523. Posiadał on więc osobiste doświadczenia z okresu kilkumiesięcznej organizacji i 

administracji tej dzielnicy. We wrześniu 1940 r. łódzkie getto odwiedziła także delegacja 

niemieckich urzędników z Warszawy, którzy mieli zapoznać się z tym, w jaki sposób jest ono 

zorganizowane. W tej sytuacji zrozumiałe wydaje się przekonanie niektórych badaczy, jak 

choćby I. Gutmana, iż Palfinger zamierzał „przenieść do stolicy model łódzki – utrzymać pełną 

separację getta i położyć kres wszelkiej niezależnej inicjatywie gospodarczej Żydów”524.  

Podejście takie jest nadmiernym uproszczeniem, co Tatiana Berenstein wykazała już w 

swoich pionierskich pracach w latach 50. XX wieku. W jej rozważaniach o metodach 

eksploatacji gospodarczej getta warszawskiego omówiono szerzej rozwiązania przyjęte przez 

władze niemieckie w getcie łódzkim i zestawiono je z zamierzeniami Palfingera w Warszawie. 

Jej zdaniem getto łódzkie było początkowo organizowane, jako krótkotrwały byt. Zamierzano 

przede wszystkim „wydostać z getta całą walutę w markach, obce dewizy, kosztowności, 

towary i futra”525. W tym celu konieczne było zupełne odseparowanie getta od otoczenia i 

całkowite przejęcie obrotu towarowego przez instytucję podporządkowaną bezpośrednio 

władzom niemieckim. Następnie utworzono system wymiany pożądanych przez władze 

niemieckie dóbr na „pieniądze gettowe” – ważne tylko na obszarze getta papiery wartościowe 

pozwalające na zakup żywności. Już latem 1940 r. zdołano w ten sposób odnieść znaczący 

sukces, przejmując większość żydowskich ruchomości. Na obrocie tym zagrabionym mieniem, 

w znaczącej mierze złożonym z wyposażenia warsztatów włókienniczych i materiałów, 

wzbogaciła się prywatna spółka Litzmannstädter Warenhandelsgesellshaft (Łódzkie 

Towarzystwo Handlowo-Towarowe). Już w sierpniu i wrześniu 1940 r. miało się okazać, że 

rezerwy mienia żydowskiego są na wyczerpaniu (o czym świadczył spadek ilości mienia 

dostarczonego temu przedsiębiorstwu), co wymusiło zmianę systemu eksploatacji 

ekonomicznej na oparty na wyzysku pracy żydowskiej. 

Władze warszawskie, bogatsze o doświadczenia z Łodzi, zdecydowały się na 

stworzenie odmiennego sposobu eksploatacji getta. Zauważono, iż „stosunki warszawskie 

wymagają innej w swej istocie metody traktowania problemu żydowskiego”526 i zdecydowano 

o szeregu odstępstw od łódzkiego wzoru. Od razu stwierdzono, iż konieczności ekonomiczne 

uniemożliwiają zupełne odcięcie getta warszawskiego od tzw. strony aryjskiej, a także 

odrzucono możliwość wprowadzenia „pieniądza gettowego”. Palfinger, krytykujący wcześniej 

                                                
523 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 7. 
524 I. Gutman, op. cit., s. 159.  
525 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 7. 
526 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 10. 
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Biebowa za oddanie znaczącego źródła zysków w ręce prywatnej spółki527, podjął decyzję, że 

w Warszawie znacznie większą rolę będzie odgrywać sama administracja cywilna, a także 

zakładał od razu konieczność organizacji zakładów przemysłowych na terenie getta, które 

pozwolą czerpać długoterminowe korzyści z pracy Żydów. Jak podsumowała to T. Berenstein: 

„Palfinger wyjechał do Warszawy, planując hermetycznie izolować tamtejsze getto, 

zorganizować w nim warsztaty produkcyjne i kontynuować grabież ludności żydowskiej”528. 

W praktyce oznaczało to, że kluczowym było dla niego skupienie całego obrotu 

towarowo-pieniężnego pomiędzy gettem a tzw. stroną aryjską w zarządzanym przez niego 

Urzędzie Transferu. Rynek w getcie miał być możliwie dokładnie odcięty od reszty 

Generalnego Gubernatorstwa, a prowadzony przez Palfingera urząd miał być pośrednikiem 

pomiędzy zleceniodawcami po jednej stronie muru a wykonawcami po drugiej. W ten sposób 

Transferstelle, a ogólniej – władza niemiecka, miała czerpać zyski z każdej zawieranej 

transakcji w postaci prowizji w wysokości 15%529. Ta prowizja stanowiła de facto cło od 

towarów importowanych i eksportowanych z getta. Cło o takiej wysokości nie miało stać się 

zaporą dla handlu, gdyż niski koszt żydowskiej robocizny miał i tak czynić wytwórczość w 

getcie konkurencyjną cenowo530. 

Palfinger, chcąc skopiować część rozwiązań gospodarczych z Łodzi, był przekonany o 

konieczności umocnienia silnej pozycji Rady Żydowskiej, która w jego planach miała stać się 

organizatorem zakładów na terenie getta. W piśmie z 12 grudnia 1940 r. zaadresowanym do 

przewodniczącego Judenratu Palfinger informował o strukturze właśnie ukonstytuowanego 

Urzędu Transferu i nakazywał dostarczenie sobie sprawozdania o profilu demograficznym oraz 

ekonomicznym mieszkańców getta. Jednocześnie nakazywał on Radzie Żydowskiej 

przygotowanie opracowań dotyczących możliwości produkcyjnych poszczególnych gałęzi 

wytwórczości oraz utworzenie odpowiednich instytucji w ramach Judenratu, które miały pełnić 

funkcję służebną wobec Transferstelle i realizować jej zalecenia w zakresie organizacji 

produkcji i handlu w dzielnicy żydowskiej. W końcu 1940 r. w tym celu zostały powołane 

Komisja Przemysłowo-Handlowa i Komisja Pracy i Wytwórczości531. 

 

                                                
527 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 13. 
528 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 13. 
529 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 14. 
530 Przypomnijmy, iż urzędowo stawki robotników żydowskich wynosiły 80% tych przewidzianych dla 

Polaków; Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc październik 1940 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, 

s. 230. 
531 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 17. 
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4.2. Komisja Przemysłowo-Handlowa / Wydział Przemysłowo Handlowy Rady 

Żydowskiej 

 

Na czele Komisji Przemysłowo-Handlowej (wkrótce przekształconej w Wydział 

Przemysłowo-Handlowy) stanął radca Abraham Gepner532. Instytucja ta miała zajmować 

kontrolą nad istniejącymi w getcie zakładami przemysłowymi i handlowymi i wspierać 

tworzenie nowych zakładów. W skład Komisji Pracy i Wytwórczości, kierowanej początkowo 

przez dr Szpilfogiela, weszli przedstawiciele przedwojennego przemysłu, a także radca Józef 

Jaszuński. Utworzono ponadto szereg podkomisji branżowych, które początkowo miały opisać 

aktualny stan poszczególnych gałęzi wytwórczości oraz określić jakie są ich przyszłe 

możliwości rozwoju. W kolejnych tygodniach analizy te zostały przeprowadzone. Komisja 

Pracy i Wytwórczości w początku stycznia 1941 r. podała, że „ustalono już zdolność 

produkcyjną w zakresie: krawiectwa, garbarstwa, szewstwa i cholewkarstwa, rymarstwa i 

galanterii skórzanej, stolarstwa meblowego i budowlanego i pończosznictwa”533. Przytoczmy 

przykładowe oszacowanie – w tym wypadku branży pończoszniczej:  

[…] w dzielnicy znajduje się szereg warsztatów zaopatrzonych w maszyny o 

napędzie ręcznym i mechanicznym, zdolnych do wyprodukowania około 

40 000 tuzinów pończoch […] ponadto znajdują się 2 fabryki zaopatrzone w 

maszyny kotonowe, które potrafią produkować 3 000 tuzinów pończoch 

miesięcznie. Dla uruchomienia tej produkcji niezbędne jest uzyskanie 

odpowiednich surowców, których brak jest zupełnie w dzielnicy534. 

 

Równocześnie trwały rozmowy o zamówieniach, jakie miały zostać złożone w getcie. 

Wiadomym było, iż pojedyncze warsztaty typu rzemieślniczego nie były w stanie zabiegać o 

duże zlecenia, przez co gdy tylko Transferstelle informowała o potencjalnym zainteresowaniu 

niemieckich kontrahentów danym wyrobem zawiązywały się spółdzielnie łączące istniejące 

dotąd niezależne warsztaty. Przykład takiej inicjatywy może stanowić spółdzielnia stolarska 

która miała powstać w początku 1941r. Jak pisano „w związku z możliwościami uzyskania 

zamówienia na meble opracowano projekt statutu „Żydowskiego Zespołu Stolarzy w 

                                                
532 Abraham Gepner, ur. 1872 r., przed wojną był znaczącym kupcem i przewodniczącym Centrali Związku 

Kupców w Polsce. W getcie kierował Radą Gospodarczą, Zakładem Zaopatrywania. Zginął w czasie powstania 

w getcie w kwietniu 1943 r. 
533 APW, PRŻ, 38 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 3 I – 9 I 1941 r., 

483/19, k. 3. 
534 APW, PRŻ, 39 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 10 I – 16 I 1941 r., 

483/20, k. 2. 
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Warszawie” oraz podjęto starania o zalegalizowanie”535. W tym miejscu należy zastrzec, iż 

organizacja takiej spółdzielni miała, przede wszystkim, znaczenie formalne. Jej celem było 

reprezentowanie grupy przedsiębiorców wobec zleceniodawcy, a nie zmiana organizacji pracy. 

W praktyce te propozycje organizacji nowych warsztatów były zgłaszano do Komisji Pracy i 

Wytwórczości, która miała stanowić pomoc prawną i organizacyjną przy tworzeniu statutów 

czy rejestracji spółki536. Władze niemieckie nie zajęły jednak jednoznacznego stanowiska co 

do zasad na jakich powinny być tworzone takie warsztaty. W przygotowanych przez Wydział 

Przemysłowo-Handlowy pytaniach dotyczących możliwości rozwoju wytwórczości pytano już 

w styczniu o „wyjaśnienie, czy w związku z koniecznością produktywizacji dzielnicy 

żydowskiej dopuszczalne jest powstawanie zrzeszeń, spółdzielni i spółek”537. Dopiero w piśmie 

z 17 kwietnia 1941 r. Palfinger zezwolił na powstawanie takich organizacji. Ich ewidencja 

miała być prowadzona nie przez sądy, a przez Radę Żydowską, która w ten sposób miała pełnić 

część funkcji władzy sądowniczej w getcie538. Widać w tym miejscu próbę dalszej separacji 

getta od instytucji zewnętrznych, a także wzmocnienia Judenratu dodatkowymi prerogatywami. 

 

4.3. Organizacja pierwszych warsztatów RŻ 

 

Władze niemieckie, po zapoznaniu się z opracowaniami RŻ, wydały polecenie 

zorganizowania szeregu zakładów. W pierwszym rzucie miało powstać:  

5-6 dużych warsztatów krawieckich zaopatrzonych w odpowiednią liczbę 

maszyn, obliczoną na 300 krawców, 

3 dużych warsztatów szewskich, które mają być nastawione na produkcję 

obuwia wojskowego, 

1-2 hal, w których mieliby być zorganizowani pończosznicy-fachowcy celem 

podjęcia produkcji pończoszniczej.539 

 

Prace przy tworzeniu tych manufaktur rozpoczęły się błyskawicznie. W końcu stycznia 

„Wydział Przemysłowo-Handlowy opracował wzór umowy między Radą Żydowską a 

                                                
535 APW, PRŻ, 39 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 10 I – 16 I 1941 r., 

483/20, k. 13. 
536 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 17-18. 
537 APW, PRŻ, 40 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 17 I – 23 I 1941 r., 

483/20, k. 2. 
538 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 21. 
539 APW, PRŻ, 40 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 17 I – 23 I 1941 r., 

483/20, k. 2. 
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właścicielami warsztatów mających wykonywać zamówienia dla Władz – projekt przesłano do 

Komisji Pracy i Wytwórczości”540. W lutym 1941 r. Komisja Pracy i Wytwórczości została 

przekształcona w Wydział Wytwórczości541 i wydano zezwolenia na utworzenie pierwszych 

pięciu warsztatów krawieckich (w sumie zatrudniających około 900 osób), dwóch szewskich 

(500 pracowników) i jednego pończoszniczego z 200 pracownikami542, które zostały otwarte 

już w marcu.  

Skala tych prac nie przystawała jednak do zapowiedzi ogłaszanych przez Palfingera. 

Sprawozdanie szefa dystryktu warszawskiego podaje otrzymane z Wydziału Przesiedleń 

wyliczenia, że dla zaspokojenia przewidywanego zapotrzebowania: „należy natychmiast 

zatrudnić w dużych warsztatach 5000 krawców, 3700 czapników i 1000 szewców. […] 

Poczyniono też przygotowania do zatrudnienia ok. 30 000 żydowskich włókniarzy”543. W 

kolejnym miesiącu w raporcie o pracy w getcie te zawyżone szacunki zostały zastąpione 

niejasnym sformułowaniem „tysiące bezrobotnych rzemieślników żydowskich otrzymało 

znowu pracę dzięki założeniu dużych warsztatów”544. W rzeczywistości w tym czasie, w 

zakładach na terenie getta pracowało jedynie kilkuset pracowników, a wyżej wspomniane 

pierwsze warsztaty były dopiero w stadium organizacji. 

Można przypuszczać, że w sprawozdaniach kierownik Transferstelle, lub też jego 

przełożony – Waldemar Schön, stojący na czele Wydziału Przesiedleń, zdecydowali się 

zawyżyć oczekiwane przez nich wartości zatrudnienia dla wykazania się wysoką efektywnością 

swojej polityki gospodarczej wobec getta. Rozbieżności pomiędzy ich zapowiedziami i stanem 

rzeczywistym były jednak znane pozostałym organom władz niemieckich. Według badań T. 

Berenstein, te zawyżone dane zostały zaprezentowane przez L. Fischera na posiedzeniu 

najwyższych nazistowskich oficjeli w GG w dniu 3 kwietnia 1941 r.545 Obecni na spotkaniu 

rzeczoznawcy zdołali się zorientować, iż dane te nie były wiarygodne, przez co zadecydowano 

o reorganizacji systemu eksploatacji getta.  

 

                                                
540 APW, PRŻ, 41 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 24 I – 30 I 1941 r., 
483/22, k. 19. 
541 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 18. 
542 Bilans gospodarczy Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej z marca 1941 r. [w:] Ludność żydowska w 

Warszawie 1939-1943; Życie-Walka-Zagłada, oprac. Józef Kazimierski, Warszawa 2012, s.213.  
543 Raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 10 III za miesiąc luty 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 

278. 
544 Raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 10 kwietnia za miesiąc marzec 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga 

Fischera, s. 294. 
545 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 27. 
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4.4. Gospodarka rabunkowa w okresie rządów Palfingera 

 

Wiele uwagi poświęcono rabunkowej gospodarce prowadzonej w okresie rządów 

Palfingera. B. Engelking opis jego kierownictwa rozpoczęła opracowaniem dotyczącym zbiórki 

surowców wtórnych w getcie. Z jednej strony wyliczenie to ukazuje wielką skalę wywozu – z 

dzielnicy żydowskiej od lutego do listopada 1941 r. wywieziono niemal 812 t złomu żelaznego, 

110 t szmat, 78 t stłuczki szklanej czy 12,4 t metali kolorowych, z drugiej zaś – jego niewielkie 

znaczenie dla gospodarki getta, ponieważ wszystkie te towary ogółem miały mieć wartość 

niewiele przekraczającą 100 tys. zł546. Jednocześnie w raportach gubernatora dystryktu 

warszawskiego zauważano, że zamknięcie getta spowodowało ograniczenie ilości zbieranych 

w okręgu Warszawa-miasto surowców wtórnych o nawet 80%547, co jednoznacznie każe 

odrzucić podejrzenie jakoby miała to być główna metoda uchwycenia mienia żydowskiego. 

W szeregu wypadków niemieckie przedsiębiorstwa występowały do Transferstelle z 

wnioskami o umożliwienie zakupu maszyn z zakładów na terenie getta. Często 

argumentowano, że warsztaty żydowskie są unieruchomione, zaś fabryki niemieckie mogłyby 

wydatnie skorzystać na ich przejęciu. W takiej działalności specjalizował się Georg Binder548. 

Maszyny z getta miały być kupowane przez Niemców po, wielokrotnie niższych niż realne, 

cenach urzędowych lub też zgoła jako złom żelazny.  

Brakuje nam danych dotyczących tego jak wiele zakładów utraciło w ten sposób swoje 

maszyny, gdyż większość takich spraw nigdy nie trafiała do Rady Żydowskiej. W niektórych 

przypadkach, za pośrednictwem Transferstelle, polecano określić rodzaj i ilość towarów czy 

maszyn, które mogły zostać przejęte. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia stycznia 1941 r. Rada 

Żydowska otrzymała: 

Polecenie przedstawienia ewidencji maszyn w dzielnicy żydowskiej […] które 

nie są niezbędne do normalnego życia gospodarczego dzielnicy i byłyby 

wobec tego do zbycia; 

Polecenie zabezpieczenia maszyn w kilku firmach, których właściciele żądają 

za maszyny cen niezgodnych z taryfą urzędową; 

Polecenie przedstawienia oferty na zbyt maszyn kamaszniczych, łatkowych, 

które znajdują się u wskazanej w piśmie osoby w dzielnicy żydowskiej; 

                                                
546 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 415. 
547 Raport szefa dystryktu warszawskiego za grudzień 1940 r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 239. 
548 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR, t. 5., s. 341-342. 
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Polecenie systematycznego podawania wykazu towarów, które są do nabycia 

w różnych firmach i u różnych osób w dzielnicy żydowskiej, wraz z ilością i 

żądaną ceną.549 

W taki sposób przedsiębiorcy niemieccy starali się nie tylko kupić za bezcen 

wyposażenie zakładów, ale i zmusić Judenrat do wskazania przedsiębiorstw, których majątek 

można wykupić i zabezpieczenia maszyn i zapasów przed ukryciem, zniszczeniem czy 

sprzedażą na wolnym rynku. W marcowym sprawozdaniu Ludwiga Fischera pisano o tym, że 

w getcie w całości zarzucono konfiskaty, a zastąpiono je „swego rodzaju przymusowym 

wykupem”, podczas którego RŻ miała za zadanie zabezpieczyć żądane mienie550. 

Wydaje się jednak, że rabunek mienia był jedynie krótkoterminowym celem Palfingera, 

który, na podstawie doświadczeń z Łodzi, dobrze wiedział, że rezerwy mienia żydowskiego 

uległyby szybkiemu wyczerpaniu przy takiej gospodarce. Zajmowanie maszyn w zakładach 

było na tyle szkodliwe dla rozwoju produkcji na terenie dzielnicy żydowskiej, że Urząd 

Transferu wydawał na nie zgodę jedynie w rzadkich przypadkach. Jak to komentował jeden ze 

współpracowników Ringelbluma: „odbywa się tu ciekawa walka w łonie Transferstelle. Jako 

instytucja, zainteresowana do pewnego stopnia w rozwoju życia gospodarczego w ghetcie, 

Transfer chciałby, aby fabryka […] została nienaruszona”, lecz jednocześnie obowiązek 

reprezentacji niemieckiego kapitału nakazywał pomoc w rekwizycji551. Przez opór Palfingera 

przy udzielaniu zezwoleń na wywóz środków produkcji z getta, te wykupywane za bezcen 

maszyny i materiały opuszczały dzielnicę bez udziału Transferstelle, o czym świadczy wartość 

obrotu tej instytucji. W lutym i marcu 1941 r. Transferstelle wykazała obrót odpowiednio 

zaledwie 1700 i 1900 zł552. Jednocześnie jednak grabież mienia żydowskiego, które nie było 

wykorzystywane do produkcji, odbywała się bez sprzeciwu ze strony władz niemieckich. W 

tym samym okresie Judenrat został powiadomiony, iż nieodzyskany jeszcze majątek 

przedsiębiorstw poza granicami getta został już „całkowicie zlikwidowany i nie należy zwracać 

się o jego wydanie”553. Z raportu za marzec 1941 r. dowiadujemy się, że „przekazywanie w 

aryjskie ręce dotychczasowych żydowskich przedsiębiorstw, nie będących pod zarządem 

powierniczym, można obecnie uznać za zakończone”554. 

                                                
549 APW, PRŻ, 41 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 24 I – 30 I 1941 r., 
483/22, k. 18. 
550 Raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 10 kwietnia za miesiąc marzec 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga 

Fischera, s. 293. 
551 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR, t. 5., s. 342. 
552 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 18. 
553 APW, PRŻ, 41 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 24 I – 30 I 1941 r., 

483/22, k. 18. 
554 Raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 10 kwietnia za miesiąc marzec 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga 

Fischera, s. 287. 
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Przedsiębiorcy niemieccy zajmujący się grabieżą wyposażenia zakładów żydowskich 

czynili to w tym okresie z myślą o szybkim spieniężeniu tych maszyn i materiałów, albo też o 

wzbogaceniu swoich zakładów, a nie planowali wykorzystania ich do tworzenia 

przedsiębiorstw w getcie. Znana jest wprawdzie metoda działania Łódzkiego Towarzystwa 

Towarowo-Handlowego, które w łódzkim getcie tworzyło warsztaty wykorzystując zajęte 

wcześniej urządzenia555, lecz w Warszawie brak nam potwierdzenia dla takich praktyk w 

pierwszej połowie 1941 r.  

 

4.5. Zmiana niemieckiej polityki gospodarczej wobec getta  

 

Rabunkowe działania kłóciły się z naciskiem na produktywizację getta ze strony 

Palfingera i szybko zaczęły być krytykowane na posiedzeniach „rządu” Generalnego 

Gubernatorstwa. Dr Emmerich, na wcześniej wspomnianym posiedzeniu z 3 IV 1941 r., 

podkreślał ryzyko osiągnięcia przez Żydów warszawskich niewypłacalności, przez co nie 

byliby w stanie spłacić wcześniejszych należności podatkowych556, a także rozważał, czy 

oparcie się na silnej pozycji RŻ było optymalną metodą uchwycenia majątku żydowskiego. 

Jeszcze w marcu 1941 r. zawiązane zostało Towarzystwo Firm Niemieckich – Warszawa 

(Deutsche Firmengesellschaft Warschau G.m.b.H. - DFW), które na wzór Łódzkiego 

Towarzystwa Towarowo-Handlowego stanowiło organizację stowarzyszającą prywatnych 

przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystywaniem żydowskiej produkcji w getcie. Nie 

udało się do tej pory wyjaśnić dokładniejszych okoliczności powstania tego przedsiębiorstwa, 

ale – jak się wydaje – miało ono zastąpić do tej pory nieefektywny Urząd Transferu w 

przekazywaniu zleceń warsztatom w getcie i dostarczaniu im koniecznych materiałów. 

Planowano, iż od kwietnia to ta organizacja będzie kluczowym zleceniodawcą dla zakładów w 

getcie557. 

Urząd Transferu pod kierownictwem Palfingera nie tylko ukonstytuował się niemal 

miesiąc po zamknięciu getta, ale i później działał dość opieszale. Otwarcie pierwszych 

warsztatów w dzielnicy żydowskiej miało miejsce w marcu 1941 r. i mimo wcześniejszych 

ożywionych rozmów o planowanym rozwoju wytwórczości i konieczności zatrudnienia 

wielotysięcznej rzeszy robotników, to przez pierwsze kilka tygodni zakłady stały bezczynnie. 

                                                
555 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 9. 
556 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 23. 
557 Raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 10 kwietnia za miesiąc marzec 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga 

Fischera, s. 291. 
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Z tego powodu obroty Transferstelle w pierwszej połowie 1941 r. były bardzo niskie, co 

przekładało się na zerowe wpływy z ceł od przewożonych towarów. Nie powiodła się również 

próba skupienia całego obrotu towarowego pomiędzy gettem a tak zwaną stroną aryjską, w 

Transferstelle. Długi okres przejściowy, kiedy to na teren dzielnicy zamkniętej żywność trafiała 

za pośrednictwem Zarządu Miejskiego, a istniejące w getcie zakłady eksportowały swoje 

produkty pomijając Urząd Transferu, uczynił „hermetyczne zamknięcie” dzielnicy jawną 

fikcją. W kolejnych miesiącach ujawniło się to z całą jaskrawością, gdy nawet zamówienia 

armii niemieckiej, które miały być podstawowym celem działania warsztatów „gminnych”, 

zaczęły trafiać do żydowskich przedsiębiorców bez pośrednictwa Transferstelle.  

Mając na uwadze niesprawność dotychczasowych metod eksploatacji gospodarczej 

getta, „po dłuższych pertraktacjach i pracach przygotowawczych gubernator wydał w dniu 19 

kwietnia 1941 r.”558 rozporządzenie tworzące urząd komisarza żydowskiej dzielnicy 

mieszkaniowej, który od połowy maja został objęty przez Heinza Auerswalda, a także 

odwołujące Palfingera ze stanowiska kierownika Transferstelle. Na jego miejsce powołany 

sozdał Max Bischof. Nowe kierownictwo proponowało kontynuację eksploatacji getta poprzez 

wykorzystanie żydowskiej siły roboczej. Świadomi problemów trapiących warsztaty „gminne”, 

utworzone na polecenie Palfingera, proponowali oni zwiększenie udziału kapitału prywatnego 

w tych pracach i z aprobatą patrzyli na rosnącą rolę DFW. Jednocześnie zdecydowali o 

ograniczeniu roli Rady Żydowskiej i Transferstelle w kwestiach handlowych. Odtąd Urząd 

Transferu miał zajmować się głównie kwestiami celnymi, cedując zadanie zbierania zleceń dla 

żydowskiej wytwórczości na DFW, natomiast spod władzy Rady Żydowskiej miały zostać 

wyjęte zakłady przemysłowe i Zakład Zaopatrywania.  

 

 

4.6. Utworzenie żydowskich spółek handlowych – TODOS i Wytwórczość 

Żydowska 

 

W dniu 15 sierpnia została utworzona spółka Towarzystwo Dostaw Przemysłu 

Żydowskiego sp. z o.o. (Todos), która miała pełnić funkcję nakładcy dla drobnej wytwórczości 

żydowskiej w getcie. Udziały w niej zostały wykupione przez Związek Kupców i Związek 

Rzemieślników, a do jej zarządu weszli członkowie tych związków i Rady Żydowskiej559. W 

                                                
558 Dwuletni raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 30 września 1941 za okres od 26 października 1939 do 

pierwszego października 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 119. 
559 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 42-43. 
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ten sposób powstała spółka pozwalała prowadzić działalność autonomiczną od wyżej 

wymienionych organizacji, jednocześnie zachowując bliski kontakt z nimi przez personalne 

związki jej kierownictwa. Działalność tej spółki stanowiła pewne uzupełnienie dla Wydziału 

Przemysłowo-Handlowego. Jak zauważyła T. Berenstein, Todos nie musiał dysponować 

dużymi środkami, gdyż jego działalność opierała się na obsłudze organizacyjnej i logistycznej 

istniejących już przedsiębiorstw, które posiadały własne urządzenia konieczne do prowadzenia 

działalności produkcyjnej560.  

Kolejnego dnia została zawiązana spółka „Wytwórczość Żydowska”, której 

udziałowcami byli kierownicy Wydziału Wytwórczości oraz szereg wysoko postawionych 

urzędników gminnych. Spółka ta miała zajmować się organizowaniem i prowadzeniem w 

getcie działalności wytwórczej. W od początku października zostały do niej przekazane 

wcześniej zorganizowane magazyny, warsztaty i biura „gminnych” zakładów561, a niewiele 

później Wydział Wytwórczości został w całości zlikwidowany. W ten sposób zorganizowane 

znaczącym kosztem i nakładem pracy warsztaty zostały bezpłatnie przekazane prywatnym 

przedsiębiorcom, którzy następnie czerpali z nich korzyści. Jak się okazało po kilku miesiącach 

udziałowcy zdecydowali się sprzedać swoje udziały w przedsiębiorstwie niemieckiemu 

fabrykantowi – co omówione będzie w dalszym rozdziale. 

Wraz z pojawieniem się Bischofa i Auerswalda szybko zaczęły rosnąć obroty 

Transferstelle i oficjalnie wykazywane obroty przedsiębiorstw w getcie. Po części na pewno 

wynikało to z posunięć tego nowego zarządu, przy czym należy pamiętać, że mógł on korzystać 

z urządzonych już przez Palfingera zakładów, które właśnie zaczynały otrzymywać zlecenia od 

DFW. Nawet bez ingerencji Bischofa i Auerswalda obroty Transferstelle rosłyby pod 

warunkiem minimalizacji przeszkód w dowożeniu surowców do getta. Jak wyliczono na 

spotkaniu Rady Żydowskiej, w pierwszych czterech miesiącach 1941 r. warsztaty otrzymały 52 

zlecenia, w tym 41 w samym kwietniu562, niemniej większość z nich nie została zrealizowana 

do momentu powołania Auerswalda i Bischofa. Brakuje nam danych dotyczących tego, ile z 

tych zleceń było opóźnionych przez braki materiałów, a ile mogło być realizowane bez 

przeszkód jeszcze przed zmianami personalnymi w niemieckim kierownictwie getta.  

W kolejnych miesiącach obroty przedsiębiorstw nadal szybko rosły. Jednocześnie w 

raportach przygotowywanych później przez gubernatora dystryktu warszawskiego celowo 

przedstawiono wyjątkowo niskie szacunki dotyczące stanu pozostawionego przez Palfigera. 

                                                
560 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 44. 
561 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 43-44. 
562 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 35. 
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Pozwalało to wykazać się im szybkim zwielokrotnieniem zatrudnienia, nawet jeśli w 

rzeczywistości przyrost ten był znacznie mniejszy. 

Dzięki zbieżności celów przedstawicieli żydowskich i władz cywilnych getta, 

współpraca przedsiębiorców z Transferstelle przebiegała dość sprawnie – oddajmy głos raz 

jeszcze Izydorowi Kamionerowi: „Pamiętam, że np. któregoś dnia szukano fabrykanta lepu na 

muchy i po stronie aryjskiej absolutnie znaleźć nie można było, a w getcie zawsze znaleziono. 

Tak się już utarło, że Transferstelle, czy to dla władz niemieckich, czy dla firm aryjskich, 

wiedziało, że w getcie są wszelkie możliwości. Jeśli chodziło o jakiekolwiek bądź zawody, o 

jakiekolwiek bądź wyroby, które w całej dawnej Gubernii Generalnej wynokać nie można było, 

Transferstelle kierowało do getta i w getcie, w tych niezwykłych, tragicznych warunkach ghetto 

wykonywało”563. 

Latem 1941 r., zarówno według danych żydowskich, jak i niemieckich, liczba 

pracowników zakładów wynosiła około 2-3 tysięcy, co stanowi niewielki ułamek 

wcześniejszych dalekosiężnych planów Palfingera i niespełna 5% liczby zatrudnionych która 

była konieczna do wyrównania bilansu płatniczego getta według opracowania niemieckiego z 

początku kwietnia 1941 r564. Należy oczywiście pamiętać, że liczba ta objęła jedynie 

pracowników warsztatów utworzonych pod nadzorem RŻ oraz Związku Rzemieślników 

Żydów, a poza nimi w sektorze prywatnym zatrudnionych było o wiele więcej osób – ogółem 

w końcu sierpnia według danych niemieckich w getcie pracowało nieco ponad 36 tysięcy 

osób565. Równocześnie dwukrotnie większą liczbę Żydów Wydział Pracy wykazywał jako 

bezrobotnych. Należy przy tym zauważyć, że jako tacy definiowani byli wszyscy Żydzi objęci 

obowiązkiem pracy (a więc mężczyźni w wieku 12-60 lat), którzy nie przedstawili świadectwa 

zatrudnienia odpowiednim władzom. W ten sposób pojmowanie „bezrobotnych” w 

sprawozdawczości niemieckiej jest zasadniczo różne od powszechnie przyjętego, gdzie 

obejmuje ono, bez różnicy płci, osoby szukające zatrudnienia.  

Niemieckie władze zadecydowały o tym, by od lata 1941 r. przywrócić możliwość 

rejestracji żydowskich przedsiębiorstw w rejestrze sądowym, a także ułatwiły tworzenie 

przedsiębiorstw niemieckich na terenie getta. W ten sposób od jesieni 1941 r. właściwie 

zatrzymało się powstawanie dużych warsztatów zarządzanych przez Radę Żydowską czy spółki 

z nią związane, a zamiast tego w getcie zaczęły się pojawiać przedsiębiorstwa niemieckie.  

                                                
563 AŻIH, Izydor Kamioner, Transferstelle, 301/4768, k. 10, mnp.; Skorygowano interpunkcję, zachowano 

oryginalną niekonsekwencję pisania ghetto / getto. 
564 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 27. 
565 Dwuletni raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 30 września 1941 za okres od 26 października 1939 do 

pierwszego października 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 123. 
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Miesiące  

|1941 r. 

Zatrudnienie w szopach (stan 

na początek miesiąca) 

Wartość eksportu z dzielnicy żydowskiej według:
 
 

Raportów Ludwiga 

Fischera566 

Opracowania Getto walczy z 

niewolą gospodarczą567 

IV b. d. 30 000 zł  

V 220 60 000 zł  

VI 1377 50 000 zł 332 838 zł 

VII 2134 393 000 zł 440 549,58 zł 

VIII 2424 290 000 zł 452 534,30 zł 

IX 3055 b. d. 490 153,62 zł 

X b. d. b. d. 777 630,11 zł 

XI b. d. b. d. 1 203 405,60 zł 

Tabela 8: Zatrudnienie w szopach  i wartość eksportu z dzielnicy żydowskiej od kwietnia do listopada 1941 r. 

 

4.7. Wzorcownia – pokazy produktów getta 

 

Dla pozyskania nowych zleceń dla zakładów w getcie zorganizowano wystawę 

pokazującą zdolności produkcyjne żydowskich przedsiębiorstw. Jej główna część, licząca 

około 800 eksponatów, nazywana była Wzorcownią Produkcji Żydowskiej przy ul. Leszno 14 

i mieściła się w budynku Wydziału Przemysłowo-Handlowego. Otwarto ją jesienią 1941 r., a 

jej oddział mieścił się w pomieszczeniach zajmowanych przez Transferstelle przy ul. 

Królewskiej 23568, gdzie prezentowano mniejszą wystawę, liczącą około setki eksponatów i 

trzystu zdjęć zakładów w getcie i wyrobów gotowych569. Izydor Kamioner wspominał: „w 

Transferstelle była wystawa wyrobów obuwniczych, z opisem danego wyrobu, możliwościami 

[produkcyjnymi – MG] i ceną robocizny. Również były i wyroby innych branż na tej wystawie. 

Firmy aryjskie z wszelkimi zamówieniami zgłaszały się do Transferstelle, a ta dopiero 

kierowała do poszczególnych firm w getcie”570. 

Fotografie te w większości zachowały się do dzisiaj571 i w szeregu miejsc w niniejszej 

pracy wykorzystano je do zilustrowania pracy zakładów w getcie warszawskim. Większość z 

nich ukazuje żydowskich robotników przy maszynach, lecz nie brakuje także zdjęć magazynów 

                                                
566 Ibidem. 
567 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą. ARG I 629, AR t. 5., s. 346. 
568 GŻ nr 109 z 9 XI 1941 r., s. 3. 
569 GŻ nr 110 z 12 XI 1941 r., s. 2. 
570 AŻIH, Izydor Kamioner – Transferstelle, 301/4768, k. 10, mnp. 
571 Album jest dostępny w zbiorach AYV, sygn. 3119 i liczy on ponad 200 zdjęć. 
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i produktów gotowych. Same fotografie charakteryzują się wyjątkowo wysoką jakością, a 

liczne sceny we wnętrzach, mimo trudnych warunków oświetleniowych, są należycie 

oświetlone i wywołane na profesjonalnym sprzęcie. Jednocześnie wiele zdjęć produktów 

gotowych ukazuje je ułożone na przypadkowym tle – na papierze pakowym lub też pod ścianą. 

Sugeruje to, że zostały wykonane w wytwarzających je zakładach, gdzie musiano 

zaimprowizować miejsce do eksponowania wyrobów. Fotografie te wykonał zakład 

fotograficzny Foto-Forbert, który w getcie był najważniejszym przedsiębiorstwem w branży i 

miał już doświadczenie w pracy dla instytucji publicznych572.  

 

Rysunek 8: Wyroby gotowe jednego z zakładów na terenie getta573 - na zdjęciu rzuca się w oczy improwizowane tło; Zdjęcie 
ze zbiorów AYV. 

Wzorcownia była ważną instytucją zarówno dla żydowskich przedsiębiorców, jak i dla 

Transferstelle, o czym świadczy choćby fakt, że przeznaczyła ona pomieszczenie do 

eksponowania produktów warsztatów w getcie. W tym okresie, jesienią 1941 r., komisarz getta 

i kierownictwo Transferstelle starało się udowodnić swoje osiągnięcia w produktywizacji 

Żydów, a ta ekspozycja stanowiła dobrą okazję do tego. Jednocześnie, jak się wydaje, liczono 

na ujęcie wymiany towarowej w ramy urzędowe, a Transferstelle – grająca rolę pośrednika 

mogła ściągnąć należne jej cła.  

                                                
572 W 1940 r. zakład ten przygotował obszerny album o działalności ŻSS dokumentujący sposób w jaki 

wykorzystywała ona środki z zagranicy.  
573 Najprawdopodobniej wykonano je w zakładzie na ul. Wielkiej 19, gdzie uwieczniono prace przy wyrobach z 

aluminium. 
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Jest prawdopodobne, iż dla wielu niemieckich przedsiębiorców katalogi wyrobów 

gettowego przemysłu nie były interesujące jako informacja handlowa, a raczej jako wiadomość 

o możliwościach inwestycyjnych w dzielnicy. Wiele z zakładów, które zostały sfotografowane, 

zostało przejętych przez formowane w dzielnicy szopy, o czym mowa będzie dalej. 
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5. Zaopatrzenie getta warszawskiego w żywność 

 

5.1. Zakład Zaopatrywania 

 

Jednocześnie z organizacją kolejnych warsztatów Transferstelle musiała 

współpracować z utworzonym w grudniu 1940 r. Zakładem Zaopatrywania. Miały one przejąć 

od Zarządu Miejskiego zadanie rozdziału żywności w getcie. Początkowo planowano, by ZZ 

(otrzymujący produkty od Transferstelle) przejął od Zarządu Miejskiego rozdział kart 

aprowizacyjnych od początku 1941 r., lecz szybko zweryfikowano ten termin jako nierealny do 

osiągnięcia.  

Na łamach „Gazety Żydowskiej” wydawanej w okresu formowania Urzędu Transferu i 

podległych jemu komisji mimo ciągłej kontroli treści publikowanych w tym piśmie, wydawano 

liczne teksty świadczące o panującym wówczas zamęcie administracyjnym. Widocznym było, 

że instytucje te tworzono w pośpiechu i nie były one przygotowane do zaopatrywania 

żydowskiej ludności Warszawy. Kilkukrotnie ukazywały się w GŻ artykuły pod tytułem 

Przygotowania do aprowizacji dzielnicy żydowskiej w Warszawie574, opisujące reorganizację 

systemu rozdziału żywności. Pewną miarą chaosu organizacyjnego może być fakt, iż w grudniu 

nie przygotowano nowej listy sklepów rozdzielczych, mimo iż w wyniku utworzenia getta 

wiele z nich zmieniło adresy, bądź zostało zlikwidowanych575, a także nie rozdzielono 

wszystkich należnych Żydom produktów żywnościowych576. Dopiero w styczniu 1941 r. 

opracowano zasady na jakich hurtownicy i sklepy detaliczne miały otrzymywać towary577, a na 

przełomie stycznia i lutego zostały podpisane odpowiednie umowy ze sklepami578. 

Ostatecznie od początku marca 1941 r. Zakład Zaopatrywania (określany w niektórych 

źródłach w tym okresie jako Wydział Aprowizacji) przejął na terenie getta obowiązki Zarządu 

Miejskiego związane z rozdziałem przydziałów żywności. Jednocześnie Ludwig Leist zabronił 

sprzedaży Żydom jakichkolwiek dóbr bez udziału Urzędu Transferu579. Od tego czasu ustaliła 

się procedura składania zamówień. Poszczególne podmioty z terenu getta mogły składać 

zamówienia w Transferstelle – wymagane było jednak opłacenie w całości należności z góry. 

                                                
574 GŻ nr 42 z 13.12.1940 r., s. 3; GŻ nr 45 z 24.12.1940 r., s. 3. 
575 GŻ nr 44 z 20.12.1940 r., s. 2. 
576 APW, PRŻ, 38 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 3 I – 9 I 1941 r., 

483/19, k. 1. 
577 GŻ nr 3 z 10.01.1941 r., s. 4. 
578 GŻ nr 9 z 31.01.1941 r., s. 3. 
579 T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 21. 
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Z zestawienia przygotowanego przez Radę Żydowską wynika, że wiele z tych zleceń nie zostało 

nigdy realizowanych, co prowadziło do zamrożenia nierzadko znaczących środków 

żydowskich przedsiębiorców. Według jednego z pracowników ZZ było to zazwyczaj około 

miliona złotych580, co odpowiadałoby ponad tysiącowi ton warzyw czy mąki, bądź setkom ton 

droższych towarów takich jak choćby cukier. Przygotowane przez RŻ zestawienie opisujące 

stan na 28 IV 1941 r. sugeruje niższe wartości zaległości: z zamówionych 48,5 t buraków 

dowieziono 7,4 t, z 68 t kartofli – niespełna 8 t, z 37 t cebuli nie dostarczono ani jednej581. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że te zamówienia były wyjątkowo skromne i nawet gdyby 

zostały w pełni zrealizowane, nie pozwalałyby na wyżywienie czterystutysięcznej rzeszy 

mieszkańców getta. 50 t warzyw podzielone na populację Żydów warszawskich dawało 

niewiele ponad 100 g na osobę – a więc zamówiona ilość buraków, kartofli czy cebuli mogłaby 

odpowiadać w przybliżeniu dziennym potrzebom getta, a nie dwumiesięcznej sumie dostaw. 

Oznaczało to, iż przedsiębiorstwa żydowskie, świadome nieefektywności Transferstelle, 

zazwyczaj nie składały w niej zamówień, nie chcąc zamrażać kapitału na wiele miesięcy.  

Jeśli zamówienie zostało zrealizowane to towary zza murów były dostarczane na Plac 

Przeładunkowy (Umschlagplatz) położony przy granicy getta w jego północnej części, gdzie 

następnie przenoszono je do magazynów Zakładu Zaopatrywania na terenach kolejowych przy 

ul. Stawki i Niskiej582, skąd towary były odbierane przez hurtowników posiadających 

odpowiednie umowy z Zakładem Zaopatrywania. Sklepikarze prowadzący sklepy rozdzielcze 

zazwyczaj byli przydzielani rejonami do odpowiednich hurtowni, lecz w przypadku niektórych 

towarów mieli odbierać je loco Plac Przeładunkowy583.  

5.1.1. Autonomia Zakładu Zaopatrywania 

Początkowo Zakład Zaopatrywania był bezpośrednio podporządkowany Radzie 

Żydowskiej i nie posiadał własnej osobowości prawnej. Wiązało się to z szeregiem trudności 

w zaopatrzeniu getta, gdyż każdorazowe znalezienie w kasie wiecznie zadłużonej RŻ środków 

do opłacenia z góry przyszłych dostaw żywności było stałym problemem. Według 

sprawozdania władz dystryktu warszawskiego, do kwietnia 1941 r. getto nie wykupowało 

nawet przyznanych mu towarów po cenach kontyngentowych584. Nie jest w tym miejscu jasne, 

czy wynikało to z problemów finansowych, logistycznych, czy też z fatalnej jakości towarów 

                                                
580 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 52. 
581 APW, PRŻ, Die Lage der jüdischen Bevölkerung, 483/33, k. 22. 
582 APW, PRŻ, 41 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 23 I – 30 I 1941 r., 

483/22, k. 29;  
583 Patrz np.: Pisma okólne skierowane do punktów rozdzielczych, dotyczące rozdziału artykułów żywnościowych 

i przemysłowych, ARG I 275, AR t. 12, s. 605 i d. 
584 Raport szefa dystryktu warszawskiego za kwiecień 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 316. 
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dostarczanych do dzielnicy żydowskiej585. Nawet władze niemieckie wiosną 1941 r. zauważały 

faktycznie panujący w dzielnicy głód i nieefektywność dotychczasowego systemu zamówień 

przed Transferstelle. Rada Żydowska także dokumentowała te trudności ze zdobyciem 

żywności, czego dowodem może być wyżej wspominane zestawienie zamówień i faktycznych 

dostaw. Zadecydowano wówczas, iż należy ograniczyć rolę ekonomiczną Judenratu i 

Transferstelle, które od tej pory nie miały zajmować się zbieraniem zleceń i szukaniem kupców. 

Tym samym Transferstelle miała ograniczyć się do roli de facto urzędu celnego dla towarów 

importowanych i eksportowanych z getta, zaś z Rady Żydowskiej miała zostać wyłączona 

instytucja odpowiedzialna za aprowizację (oraz, jak wspomniano wcześniej, zostać utworzone 

spółki przejmujące dotychczas istniejące warsztaty „gminne”). Zrozumiałym było jednak, że 

przewodniczący RŻ musiał zachowywać pewną kontrolę nad działaniem systemu aprowizacji, 

co prowadziło do szeregu dyskusji nad oczekiwanym kształtem organizacyjnym 

zreformowanego, autonomicznego Zakładu Zaopatrywania. 

Adam Czerniaków otrzymał polecenie przygotowania projektu „komercjalizacji 

Wytwórczości i Zakładu Zaopatrywania”586, który przedstawił Bischofowi w połowie czerwca 

1941 r.. W kolejnych tygodniach trwały ożywione dyskusje na temat przyszłej organizacji 

gospodarczej dzielnicy, podczas których Max Bischof brał udział w rozmowach z 

przedstawicielami Judenratu oraz Rady Gospodarczej587. Następnie jednak projekty wysuwane 

przez Żydów zostały skrytykowane przez Auerswalda i Bischofa588, a 22 lipca do rąk 

Czerniakowa został doręczony nowy projekt, który nie podlegał już dyskusji589 i określał formą 

organizacyjną ZZ, jaka miała obowiązywać od początku sierpnia.  

Zakład Zaopatrywania zyskał własną osobowość prawną i niezależny budżet. Jego 

zależność od RŻ opierała się na tym, iż przewodniczący Rady, za zgodą komisarza getta, 

mianował jego zarząd, a także miał prawo wydawać polecenia służbowe i sprawował nadzór 

nad jego działalnością. Określonym statutowo zadaniem ZZ było pozyskiwanie żywności na 

potrzeby mieszkańców getta i jej dystrybucja do sieci sklepów rozdzielczych i zakładów 

przetwórczych, przy czym zastrzegano, że w miarę potrzeb Przewodniczący Judenratu może 

rozszerzyć ten zakres działalności590 - tak, że na przykład ZZ zajął się również rozdziałem 

zapałek czy środków czystości. Wypracowane przez ZZ zyski miały trafiać do kasy RŻ, lecz 

                                                
585 Szerzej o produktach niepełnowartościowych pisał np. AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 107-110. 
586 Adama Czerniakowa dziennik, s. 193, 16 VI 1941 r. 
587 Adama Czerniakowa dziennik, s. 193-194, 18 VI 1941 r., s. 195-196, 26 VI 1941 r. 
588 Adama Czerniakowa dziennik, s. 197, 3 VII 1941 r., s. 198, 5 VII 1941 r. 
589 Adama Czerniakowa dziennik, s. 201, 22 VII 1941 r., por. Statut Zakładu Zaopatrywania dzielnicy żydowskiej 

w Warszawie, ARG I 274, AR t. 12, s. 601-603. 
590 Statut Zakładu Zaopatrywania dzielnicy żydowskiej w Warszawie, ARG I 274, AR t. 12, s. 601-603. 
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zachowane sprawozdania budżetowe Rady wskazują, iż zapis ten pozostawał martwy. 

Wykształciła się jednak praktyka przekazywania 10% ogółu produktów kontyngentowych 

trafiających do dzielnicy na potrzeby opieki społecznej591.  

W skład zarządu ZZ weszli: przewodniczący Abraham Gepner, Edward Kobryner, 

Adolf Sztolcman, Szmul Winter i Jerzy Graff592. Pod tę radę podlegali dyrektorzy ZZ – na tym 

stanowisku początkowo urzędował nieznany nam z imienia J. Gomoliński, później zaś I. 

Drybiński. Według niektórych źródeł Drybiński miał zastąpić Gomolińskiego gdy ten został 

aresztowany593, lecz zachowane obwieszczenia o przydziałach z wiosny 1941 r. wskazują, iż 

jednocześnie pełnili funkcję dyrektorskie w ZZ594.  

Tak zarysowane ramy organizacyjne ZZ spotkały się z żywą krytyką. Z jednej strony 

podkreślano, iż organizacja zajmująca się aprowizacją nie powinna być nakierowaną na zysk 

spółką handlową, inni krytycy podkreślali dominację środowisk burżuazyjnych w zarządzie 

Zakładu, co ich zdaniem groziło interesom ubogiej ludności getta.  

 

5.2. Zaopatrzenie getta – oficjalna droga 

 

Temat zaopatrzenia getta warszawskiego w żywność należał do najważniejszych 

zagadnień organizacyjnych dla Rady Żydowskiej, władz niemieckich i wreszcie mieszkańców 

getta. Zakład Zaopatrywania, któremu powierzono to zadanie, został postawiony w sytuacji nie 

do pozazdroszczenia. Poza murami getta system aprowizacji opierał się na kartkach jedynie w 

teorii, a w praktyce głównym źródłem żywności na rynku warszawskim były 

nieusankcjonowane transporty żywności przywożonej z prowincji. W getcie, przez jego 

izolację od reszty Warszawy, przydziały przechodzące przez urząd odgrywały znacznie 

ważniejszą rolę. Dla zaspokojenia potrzeb ludności konieczna była dwutorowa organizacja 

aprowizacji595. Jak opisywano w artykule w „Gazecie Żydowskiej”: 

Zaopatrywanie dzielnicy żydowskiej w żywność płynie dwoma korytami: 

Przez pierwsze koryto otrzymuje Zakład Zaopatrywania artykuły 

kontyngentowe w ściśle ustalonych ilościach, przy czym racje żywnościowe 

na głowę ludności ustalane bywają przez Władze. Dotyczy to mąki chlebowej, 

cukru, mydła i marmelady. Przez drugie koryto otrzymuje się artykuły 

żywnościowe i inne, które nie są kontyngentowane, lecz reglamentowane, t. 

                                                
591 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 20. 
592 St. Ernest, op. cit., s. 71; GŻ nr 52 z 30 VI 1941 r., s. 3. 
593 St. Ernest, op. cit., s. 71. 
594 Pisma okólne skierowane do punktów rozdzielczych, ARG I 275, AR, t. 12, s. 605 i d. 
595 Trzeci tor – przemyt – zostanie omówiony w dalszej części pracy. 
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zn., że cena zakupu jest regulowana przez Władze i że producent dysponować 

może tym towarem jedynie za zgodą odnośnej Władzy (Wydział Wyżywienia 

i Rolnictwa). Te towary, jak: ryby, twaróg, jaja, warzywa, zapałki, ocet, lód, 

itd. Zamawiane są przez kupców prywatnych względnie, przez grupy 

kupieckie – sekcje branżowe – w Referacie Zakupów Zakładu Zaopatrywania 

i rozprowadzone przez tychże kupców, względnie przez punkty detalicznej 

sprzedaży bezpośrednio konsumentom, po cenach kalkulowanych przez 

kupców. Pierwsza grupa zakupów jest przez Zakład Zaopatrywania ściśle 

kontrolowana, co do jakości, ilości i ceny. W drugiej grupie zakupu na ilości 

towaru i na ceny Zakład Zaopatrywania nie ma prawie żadnego wpływu596. 

 

Towary kontyngentowe były przydzielane dzielnicy żydowskiej w bardzo małych 

ilościach i powszechnie znane są oszacowania mówiące o średniej dziennej wartości na 

poziomie rzędu dwustu kalorii na osobę dziennie597. W praktyce na kartki przydzielane były 

regularnie, jak wyżej wspomniano, chleb oraz niewielkie przydziały cukru i marmolady z 

buraków. Jednocześnie kluczowy element diety dla większości mieszkańców getta stanowiły 

rośliny okopowe, takie jak ziemniaki, buraki i brukiew, które co do zasady dostępne były w 

wolnym obiegu, jednak w ilości zależnej od tego ile żywności przekaże Transferstelle. 

Organizacja oficjalnego zaopatrzenia getta w żywność wyglądała zatem następująco: 

ZZ składał zapotrzebowania do Transferstelle wyliczając w nich liczbę mieszkańców na 

podstawie których dostarczano do getta żywność kartkową. Równocześnie w teorii każda 

instytucja i osoba fizyczna mogła składać w ZZ własne zamówienie na dowolne towary – pod 

warunkiem opłacenia należności z góry. Te zamówienia i środki były następnie okresowo 

przekazywane do Transferstelle, która mogła (acz nie musiała) ich realizować. Zrozumiałym 

jest w tym miejscu wysoce korupcjogenny charakter takiej organizacji, w której przedsiębiorcy 

zmuszeni byli zabiegać o przychylność kierownictwa ZZ i Transferstelle, by zapewnić sobie 

realizację zamówienia.  

 

5.3. Kartki – dystrybucja, przydziały 

 

W teorii każdy z mieszkańców getta miał otrzymywać własną kartę aprowizacyjną 

upoważniającą do kupienia określonej ilości dóbr po cenie urzędowej w sklepie rozdzielczym. 

System przyznawania kartek został oparty na danych meldunkowych, gdzie rządcy 

                                                
596 GŻ nr 52 z 30 VI 1941 r., s. 3. 
597 Patrz np. T. Szarota, op. cit., s. 180; Wiele opracowań poruszających temat utrzymania w getcie korzysta z 

danych zaczerpniętych z tego opracowania. 
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meldunkowi poszczególnych domów składali listy lokatorów w jednym z sześciu Okręgowych 

Biur Rozdziału Kart Aprowizacyjnych Zakładu Zaopatrywania. Listy te były następnie 

weryfikowane, by uniknąć nadużyć przy rozdziale kartek. Usiłowano w ten sposób 

wyeliminować kartki brane na osoby zmarłe czy takie, które opuściły getto, a także przypadki 

osób rejestrujących się pod kilkoma adresami jednocześnie. Jednocześnie jednak system ten 

powodował sytuację w której osoby niezameldowane, na przykład świeżo przesiedlone do 

getta, nie mogły otrzymać swoich przydziałów żywności.  

W rozdziale poświęconym demografii getta przedstawione zostało już wyliczenie liczby 

kartek, jakie rozdzielane były w kolejnych miesiącach, nadużycia związane z wyłudzeniami 

kartek, a także krytyka zestawienia autorstwa Ruty Sakowskiej.  

5.3.1. Przydziały na karty aprowizacyjne 

5.3.1.1. Karty podstawowe 

Przyjrzyjmy się zatem typowej karcie aprowizacyjnej, które co miesiąc, w kilkuset 

tysiącach egzemplarzy, były dystrybuowane w getcie. Karta podstawowa liczyła 56 pól na 

różne towary: 15 na chleb, po 4 na mąkę, cukier, marmoladę i mięso, a pozostałe 25 opisano 

jako „różne” – a przydziały na nie miały zostać ogłoszone w odpowiednich ogłoszeniach. Na 

poszczególnych kuponach nie wyszczególniono, ile towarów można na nie otrzymać, lecz samą 

swoją licznością miały sprawiać wrażenie obfitości przydziałów.  

Wiemy jednak, że faktycznie wykorzystywana była jedynie niewielka część każdej 

kartki – w miesiącu wydawano zaledwie dziesięć (a od listopada 1941 r. osiem) kuponów 

chlebowych na porcje po 250 g. W zależności od miesiąca zmienna była ilość cukru i 

marmolady wydawanej mieszkańcom getta, mięso nie pojawiło się najprawdopodobniej 

nigdy598, a karty na produkty „różne” w znakomitej większości pozostawały niewykorzystane. 

Na zachowanych w Archiwum Ringelbluma kartach rodziny Gutkowskich z czerwca 1942 r. 

widoczne jest jedynie wykorzystanie dziewięciu599 kuponów chlebowych i dwóch na 

marmoladę, zaś na lipcowych wydano dodatkowe produkty na dwa kupony „różne” i jedną 

porcję chleba600, zaś w kartach Hersza i Blumy Wasserów za luty wykorzystanych zostało 

osiem kuponów chlebowych, dwa na marmoladę, dwa różne i jeden na cukier601. Oznaczało  to, 

                                                
598 Na skompilowanej przez B. Engelking liście przydziałów kartkowych mięso nie pojawia się ani razu. B. 

Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 529-530. 
599 W tym miesiącu wydano chleb na dziewięć kuponów, gdyż pieczywo wydawano dwa razy w tygodniu po 250 

g, czasami przekraczając w ten sposób normę 2 kg na osobę miesięcznie. 
600 AŻIH, Karty żywnościowe, ARG II 490; w przypadku kartek aprowizacyjnych zdecydowaliśmy się 

wykorzystywać ich wersje zeskanowane, ukazujące ich formę graficzną, której zabrakło w edycji drukiem w 

AR, t. 12. 
601 AŻIH, Karty żywnościowe, ARG I 278. 
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że zdecydowana większość kuponów nie była nigdy od karty odcinana. Podczas gdy pewna 

nadwyżka wolnych pól była w pełni zrozumiała i ułatwiała dystrybucję dóbr w razie otrzymania 

nadprogramowych dostaw, niewykorzystane kupony stanowiące niemal trzy czwarte kartki 

stanowiły wyraźne świadectwo niedostatków zaopatrzenia dzielnicy zamkniętej. Nie 

brakowało także głosów krytycznych, szukających w liczbie nieużywanych kuponów 

dowodów na malwersacje jakie miały dokonywać się w ZZ – jak pisał Ringelblum: „Dziwne 

historie dzieją się z kartkami żywnościowymi. Mają one 15 numerów [mowa tu o kuponach na 

chleb – MG], a produkty otrzymuje się tylko na 10”602. Pogłoski te miały pewne racjonalne 

podstawy. Oddajmy głos wielokrotnie cytowanemu urzędnikowi ZZ – Beniaminowi 

Horowitzowi:  

Przydział zasadniczy wynosił miesięcznie 3 kg chleba [i] 200 gr cukru [na 

osobę – MG] i nic więcej. […] Ilość ogólna ludności żydowskiej została 

przyjęta na 408 000, gdy liczba kart żywnościowych wynosiła więcej i 

dochodziła przejściowo do cyfry 438 000. Wskutek tego na osobę przypadało 

tylko 2 i pół kilograma chleba miesięcznie […] cukru wydawano miesięcznie 

180 gramów603. 

 

Rysunek 9: Karta żywnościowa nr 450 000 na styczeń 1942 r,. ARG I 278. 

                                                
602 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 270, 10 VI 1941 r. 
603 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 20. 
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Podobnie, choć z innymi danymi liczbowymi, o tej sprawie wypowiadał się Ringelblum 

wyliczając „420 tysiącami kartek chlebowych trzeba obdzielić 460 tysięcy”604. Dlatego wiosną 

1941 r. stale pojawiały się problemy z dostępnością towarów i mieszkańcy getta nie byli w 

stanie realizować swoich przydziałów605. Z czasem udało się jednak doprowadzić do sytuacji 

gdzie do getta trafiały przydziały żywności odpowiadające zarejestrowanej liczbie 

mieszkańców, a getto otrzymywało najprawdopodobniej 450 tysięcy porcji żywności. W ten 

sposób ZZ dysponował pewnymi przydziałami żywności, które mogły być przyznawane jako 

dodatkowe porcje dla pracujących czy szczególnie potrzebujących. Według zachowanych 

źródeł ZZ przeznaczał około 10% otrzymywanej żywności na cele służby zdrowia i opieki 

społecznej606.  

Mimo iż karty aprowizacyjne miały być ważne tylko w miesiącu na który zostały 

wystawione, to przyjętą praktyką było przyznawanie towarów na kupony kart z minionego 

miesiąca, co utrudnia prześledzenie faktycznej ilości dóbr jakie w kolejnych miesiącach 

otrzymywali mieszkańcy getta. Możliwe jest jednak odwzorowanie tych przydziałów w 

ogólnym zarysie. W pierwszych trzech kwartałach 1941 r. ogólna wartość energetyczna 

przydziałów żywności oscylowała około 200 kcal dziennie607, z których sam chleb odpowiadał 

za 170 kcal608. Latem i jesienią 1941 r. toczyły się dyskusje pomiędzy Radą Żydowską a 

władzami niemieckimi w sprawie zwiększenia przydziałów żywności. Jak komentował je 

Adam Czerniaków: „Z całej roboty nic, jak widzę, nie wychodzi. […] Racje żywnościowe 

miały być powiększone. Góra urodziła mysz. Ludność otrzyma pono 300 g cukru miesięcznie, 

100 g miesięcznie marmolady, 1 jajko na miesiąc i 100 kg kartofli rocznie. Chleb jak był, tak 

zostaje. O powiększeniu mowy nie ma”609. Należy zaznaczyć, że gdyby faktycznie te towary 

trafiły do getta, odpowiadałyby za znaczącą poprawę sytuacji bytowej ludności – same 

przydziały ziemniaków (wynoszące niemal 30 dag dziennie) zwiększyłoby przydziały 

żywności o około 200 kcal. Faktycznie jednak nie znajdujemy potwierdzenia dla dostaw 

kartofli w takich ilościach dostępnych dla ogółu mieszkańców getta. Pozostałe z 

zapowiedzianych produktów trafiały jednak do wszystkich konsumentów. O znaczeniu tych 

dodatkowych dostaw świadczyć może fakt, że mimo braku ziemniaków, dzięki dodaniu 

                                                
604 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 270, 10 VI 1941 r. 
605 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 240, 17 IV 1941 r., s. 249, 7 V 1941 r. 
606 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 270, 10 VI 1941 r., AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, 

k. 20. 
607 T. Szarota, op. cit., s. 180. 
608 Przyjmując wartość energetyczną chleba razowego na poziomie 200 kcal na 100 g, co stanowi dolny 

szacunek jego wartości odżywczej przy założeniu należytego wypieku i receptury. 
609 Adama Czerniakowa dziennik, s. 225; 1 XI 1941 r. 
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marmolady, cukru i jego przetworów (miodu sztucznego i cukierków) do produktów 

kartkowych przydziały żywności osiągnęły pułap 360 kcal dziennie610, a więc niemalże zostały 

podwojone względem stanu z lata 1941 r 

5.3.1.2. Karty warzywne 

Obok regularnych kart aprowizacyjnych istniały także bony warzywne, wydawane raz 

w roku. Do dzisiaj zachowały się egzemplarze „Karty ziemniaczanej na rok 1941”611 i 

najprawdopodobniej pochodzące z 1942 r. „Karty ziemniaczano-warzywne”612 o innej szacie 

graficznej. Obie serie miały być przyznane wszystkim mieszkańcom getta i pozwalać na wykup 

różnych warzyw. W praktyce, karty te nie były niemalże wykorzystywane, gdyż do getta 

warzywa nie trafiały w ilościach wystarczająco dużych, by możliwe było obdzielenie nimi 

kilkusettysięcznej rzeszy mieszkańców, a zamiast tego były sprzedawane na wolnym rynku w 

punktach rozdzielczych podporządkowanych ZZ613. Lepiej sytuowani mieszkańcy getta pisali 

niekiedy o warzywach sprzedawanych przez ZZ jako o „przydziałach” – dla przykładu jeden z 

lekarzy w getcie wspominał „przydziały kartofli nie były za małe, miały tylko tę wadę, że trzeba 

było od razu wyrzucić ich większą ilość”614. Jednocześnie niejednokrotnie warzywa czy 

przetwory warzywne, jak choćby wspomniane buraki konserwowe, przyznawane były na jeden 

z kuponów kartek „chlebowych”615. 

Jedynie dostarczone do getta w grudniu 1941 r. dostawy przemrożonych ziemniaków616 

były na tyle duże, by mogli je kupować wszyscy mieszkańcy dzielnicy. Według umieszczonego 

na łamach GŻ ogłoszenia: „Zakład Zaopatrywania zniósł zarządzenie o wydawaniu kartofli na 

karty aprowizacyjne listopadowe jedynie dla posiadających świadectwa ubóstwa, wydawane 

przez Komitety Domowe. Obecnie może każdy mieszkaniec Dzielnicy podjąć kartofle w ilości 

5 kg na karty listopadowe, jednocześnie na N-ry 33 i 36 tych kart”617. Nie jest jasne w jakim 

celu utrzymywano odrębne karty warzywne, ponieważ warzywa wydawano na kupony 

rozdzielanych co miesiąc bonów żywnościowych.  

                                                
610 T. Szarota, op. cit., s. 180. 
611 AŻIH, Karta ziemniaczana na rok 1941 nr 180703 wystawiona dla Blumy Wasser, ARG II 524, Karta 

ziemniaczana na rok 1941 nr 342087 wystawiona dla Fajgi Krauze, ARG II 79. 
612 AYV, Karta Ziemniaczano-Warzywna serii KA, O.6/149, k.11. 
613 Na karcie Blumy Wasser wykorzystano zaledwie jeden kupon, zaś pozostałe znane karty są zachowane w 

całości; Karta ziemniaczana na rok 1941 nr 180703 wystawiona dla Blumy Wasser, ARG II 524. 
614 H. Makower, op. cit., s. 29. 
615 Obwieszczenie o rozdziale brukwi z 23 stycznia 1942 r., ARG I 276, AR t. 12, s. 674. 
616 Na łamach GŻ opublikowano list otwarty do dyrektora ZZ, którego autor skarżył się: „ziemniaki znajdują się 

w złym stanie. Lepsze natomiast gatunki otrzymują osoby z tzw. „lepszych sfer””; GŻ nr 127 z 21 XII 1941 r., s. 

2. 
617 GŻ nr 119 z 3 XII 1941 r., s. 3; W kolejnych numerach GŻ wskazano, że przydział wynosił 5 kg na jeden 

kupon – a więc 10 kg na osobę; GŻ nr 120 z 5 XII 1941 r., s. 4. 
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5.3.1.3. Karty dodatkowe 

Szereg osób w getcie dysponował, poza kartami podstawowymi, dodatkowymi 

przydziałami żywności. Pracownicy „Zarządu Dzielnicy” tacy jak: funkcjonariusze ŻSP, 

urzędnicy RŻ i instytucji z nią powiązanych, otrzymywali dodatkowe świadczenia w naturze, 

które stanowiły pewne uzupełnienie ich oficjalnych wynagrodzeń, które nie pozwalały na 

zaspokojenie oficjalnych potrzeb. Podobnie jednym z bodźców, które miały zachęcać do pracy 

w organizowanych przez RŻ zakładach (a później także innych szopach) były rozdzielane w 

miejscu pracy posiłki i przydziały chleba. Nie udało się ustalić w którym miesiącu 

wprowadzono oficjalne dodatkowe karty dla pracujących, mających zastąpić przydziały chleba 

rozdzielanego w miejscu pracy. 

Sytuacja, w której poszczególne wydziały były odpowiedzialne za rozdział żywności 

wśród własnych pracowników groziła kolejnymi nadużyciami, a także chaosem 

organizacyjnym. Dla uporządkowania tej sytuacji komisarz getta Heinz Auerswald wydał 30 

XII 1941 r., obwieszczenie o przydziałach chleba, które określało ile pieczywa powinny 

otrzymywać osoby z poszczególnych grup zawodowych: 

 funkcjonariusze ŻSP (2200 osób) – po 12 kg miesięcznie 

 pracownicy RŻ (6000 osób), pacjenci i przebywający w sierocińcach (8000 

osób), robotnicy „specjalnie ważnych przedsiębiorstw” (do 30 000 osób) – 6 kg 

miesięcznie 

 reszta ludności – 2 kg miesięcznie618. 

Rozdział ten został wprowadzony zapewne od lutego 1942 r., lecz dla niektórych osób 

nie oznaczało to praktycznie żadnej zmiany, gdyż podstawowy przydział chleba pozostał 

niezmieniony619. Jak się wydaje nie przyznano zatrudnionym żadnych innych produktów 

żywnościowych na kartki, choć na łamach GŻ zapowiadano, że pracownicy zakładów 

„ważnych dla wywozu z Dzielnicy” otrzymają poza pieczywem szereg innych produktów, 

takich jak mąka, miód sztuczny, marmolada i warzywa620. 

W końcu lutego 1942 r. Heinz Auerswald zdecydował o zmianie systemu przydziałów 

dodatkowych ograniczając je z 4 do 2,6 kg dla pracowników zakładów w rękach 

nieżydowskich, które nie zostały uznane za szczególnie ważne dla eksportu z dzielnicy621. 

                                                
618 GŻ nr 7 z 16 I 1942 r., s. 2. 
619 Na kartach dla zatrudnionych kupony pozwalały pobierać zazwyczaj po 500 g chleba, a zachowane kartki 

urzędników ze stycznia pokazują, iż wykorzystano na nich po 8 kuponów; GŻ nr 42 z 10 IV 1942 r., s. 2; AŻIH, 

Karty żywnościowe, ARG I 278. 
620 GŻ nr 42 z 10 IV 1942 r., s. 2. 
621 GŻ nr 34 z 20 III 1942 r., s. 2 i sprostowanie w: GŻ nr 50 z 29 IV 1942 r., s. 2. 
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Jednocześnie nowe zarządzenie nie wspominało o przydziałach dla chorych i sierot. Nie jest w 

tym miejscu jasne, czy zostały one anulowane, czy też zarządzenie dotyczyło jedynie zmian w 

organizacji przydziałów dla zatrudnionych.  

Zakład Zaopatrywania wprowadził także dodatkowe przydziały dla dzieci. 

Przyznawane na nie racje były bardzo niewielkie i ograniczały się zazwyczaj do skromnych 

porcji cukru bądź cukierków. Rola tych przydziałów była niemal wyłącznie symboliczna, gdyż 

paczka cukierków miesięcznie nie zmieniała faktycznej sytuacji najmłodszych mieszkańców 

getta. Wydają się one stanowić świadectwo troski o dzieci okazywanej przez kierownictwo ZZ 

z Abrahamem Gepnerem na czele, a zarazem są przykładem tego jak mocno ograniczone były 

faktyczne możliwości pomocy dzieciom w getcie. Znów warto zauważyć, że karta dziecięca 

liczyła 21 kuponów622, z których, według zachowanych ogłoszeń, najczęściej tylko jedno bądź 

dwa były wykorzystywane. 

5.3.2. Nadużycia przy rozdziale kart aprowizacyjnych 

W marcu 1941 r., gdy ZZ przejął od Zarządu Miejskiego rozdział kartek, nie istniały 

żadne specjalne instrumenty pozwalające na weryfikację, czy poszczególni rządcy meldunkowi 

otrzymali faktycznie tyle kartek, ilu mieszkańców liczyły ich domy, poza możliwością kontroli 

z księgami meldunkowymi. Okazywało się jednak, że w tej sytuacji wielu rządców nie 

wymeldowywało osób opuszczających dane domy dzięki czemu otrzymywali więcej kart niż 

było im należne. Dla zaradzenia temu wprowadzono latem instytucję delegatów 

aprowizacyjnych, którzy mieli swoje stałe rewiry, w których mieli dokonywać kontroli 

poprawności danych meldunkowych i liczby wydanych kart. Jednocześnie wprowadzono 

zasadę, że dany sklep może otrzymać towary tylko w ilości równej sumie przydziałów 

zarejestrowanych konsumentów, co miało uniemożliwić klientom realizację kart odkupionych 

czy skradzionych innym konsumentom. Redaktorzy GŻ zapewniali, że dzięki tym 

rozwiązaniom „odpadają automatycznie wszystkie podane wyżej nadużycia”, a kradzieże 

imiennych kart miały ustać623. System ten przynosił pewne efekty, co opisano już w rozdziale 

o demografii dzielnicy, gdzie tłumaczono szybki spadek liczby wydawanych kart 

aprowizacyjnych od lipca 1941 r. Co zaskakujące, te sukcesy udawało się odnieść mimo, że 

delegaci pracowali honorowo, co czyniło ich wyjątkowo podatnymi na oferty korupcyjne. Być 

może do tej pracy istniała także pewna negatywna selekcja pracowników, to znaczy że ofertę 

                                                
622 Karta dodatkowa dla dzieci w wieku przedszkolnym serii DD nr 013589, ARG II 81; Karta dodatkowa dla 

dzieci serii DC nr 100000, ARG I 278. 
623 GŻ nr 68 z 6 VIII 1941 r., s. 3. 
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pracy honorowej decydowały się przyjąć najczęściej jednostki przekonane o możliwości 

czerpania z niej „pobocznych” zysków.  

Przed rozpoczęciem kontroli, jak przedstawiono w rozdziale poświęconym demografii 

dzielnicy, rzędu 40 tysięcy kartek było wydawanych osobom do tego nieupoważnionym. Po 

zaostrzeniu nadzoru latem 1941 r. skala nadużyć spadła przynajmniej dwukrotnie, tak, że 

według naszych szacunków do kilkunastu tysięcy bonów, a więc mniej niż 5% ogółu. 

Równocześnie w dzielnicy znajdowała się podobnie liczna grupa ludzi nie otrzymujących 

należnych im przydziałów.  

W końcu 1941 r. zadecydowano o zastąpieniu delegatów aprowizacyjnych 

zawodowymi kontrolerami, którzy poza regularnym wynagrodzeniem mieli otrzymywać 

premie w zależności od liczby wyeliminowanych „lewych” bonów. Nie trudno dostrzec, że 

takie bonifikaty czyniły kontrolerów trudniejszymi do przekupienia, lecz jednocześnie groziły 

odebraniem bonów osobom faktycznie do nich uprawnionym. Zdaniem Szmula Bresława, 

nawet te środki nie pozwalały na wyeliminowanie wszystkich nadużyć, choć wymuszały na 

rządcy przeznaczenie części zysków na opłacenie łapówek i alibi. Jak dowodził, opłacani mogli 

być sami mieszkańcy (mający w razie kontroli wykazać odpowiednio większą liczbę osób w 

mieszkaniu), dozorcy i administratorzy, za przymknięcie oka na machinacje przy zapisach 

meldunkowych, funkcjonariusze ŻSP i kontrolerzy za łaskawość podczas audytu, czy wreszcie 

przedstawiciele władz Okręgowych Biur Rozdziału Kart Aprowizacyjnych, za zignorowanie 

wyników niepomyślnych kontroli624. Nie zachowały się pełne dane dotyczące liczby kart 

aprowizacyjnych wydawanych w kolejnych miesiącach 1942 r., co uniemożliwia 

zweryfikowanie skuteczności działania kontrolerów.  

5.3.3. Handel kartami aprowizacyjnymi, niewykupione bony 

Wielokrotnie poruszanym w źródłach wątkiem było zagadnienie niewykupionych kart 

aprowizacyjnych, których właściciele nie mieli dość pieniędzy na uiszczenie opłat przy ich 

wydawaniu czy też nie mogli pozwolić sobie na zakup towarów przyznanych na tę kartę po 

cenach urzędowych. W znanym opracowaniu o „domach specjalnych” autorzy stwierdzali: „dla 

wielkiej ilości mieszkańców […] samo posiadanie talonu aprowizacyjnego ma znaczenie 

czysto teoretyczne, jako że nie są oni w stanie […] nabywać produkty kontyngentowane na 

karty żywnościowe dla braku gotówki”625. Nieco inną opinię na ten temat prezentowano na 

łamach bundowskiego pisma „Der Weker. Informacje Biuletin” którego redaktorzy oszacowali 

                                                
624 Sz. Bresław, Rządca meldunkowy (z serii: żydowskie zarobkowania), ARG I 586, AR t. 5, s. 375. 
625 AAN, DNK, Sprawa „specjalnych” domów dzielnicy żydowskiej, 202-II/28, k. 22. 
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w początku 1942 r., iż około 20 tysięcy kart nie było wykupywanych przez ubogich Żydów – 

argumentowali jednak, że głównym problemem były wygórowane opłaty zbierane przy samym 

rozdziale kart, a nie problem z wykupem przydziałowej żywności626. Według naszych ustaleń 

wartość rynkowa kart, rozumiana jako różnica pomiędzy kwotą jaką należałoby zapłacić za 

towary przydzielone na kartę po cenach wolnorynkowych i urzędowych, wynosiła około 25 zł. 

W tej sytuacji wątpliwym wydaje się sytuacja, aby ktokolwiek w getcie świadomie decydował 

się nie odbierać swojej karty aprowizacyjnej, nawet jeśli jej wykupienie wymagało 

zapożyczenia się nawet na niekorzystnych warunkach, bądź spieniężenia cennych ruchomości.  

Wiele rodzin decydowało się sprzedać część należnych im kartek za około 75% wartości 

wolnorynkowej przydzielonych na nią produktów627, aby w ten sposób uzyskać środki na 

wykup bonów pozostałych członków rodziny628. Emanuel Ringelblum nazywał taki handel 

„jednym z najsmutniejszych zjawisk w getcie” i porównywał go do sytuacji gdzie biedni chłopi 

na przednówku sprzedawali zboże na pniu, czyli jeszcze rosnące, po odpowiednio niższej cenie 

niż mogliby uzyskać za zżęte629. 

W przeprowadzonej przez ZZ „Ankiecie w sprawie spożycia” z grudnia 1941 r. 

wspominano także o rozpowszechnionej praktyce sprzedaży przydziałów cukru przez osoby 

ubogie, które uzyskane w ten sposób środki wydawały na wykup produktów kartkowych i 

kupno warzyw. Według wyników tego badania ankietowego, 41% mieszkańców getta miało 

„budżety bezcukrowe”630. Biorąc pod uwagę, że przydziały cukru wynosiły zazwyczaj około 

200-250 g na osobę miesięcznie, przy cenie urzędowej 3, a później 5 zł/kg i kilkukrotnie 

wyższej cenie wolnorynkowej (w końcu maja 1941 r. cena kilograma sięgała 36 zł, w kolejnych 

miesiącach spaść do około 20 zł, a wiosną i latem 1942 r. wzrosnąć do około 60 zł631) można 

szacować, że zysk ze sprzedaży jednej porcji cukru sięgał nawet kilkanaście zł, co pozwalałoby 

wykupić później cały przydział chleba z kartek całej rodziny. Ta metoda zdobywania środków 

na wykup żywności była częstsza niż sprzedaż całej kartki, gdyż chleb pozostawał efektywnym 

sposobem zaspokojenia głodu. Wiemy także, że niekiedy Komitety Domowe decydowały się 

wesprzeć najuboższych mieszkańców kamienicy niewielką kwotą wystarczającą na wykup 

                                                
626 „Der Weker. Informacje Biuletin” nr 8 (32) z 8 III 1942 r., AR t. 16, s. 302-303. 
627 Sprawozdanie tygodniowe z sytuacji w Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej z 24 III 1942 r., [w:] Ludność 

żydowska…, s. 1341. 
628 H. Makower, op. cit., s. 29. 
629 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 304, październik 1941 r. 
630 Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941, ARG I 279, AR, t. 12, s. 697. 
631 T. Berenstein, Ceny produktów żywnościowych, tab. 4, 5, 6; APW, PRŻ, Die Lage der jüdischen Bevölkerung, 

483/33, k. 17. 
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przydziałowej żywności. Taka pomoc była o tyle efektywna, że kosztem zaledwie kilku złotych 

potrzebujący otrzymywali znaczącą ilość żywności. 

Słabo zbadaną grupą osób niezameldowanych byli majętniejsi Żydzi, którzy celowo 

zdecydowali nie ujawniać się w spisach ludności z okresu okupacji, chcąc w ten sposób uniknąć 

wezwań do prac przymusowych czy obozów pracy. W podobnej sytuacji były też osoby, które 

uciekły z terenów włączonych do Rzeszy, starające się ukryć swoją obecność w Warszawie. 

Należy przypuszczać, że podejmując decyzję o życiu poza wszelką ewidencją Żydzi ci oceniali 

wartość kartek jako stosunkowo niewielką (co odpowiadało ich znaczeniu w pierwszym roku 

okupacji), zaś potencjalne skutki rejestracji jako negatywne. Po zamknięciu getta spadła jednak 

liczba Żydów warszawskich branych na roboty przymusowe czy do obozów pracy (co 

ograniczało negatywne skutki legalizacji swojego pobytu w mieście), a różnice cen pomiędzy 

urzędowymi i wolnorynkowymi szybko rosły, co zwiększało wartość kartek. Jednocześnie 

jednak uszczelniony system rejestracji nowych konsumentów, wprowadzony do walki z 

wyłudzeniami bonów aprowizacyjnych, uniemożliwiał (a przynajmniej znacząco utrudniał) 

osobom przebywającym od dawna w Warszawie zdobycie kartek. 

5.3.4. Opłaty od kart aprowizacyjnych 

W okresie funkcjonowania getta utrzymano praktykę dodawania do kartek szeregu 

opłat, które musiano opłacać przy odbiorze bonu. Obok znanej już składki stałej (2 zł 

miesięcznie) dochodziły doliczane co miesiąc opłaty na opiekę nad dziećmi (zwane również 

opłatami na rzecz Opieki Społecznej) – 0,10 zł i na potrzeby Zakładu Zaopatrywania – 0,30 

zł632. Prowadzący meldunki w kamienicach, którzy rozdzielali karty pomiędzy mieszkańców, 

mieli prawo pobierać przy tym opłatę do 0,30 zł od sztuki633, co podnosiło cenę kartki do 2,70 

zł. Dodając do tego jeszcze tymczasowe opłaty, takie jak ustalone na marzec i kwiecień 1942 

r. składki na wywóz śmieci634 okazywało się, że nierzadko przychodziło płacić za sztukę ponad 

3 zł635. Dla wielu z mieszkańców Warszawy takie obciążenie było znaczącym ciężarem, przez 

co od momentu wprowadzenia kart aprowizacyjnych przewidywano zwolnienia od opłat z nimi 

związanych. Jak wspomniano w rozdziale poświęconym pierwszemu rokowi okupacji tym 

samym przywilejem cieszyli się także pracownicy gminni i opieki społecznej, co stanowiło 

niewielki dodatek do ich skromnych wynagrodzeń. W początku 1941 r. zwolnionych z tych 

opłat było około 83 tys. osób, co odpowiadało około 20% mieszkańców getta636 i liczba ta 

                                                
632 GŻ nr 36 z 25 III 1942, s. 2. 
633 GŻ nr 36 z 25 III 1942, s. 2. 
634 Wynosiły one 0,30 zł w marcu i 0,20 zł w kwietniu 1942 r., GŻ nr 26 z 1 III 1942 r., s. 2. 
635 St, Różycki, Obrazki uliczne getta, ARG I 456, AR t. 5, s. 34. 
636 R. Sakowska, Ludzie…, s. 112. 
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stopniowo rosła w kolejnych miesiącach do początku 1942 r., kiedy to decyzją Adama 

Czerniakowa została podniesiona do 150 tys637.  

Oczywistym wnioskiem z tych danych jest refleksja na temat stopnia pauperyzacji 

ludności żydowskiej w Warszawie, dla której znaczącą pomocą stawała się darmowa karta 

żywnościowa. Jednocześnie oznaczało to, iż w początku 1942 r. do kasy RŻ wpływało zaledwie 

około 60% opłat od kartek, które – gdy były ustanawiane – stanowiły jedno z pewniejszych i 

stabilniejszych źródeł finansowania działalności Judenratu. Trudno w tej sytuacji dziwić się 

szukaniu coraz to nowych metod zbierania środków, takich jak dodawanie do ceny mąki i cukru 

„daniny konsumpcyjnej”, która następnie poprzez podniesienie cen urzędowych była 

przenoszona na ogół mieszkańców getta. Takie ruchy z początku 1942 r. w połączeniu z 

obniżeniem przydziałów chleba dla niezatrudnionych od listopada 1941 r. pogarszały jeszcze i 

tak tragiczną sytuację najuboższych Żydów. 

5.3.5. Jakość produktów spożywczych 

Żywność, jaką konsumenci mogli znaleźć w sklepach spożywczych, bardzo często była 

złej jakości. Nie tylko towary przywożone do getta były, jak wyżej opisano, często 

niepełnowartościowe, ale i znajdujące się w dzielnicy żydowskiej zakłady przetwórstwa 

spożywczego mogły czerpać znaczące korzyści ze sprzedaży niepełnowartościowej żywności. 

Przykładem niech będzie produkcja miodu sztucznego, wytwarzanego przez ogrzewanie 

syropu cukrowego z kwasem, gdzie dochodzi do rozkładu sacharozy na cukry proste. 

Kluczowym dla uzyskania właściwej konsystencji i smaku jest wygotowanie z roztworu 

większości wody, tak by temperatura wrzenia gotowej mieszaniny wzrosła do około 140oC, 

oraz należyta neutralizacja kwasu solnego. W getcie jednak, chcąc zawyżyć masę otrzymanego 

miodu i zaoszczędzić na paliwie, nie wygotowywano go odpowiednio długo, przez co nawet w 

oficjalnie ukazującej się „Gazecie Żydowskiej” pisano, że „bywał on z początku słony, bywał 

i kwaśny”638. W 1941 r. Instytut Bakteriologiczno-Chemiczny przy Wydziale Zdrowia 

zakwestionował aż 21 z 34 prób miodu sztucznego639. 

Produkcja chleba dostarczała również wielu okazji do nadużyć. W końcu 1941 r. 

opublikowano wyniki badań, według których z 86 prób chleba zakwestionowano aż 47, a z 46 

prób mąki i kasz – 17. Jak wyliczano, pieczywo było nienależycie wypiekane, 

                                                
637 Adama Czerniakowa dziennik, s. 239, 6 I 1942 r.; W wielu pracach za R. Sakowską błędnie powtarzana jest 

wiadomość, że już w grudniu 1941 r. ta wartość została podniesiona do 150 tys. 
638 GŻ nr 74 z 24 VI 1941 r., s. 2. 
639 Sprawozdanie z działalności Instytutu Chemiczno-Bakteriologicznego przy Wydziale Zdrowia Rady 

Żydowskiej, ARG I 270, AR t. 12, s. 593. 
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charakteryzowało się nadmierną ilością wody640, a także znaleziono w nim szereg różnych 

domieszek, takich jak talk, kreda, magnezja oraz plewy i strąki641. W czerwcu 1941 r. ogłoszono 

zakaz sprzedaży pieczywa świeższego niż 24 h642, gdyż oceniano, że w pierwszych godzinach 

po wyjęciu z pieca wypieki odparowują jeszcze wodę i zmniejszają masę.  

Nakładane na piekarzy i innych przedsiębiorców kary były zazwyczaj nieskuteczne, 

ponieważ wynosiły one zaledwie kilkaset złotych643, a więc równowartość kilkudziesięciu 

bochenków na wolnym rynku, co piekarnia mogła odrobić w ciągu zaledwie kilku dni, 

wypiekając chleb o większym przypieku (czyli większej masie wypieku w stosunku do ilości 

mąki) czy dodając niewielkie domieszki innych substancji do mąki. Warszawscy piekarze 

bronili swoich wypieków na łamach GŻ pisząc, iż „Jeśli konsument nabywa chleb fałszowany 

lub bez pełnej wagi, nie jest to chleb z wypieku kontyngentowego, a z takim chlebem i 

wypiekiem – piekarze zjednoczeni w Sekcji Piekarskiej przy Związku Rzemieślników Żydów 

w Warszawie – nic wspólnego nie mają”644. Była to reakcja na grudniowe kontrole po których 

szeregowi piekarń zmniejszono kontyngent mąki ze względu na niską jakość wypieków. 

Niemniej w styczniu sytuacja się powtórzyła i kolejnym dwunastu piekarniom odebrano część 

przydziałów mąki645. Takie sankcje były znacznie skuteczniejsza niż kara pieniężna, gdyż 

zmniejszały one potencjalne zarobki nieuczciwych piekarzy w dłuższej perspektywie czasowej. 

Niektórzy zaznaczali jednak, że jakość pieczywa w getcie była przynajmniej 

przyzwoita. Henryk Makower wspominał, że było ono znacząco lepsze niż dostępne w 

Warszawie podczas I Wojny Światowej646. Tę obserwację potwierdzają ustalenia T. Szaroty, 

według którego obowiązujące w II RP normy zakazujące stosowania domieszek, takich jak 

trociny do wypieków nie zostały uchylone, przez co jakość chleba w Generalnym 

Gubernatorstwie była wyższa niż na terenach Rzeszy647. W źródłach spotykamy szereg 

wzmianek o problemach gastrycznych po spożyciu chleba kartkowego, lecz wydają się one 

raczej świadczyć o wyjątkowości takich zdarzeń, a nie codziennych niestrawnościach. Jak się 

wydaje te problemy zdrowotne nie były wywołane szkodliwymi domieszkami dodawanymi 

przez żydowskich piekarzy, a złą jakością mąki zanieczyszczonej kąkolem648. 

                                                
640 Może to świadczyć o niedostatecznym czasie wypieku lub też o późniejszym celowym zawilgoceniu. 
641 Sprawozdanie z działalności Instytutu Chemiczno-Bakteriologicznego przy Wydziale Zdrowia Rady 
Żydowskiej, ARG I 270, AR t. 12, s. 592. 
642 GŻ nr 47 z 13 VI 1941 r., s. 2. 
643 GŻ nr 61 z 21 VII 1941 r., s. 3. 
644 GŻ nr 8 z 18 I 1942 r., s. 2. 
645 GŻ nr 30 z 11 III 1942 r., s. 2. 
646 H. Makower, op. cit., s. 29. 
647 T. Szarota, op. cit., s. 178. 
648 Sprawozdanie z działalności Instytutu Chemiczno-Bakteriologicznego przy Wydziale Zdrowia Rady 

Żydowskiej, ARG I 270, AR t. 12, s. 592. 
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5.3.6. Pożyczka na żywność 

Ciekawym epizodem w historii zaopatrzenia getta w żywność była zaciągnięta jesienią 

1941 r. pożyczka na zakup zapasów na zimę. W końcu sierpnia 1941 r. zapowiedziano, że 

towary kartkowe wydane we wrześniu i październiku będą sprzedawane po wyższych cenach 

(odpowiednio 1,20 zł za kg chleba zamiast 0,70 zł i 6 zł za kg cukru zamiast 3 zł649), co miało 

pozwolić ZZ ma zgromadzenie środków na zakup zapasów zimowych. W ten sposób w kasie 

Zakładu Zaopatrzenia znalazło się dodatkowe 1,5 mln zł650. Zapowiadano, że pożyczka ta 

zostanie zwrócona w początku 1942 r. w postaci darmowych przydziałów chleba i cukru. 

Brakuje nam pewnych informacji o tym, jakie zakupy zostały poczynione z tych środków. GŻ 

wspominała o planach zgromadzenia opału, lecz nie zostały one zrealizowane. Można 

podejrzewać, że większa część tych pieniędzy została wydana na zakup brukwi, której przydział 

w wysokości 5 kg na osobę w cenie 0,75 zł/kg został wydany w styczniu 1942 r.651 Od początku 

lutego ZZ rozpoczął zwracanie tej pożyczki, jednak zamiast wydawać bezpłatne przydziały 

żywności przez dwa miesiące zadecydowano, w porozumieniu z komisarzem getta, o 

podniesieniu ceny urzędowej chleba i cukru do poziomu 0,90 zł za kg chleba i 5 zł za kg 

cukru652. W ten sposób wydano każdemu z mieszkańców getta zaledwie 2,5 kg darmowego 

chleba i 270 g cukru, podczas gdy według wcześniejszych cen przydziały te powinny wynieść 

około 3,2 kg chleba i 450 g cukru. Podwyżki cen zostały wprowadzone jako „danina 

konsumpcyjna” przeznaczona na pomoc najuboższym, co oznacza, że faktycznie większości 

mieszkańców dostarczono darmowe produkty o znacznie mniejszej wartości niż nadpłacona 

przez nich kwota, natomiast różnicę ZZ przekazał do kasy Rady Żydowskiej. Podsumowując: 

„pożyczka” była w rzeczywistości jeszcze jedną formą opodatkowania przydziałów żywności, 

co – jak dostrzegało kierownictwo Judenratu – stanowiło jedną z niewielu efektywnych form 

podatków. W kolejnych miesiącach te nowe, wyższe ceny żywności zostały utrzymane, co dało 

                                                
649 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Żydowskiej o pożyczce z 31 sierpnia 1941 r., ARG I 276, AR t. 12, s. 
669-670. 
650Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Żydowskiej o sposobie spłaty pożyczki z 30 stycznia 1942 r., ARG I 

276, AR t. 12, s. 677. 
651 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Żydowskiej o rozdziale brukwi z 23 stycznia 1942 r., ARG I 276, AR 

t. 12, s. 674; Mnożąc wartość detaliczną tego przydziału przez liczbę mieszkańców (około 400 tys.) uzyskujemy 

1,5 mln zł. 
652 Czerniaków wspominał, że do podwyżki doszło na wniosek ZZ, gdyż przy poprzednich cenach „kalkulacja 

nie wytrzymuje próby życia”, lecz przy stałych cenach urzędowych mąki argument ten jest bardzo słaby; Adama 

Czerniakowa dziennik, s. 233, 22 XII 1941 r. 



169 

Judenratowi źródło dochodów w wysokości powyżej 200 tys. zł miesięcznie653. Środki z daniny 

konsumpcyjnej pokrywały około subwencji jaką od RŻ otrzymywały kuchnie ludowe. 

 

5.4.  Przemysł spożywczy w getcie 

 

W życiu gospodarczym getta kluczową rolę odgrywały przedsiębiorstwa przetwórstwa 

spożywczego współpracujących z ZZ, które przetwarzały dostarczane doń produkty na 

potrzeby mieszkańców. Powstałe w okresie okupacji piekarnie, młyny i wytwórnie cukierków, 

miodu sztucznego, marmolady, poza oczywistym zadaniem, jakim było wytworzenie 

poszukiwanych artykułów spożywczych, często zajmowały się zajmowały się legalizacją 

przemycanej żywności. Równocześnie na zlecenie Zakładu Zaopatrywania niektóre zakłady 

zajmowały się przetwarzaniem cukru (na który ustalone były urzędowe ceny maksymalne) na 

miód sztuczny czy landrynki, które mogły, w majestacie prawa, być sprzedawne znacznie 

drożej, po cenach bliższych wolnorynkowym. Jak pisał pracujący w ZZ urzędnik, obok 

rozdziału przydziałów kartkowych „znacznie ważniejszą była działalność polegająca na 

stworzenia pozorów legalności dla rozlicznych warsztatów związanych z aprowizacją, a 

pracujących w oparciu o towary szmuglowane”654.  

Zlecenia od ZZ były uważane za wyjątkowo intratne, gdyż otrzymujący je 

przedsiębiorcy często byli w stanie sprzedać część przydzielonego surowca na wolnym 

rynku655, a zarazem – korzystając z zaświadczenia o wykonywaniu pracy „urzędowej” byli 

chronieni przed kontrolami ze strony ŻSP oraz denuncjacją przez agentów „Trzynastki”. Ta 

protekcja pozwalała im jednocześnie na obracanie znaczącymi ilościami towarów 

pochodzącymi z przemytu, co wiązało się z dalszymi zyskami.  

We wszystkich tych przedsiębiorstwach zdobycie koncesji i zleceń wymagało wejścia 

w sieć nieformalnych układów z kierownictwem Zakładu Zaopatrywania lub znaczących 

wydziałów RŻ. Często zdarzało się, że takie zakłady były prowadzone przez osoby związane 

więzami rodzinnymi bądź towarzyskimi z urzędnikami tych instytucji, zaś w innych 

przypadkach koncesja była opłacana sowitymi łapówkami. Zdarzały się także przypadki, że do 

spółki przyjmowano jako jednego z członków urzędnika (sytuacje takie opisane zostaną także 

                                                
653 Obliczenie własne na podstawie danych dotyczących wwozu dóbr do getta; Sprawozdanie tygodniowe z 

sytuacji w Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej z 5 maja 1942 r. [w:] Ludność żydowska w Warszawie 1939-

1943, s. 1376. 
654 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 182; Pisownia oryginalna. 
655 Wpływ tych działań na jakość produktów spożywczych dostępnych w dzielnicy został opisany szerzej w 

rozdziale poświęconym przydziałom kartkowym. 
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w przypadku lokali rozrywkowych i gastronomicznych), który otrzymywał udział w zyskach 

w zamian za wydawanie korzystnych dla przedsiębiorstwa decyzji administracyjnych. Jak pisał 

Henryk Bryskier: „Zakład Zaopatrywania, wydając np. koncesję na produkcję sztucznego 

miodu, cukierków, lub marmolady, forsował kogoś sobie miłego, ten zaś otrzymywał 

zezwolenia Wydziału Przemysłowo-Handlowego, nie dlatego, że odpowiadał stawianym 

wymogom, lecz dlatego, że i z danego resortu ktoś faworyzowany przystąpił do spółki 

eksploatacyjnej”656. Cytowany już B. Horowitz, przez swoje stanowisko z pewnością czerpiący 

korzyści z takich układów pisał: „Te machinacje były oczywiście ukryte przed okiem 

przeciętnego mieszkańca ghetta. Z uwagi jednak na to, ze prowadzenie piekarni, młyna, czy 

innej fabryczki było niezwykle dochodowe, a Zakład Zaopatrywania i bez tego nie cieszył się 

najlepszą opinią, plotki o tajemniczych machinacjach – słusznie czy niesłusznie – krążyły po 

ghetcie, stanowiąc jeden z ulubionych temat rozmów”657.  

5.4.1. Piekarnie i młyny 

Jeszcze przed zamknięciem getta istniały w nim liczne zakłady przetwórstwa żywności, 

lecz nie pozwalały one na zaspokojenie potrzeb mieszkańców dzielnicy. Przykładowo: w 

styczniu 1941 r. około 1/3 legalnie dostępnego na rynku chleba trafiało do getta z piekarń poza 

murami658, a żydowskie piekarnie musiały korzystać z mąki dostarczanej do getta. Ta sytuacja 

została uznana za niepożądaną i zadecydowano, by zorganizować w dzielnicy piekarnie 

zaspokajające cały popyt na pieczywo. Kulisy ich organizacji poznajemy dzięki Beniaminowi 

Horowitzowi. Jego zdaniem „zamiast wypiekać np. chleb w czterech czy pięciu większych 

piekarniach, które miałyby pełne zatrudnienie trzeba było rozłożyć wypiek na ok. 44 piekarnie. 

Dzięki temu każda z nich mogła na wypadek kontroli niemieckiej wykazać się legalnym 

pochodzeniem mąki zmniejszając ryzyko konfiskaty do minimum”659. W rzeczywistości liczba 

piekarń w dzielnicy była nawet wyższa. W maju 1941 r. Ringelblum zanotował, że w dzielnicy 

legalnie pracowało 71 piekarń, a nielegalnie dalsze 500660.  

Podobnie przedstawiała się sprawa młynów w getcie. Na terenie dzielnicy już w 

momencie zamknięcia znajdował się szereg młynów, które mieliły zboże pochodzące z 

przemytu661, jednak stale były zagrożone zamknięciem czy kontrolą władz ponieważ w teorii 

piekarnie w całości zaopatrywane były w mąkę dostarczaną zza murów. Sytuacja ta zmieniła 

                                                
656 H. Bryskier, op. cit., s. 84-85. 
657 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 183; Pisownia oryginalna. 
658 GŻ nr 5 z 17 I 1941 r., s. 2. 
659 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 182. 
660 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 262, 26 V 1940 r. 
661 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 187, 15-20 XII 1940 r. 
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się od wiosny 1941 r. W maju, w ramach akcji dożywiania, Heinz Auerswald planował 

przydzielenie dzielnicy 500 t owsa, które miało zostać przerobione na płatki owsiane do 

wykorzystania w kuchniach ludowych. W dzielnicy brakowało jednak odpowiednich maszyn i 

początkowo planowano wykorzystanie młyna przy ul. Białostockiej na Pradze662, gdzie 

zmielono pierwszą porcję obiecanego owsa, tak że w pierwszej transzy do getta trafiło 250 t 

owsa i 125 t mąki663. Szybko przystąpiono do organizacji (czy legalizacji istniejących) młynów 

na terenie dzielnicy. Liczono w ten sposób na możliwość uzyskania większej ilości produktów 

spożywczych z tony zboża, poza tym przedsiębiorcy oczekiwali, iż będą w stanie czerpać zyski 

z przemiału nie tylko przydziałowych, ale i przemyconych, zbóż. 

Przemyt zboża pozostaje niemal niezbadanym tematem, lecz wiele wskazuje, iż miał on 

solidne podstawy ekonomiczne. Chłopi w Generalnym Gubernatorstwie byli zobowiązani 

dostarczać kontyngenty zboża i dopiero po rozliczeniu się z nich mogli oni nadwyżki sprzedać 

na wolnym rynku lub też przemielić na własne potrzeby. W praktyce wielu gospodarzy starało 

się uniknąć przymusowego skupu i sprzedawać większą część plonów po cenach rynkowych. 

Chcąc temu zapobiec władze okupacyjne stworzyły system zaświadczeń upoważniających do 

przemiału i prowadziły kontrole w młynach. Równocześnie obrót zbożem był słabiej 

kontrolowany. W takiej sytuacji możliwość sprzedaży zboża do getta była dla chłopów 

stosunkowo mało ryzykowna, a Żydzi w ten sposób mogli zaopatrywać się w zboża po 

relatywnie niskiej cenie i je mielić korzystając ze słabej kontroli niemieckiej nad młynami w 

dzielnicy zamkniętej. Z relacji przemytników można dowiedzieć się, że zboże było jednym z 

częściej przemycanych towarów. 

Latem 1941 r. istniało w getcie przynajmniej jedenaście młynów664 pracujących na 

potrzeby kuchni ludowych i, jak się wydaje, szereg młynów nieoficjalnych. Beniamin Horowitz 

wspominał o współpracy ZZ z wieloma niewielkimi zakładami, mielącymi do około 1 t mąki 

dziennie. Przedsiębiorstwa te były wykorzystywane do „legalizacji” części towarów 

trafiających do getta. ZZ uzyskał bowiem prawo do części zboża skonfiskowanego przy 

próbach szmuglu, które następnie przekazywane było młynom w getcie. Po przemiale towar 

ten stawał się w pełni oficjalnie wytworzoną mąką i jako taki trafiał do odbiorców w dzielnicy. 

W praktyce, oczywiście, młynarze mielili również znaczące ilości zboża przemyconego spoza 

dzielnicy lub też sprzedawali mąkę pochodzącą z przemytu. Zdaniem B. Horowitza zezwolenie 

                                                
662 Adama Czerniakowa dziennik, s. 185, 21 V 1941 r. 
663 Adama Czerniakowa dziennik, s. 187, 28 V 1941 r.; AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 182. 
664 GŻ nr 77 z 27 VIII 1941 r., s. 3.  
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na wykorzystanie skonfiskowanego zboża doprowadziło do przekazania młynom zaledwie 30 

t towaru, co stanowiło pomijalnie mały ułamek ich rzeczywistego przemiału665. 

 

Rysunek 10: Wóz wyładowany workami z mąką stoi przy jednym z magazynów na terenie Umschlagplatzu; zdjęcie ze zbiorów 
AYV 

Jakość produkcji niewielkich młynów w getcie była niska. W sierpniu Ringelblum 

skarżył się, że „Dotychczas mełło się owies po tamtej stronie, a obecnie miele się w getcie. 

Kosztuje to drożej niż po tamtej stronie, a jakość jest gorsza. […] Niektórzy uważają, że to 

kombinacja Zakładu Zaopatrywania”666. Protokoły kontroli mąki w getcie wyraźnie wskazują, 

że uwagi te niepozbawione były słuszności – z 46 zbadanych prób mąki 17 zostało uznanych 

za niepełnowartościowe, gdyż „wykazywały dość silnie zanieczyszczenie kąkolicą zbożową667 

[…] plewami i strąkami, a w 3-ch prz[ypad]kach stwierdzono dochodzącą do 20% domieszkę 

talku”668. Takie problemy są świadectwem zarówno niskiej jakości zbóż dostarczanych do 

getta, jak i wysiłków żydowskich młynarzy by zmaksymalizować ilość mąki z tony zboża 

kosztem jakości produktu końcowego. 

Późną jesienią 1941 r., wraz z coraz częstszymi wyłączeniami prądu w dzielnicy 

żydowskiej, wiele młynów musiało wstrzymać pracę669. Mimo to najpewniej istniały setki 

                                                
665 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 182. 
666 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 278, połowa sierpnia 1941 r. 
667 Właściwie: kąkol polny, trujący chwast uprawy zbóż. 
668 Sprawozdanie z działalności Instytutu Chemiczno-Bakteriologicznego przy Wydziale Zdrowia RŻ, ARG I 270, 

AR t. 12, s. 592. 
669 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 320, grudzień 1941 r. 
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niewielkich młynków elektrycznych i ręcznych używanych do mielenia zbóż670, 

zaopatrujących nielegalnie pracujące piekarnie. Z relacji jednego przemytnika dowiadujemy 

się, iż kupował on żyto na mecie w rejonie Pańskiej-Wielkiej, przenosił je do tajnego młyna i 

jako mąkę dostarczał swojemu wspólnikowi, piekarzowi671. Zarobki przy takiej pracy były 

niewielkie, gdyż przemiał zboża na niewielką skalę jest bardzo pracochłonny, a uzyskana w ten 

sposób mąka musiała konkurować z produktami wielkich młynów. Możliwym jest jednak, że 

młyny te odnosiły większe sukcesy zaopatrując dzielnicę w białą mąkę pszenną, której 

oficjalnie nie było wolno wwozić do getta. Jeden z młynarzy zdołał sobie załatwić nawet 

zezwolenie dla wypiek niewielkich ilości białego pieczywa na potrzeby szpitala, co miałoby 

stanowić dla niego alibi na wypadek kontroli672.  

5.4.2. Przemysł cukierniczy 

Ciekawym przypadkiem przedsiębiorczości w getcie były firmy zajmujące się 

przetwórstwem cukru. Produkowane w nich cukierki czy miód sztuczny służyły do tego, by ZZ 

mógł sprzedać je po cenach wyższych niż urzędowo obowiązujące ceny maksymalne cukru. I 

tak latem 1941 r. cukierki produkcji lokalnej kosztowały 13 zł/kg673, a cukier mógł być 

sprzedawany po cenie 3 zł/kg. W ten sposób ZZ mógł kupować od Transferstelle cukier po 

cenach maksymalnych, przekazywać go prywatnym przedsiębiorcom i następnie sprzedawać 

na wolnym rynku, bądź też przyznawać na karty, wyprodukowane w ten sposób wyroby. 

Przebitka, w wysokości 10 zł na kilogramie cukru, pozwalała czerpać znaczące dochody nie 

tylko ZZ, ale i jego prywatnym kontrahentom. Jednym z beneficjentów tego procederu był 

Leopold Kupczykier, który wykorzystując swoją pozycję, a był on przewodniczącym Wydziału 

Służby Porządkowej, kupował dostarczane do dzielnicy przydziały cukru i sprzedawał je ze 

znaczącym zyskiem jako wyroby cukiernicze674. Wydaje się, że w ŻSP znajdowali się także 

inni przedsiębiorcy zarabiający na cukierkach. W znanym tekście Sylwetki znakomitych mężów 

Służby Porządkowej autorzy kpili z dwóch oficerów – Adama Felsa i Zygmunta Gutgolda, 

którzy mieli rozdawać słodycze675, zaś z innych źródeł dowiadujemy się, iż Fels otrzymywał 

                                                
670 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 349, maj 1942 r., s. 345, 12 V 1942 r. 
671 Simcha Binem-Motyl, Do moich ewentualnych czytelników; wspomnienia z czasu wojny, red. A. Haska, 

Warszawa 2011, s. 105. 
672 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 182. 
673 Obwieszczenie o rozdziale cukierków wiosennych z 24 VI 1941 r., ARG I 276, AR t. 12, s. 663. 
674 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 231, marzec 1941 r. 
675 Henryk Nowogródzki, Józef Leon Fels, Sylwetki znakomitych mężów Służby Porządkowej, ARG I 1349, AR t. 

26, s. 144, 152. 
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znaczące udziały w haraczach ściąganych w naturze przez ŻSP676, zaś Gutgold być 

fabrykantem czekolady i cukierków677.  

Za część dostaw cukru dla przemysłu cukierniczego w getcie odpowiadała ŻSS, która 

zdecydowała się odsprzedać swoje przydziały cukru678 i za uzyskane z tego środki kupić 

warzywa i tłuszcze. Obok tego przedsiębiorstwa cukiernicze zajmowały się obrotem cukrem i 

produkowały swoje produkty z przemyconego cukru. Prowadzący takie zakłady mogli się 

znacząco wzbogacić, gdyż poza oficjalnymi (i tak już znaczącymi) zarobkami często byli oni 

w stanie zdefraudować część urzędowo przydzielonego im cukru i sprzedać go na wolnym 

rynku z dziesięciokrotnym przebiciem.  

 

5.5. Zakupy żywności pozakontyngentowej za pośrednictwem Transferstelle 

 

Mikre przydziały kartkowe były uzupełniane przez zakupy prowadzone przez ZZ na 

wolnym rynku. W tym miejscu należy pamiętać, że dla szeregu podstawowych produktów, 

takich jak choćby chleb, cukier, mleko, jajka, wprowadzone były ceny maksymalne, a handel 

nimi po wyższych cenach mógł być karany śmiercią lub więzieniem. Jak wspomniano we 

wcześniejszej części pracy, kara ta nie była zazwyczaj egzekwowana wobec kupców 

detalicznych, lecz w przypadku instytucji takich jak ZZ prawo to musiało być przestrzegane, 

przez co urząd ten w praktyce nie mógł kupować wielu produktów na wolnym rynku. 

Powodowało to kuriozalną sytuację, gdzie niemożliwe było kupno wielu podstawowych 

towarów, zaś ZZ mógł nabyć na wolnym rynku inne, zazwyczaj droższe, produkty, dla których 

nie ustalono cen maksymalnych.  

Jednoczesne funkcjonowanie ZZ w świecie cen urzędowych i wolnorynkowych dawało 

niekiedy zadziwiające wyniki. Przykładem może być wspomniana wcześniej historia buraków 

konserwowych, które sprzedawane były w wyższej cenie niż znacznie wyżej ceniony cukier, 

którego cena urzędowa w 1941 r. wynosiła 3 zł za kg. Takie sytuacje nie były zrozumiałe dla 

wielu mieszkańców getta i często stanowiły przedmiot krytyki ze strony zarówno działaczy 

podziemia jak i dziennikarzy GŻ. Poznajemy także kilka przypadków, gdzie ceny produktów 

ustalone przez ZZ przekraczały wolnorynkowe ceny tych samych towarów, co dla krytyków 

było dowodem na niewłaściwie prowadzoną politykę cenową679. Można jednak zauważyć, że 

                                                
676 [T. Witelson], Opracowanie na temat SP w getcie warszawskim, ARG I 646, AR t. 34, s. 604. 
677 [T. Witelson], Opracowanie na temat SP w getcie warszawskim, ARG I 646, AR t. 34, s. 610. 
678 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 178. 
679 Przykładem mogą być ceny sacharyny wyższe niż w wolnym obiegu; GŻ nr 70 z 11 VIII 1941 r., s. 2. 
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w ten sposób cena oficjalna stanowiła de facto maksymalną cenę gwarantowaną, powyżej której 

cena danego produktu nie mogła wzrosnąć, co pomagało stabilizować ceny w getcie. Wysoka 

zmienność cen żywności na wolnym rynku uniemożliwiała ZZ dokładne dostosowanie się do 

sytuacji panującej w danym momencie, gdyż opóźnienia wynikające z długich terminów 

oczekiwania na zamówione produkty i dystrybucji towarów do sklepów rozdzielczych 

uniemożliwiały aktualizacje cen do poziomu panującego akurat na wolnym rynku.  

Jak wyżej wspomniano, Urząd Transferu stale posiadał znaczne zaległości w realizacji 

zamówień. W początku 1942 r. przedstawiciele władz niemieckich dostrzegli w tym miejscu 

możliwość łatwego zarobku. Urzędnik Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa we władzach 

dystryktu warszawskiego, a więc instytucji odpowiedzialnej za dystrybucję płodów rolnych, 

niejaki pan Meyer, znalazł sobie wspólnika w osobie Henryka Szwajcera680, prawdopodobnie 

powiązanego z osławioną „Trzynastką”681, którego firma otrzymywała zamawiane warzywa, 

by je następnie odsprzedawać Zakładowi Zaopatrywania lub też spieniężać na wolnym rynku. 

Następnie panowie Szwajcer i Meyer dzielili się zyskami i opłacali milczenie szeregu 

funkcjonariuszy niemieckich. Zdaniem Horowitza ta spółka dostarczała do getta cotygodniowo 

około 100 t warzyw, co miało przekładać się na zyski w wysokości około 300 tys. zł 

miesięcznie682, a więc narzut musiał być na poziomie niemal złotówki na kilogram 

przywiezionych towarów. Ograniczaa go głównie konkurencja ze strony szmuglerów, których 

marża na kilogramie warzyw była zbliżona. 

W sytuacji, w której Transferstelle nie dostarczała zamówionych towarów, strona 

żydowska decydowała się częstokroć kupować towary „w ciemno”, tj. bez możliwości 

uprzedniego sprawdzenia ich jakości. Znany w tym miejscu jest przypadek firmy p. Steina z 

Hamburga, który w początku 1941 r. zobowiązał się do dostarczenia do getta warzyw 

konserwowych po dość wygórowanych cenach. W kolejnych tygodniach i miesiącach do 

Warszawy zostały dowiezione transporty buraków konserwowych w zniszczonych beczkach. 

Pracujący w ZZ Horowitz wspominał: „Oglądałem ten towar niejednokrotnie i muszę 

stwierdzić, że przeszedł najgorsze oczekiwania. [...] Część beczek ciekła, a zawartość pokryła 

się grubą warstwą pleśni, często grubości kilku palców”683. Ponadto użyta do konserwacji 

zalewa miała być niebezpieczna dla zdrowia i przed przyrządzeniem posiłku należało te 

                                                
680 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 111; Według Adama Czerniakowa niejaki „Szwajcar” miał zająć się 

pośrednictwem przy dostawach warzyw od lutego 1942 r.; Adama Czerniakowa dziennik, s. 253, 13 II 1942 r. 
681 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 111; Brak jednak wzmianki o takiej osobie w dossier żydowskich 

kolaborantów zgromadzonym w aktach Delegatury Rządu na Kraj.  
682 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 112. 
683 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 109. 
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warzywa starannie wypłukać. Nieco inaczej sprawę tę przedstawiał autor opracowania o 

Umschlagplatzu: „stoją poustawiane w kilku miejskich magazynach dziesiątki tysięcy beczek 

z konserwowanymi burakami, marchwią i brukwią […] Wysychają, pleśnieją, całe tony 

witamin idą na marne”684, a winą za ten stan obarczał w głównej mierze lenistwo bednarzy 

pracujących w ZZ, którzy mieli nienależycie dbać o beczki.  

Niezależnie jednak od stanu dostarczanych towarów Żydzi zostali zmuszeni je przyjąć 

i opłacić za nie należność, przez co buraki te zostały dodane do przydziałów kartkowych na 

czerwiec i lipiec 1941 r. po wygórowanej cenie 3,6 zł za kg685 w handlu detalicznym, podczas 

gdy w tym samym okresie cena przydziałowego cukru wynosiła 3 zł za kg686. Jednocześnie 

jednak cena ta była konkurencyjna względem dostępnych na wolnym rynku warzyw, 

kosztujących około 4 zł za kg latem 1941 r.687 

Zdaniem Horowitza Stein zarobił około 2 mln zł na towarze o wartości nie 

przekraczającej 100 tys. zł688, dowożąc do getta około 30 wagonów warzyw konserwowych, 

które były niemal niejadalne. Po ujawnieniu wad tego towaru Heinz Auerswald wydał zgodę 

na spisanie go ze stanu i spożytkowanie pustych beczek. Zachowało się także pismo 

zezwalające prowadzącym sklepy rozdzielcze w getcie na sprzedaż przydzielonych im buraków 

na wolnym rynku lub też „zwrot nienaruszonych jeszcze beczek w całości […] po stwierdzeniu, 

że nie zostały otwarte i że znajdujący się w nich towar nie uległ zepsuciu”689 co – mając na 

uwadze stan dostarczonych beczek i towaru – było najprawdopodobniej przeniesieniem 

większości straty na prowadzących sklepy rozdzielcze.  

                                                
684 [M. Lew], Ulica Dzika 4 – „Transferstelle, Umschlagplatz” (ARG I 628), AR t. 34, s. 128. 
685 Pisma okólne skierowane do punktów rozdzielczych (ARG I 275), AR, t. 12, s. 644-645; GŻ nr 56 z 9 VII 

1941 r., s. 2. 
686 Pisma okólne skierowane do punktów rozdzielczych (ARG I 275), AR, t. 12, s. 639. 
687 T. Berenstein, Ceny produktów żywnościowych w Warszawie i getcie warszawskim w latach okupacji 

hitlerowskiej, BŻIH nr 70/1969, s. 13. 
688 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 109-110. 
689 Pisma okólne skierowane do punktów rozdzielczych, ARG I 275, AR, t. 12,, s. 650. 
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Rysunek 11: Magazyn ZZ przy ul. Stawki 4 (obszar Umschlagplatzu); zdjęcie ze zbiorów AYV 

Temat buraków konserwowych miał powrócić jeszcze wiosną 1942 r., czego 

świadectwem może być artykuł „przepisy na czasie”, gdzie podano kilka przepisów na potrawy 

z buraków, z których miano uzyskać cztery porcje obiadowe. Przytoczmy jeden z nich: 

„Wymyć dokładnie ½ kg buraków, starannie wycisnąć, dodać wody, gotować tak długo, aż 

otrzyma się gęstą masę. Oddzielnie ugotować 5 dkg kaszy. Ugotowaną kaszę zmieszać z 

burakami, wody dodać według uznania”690. Przepis ten sugeruje, że jakość warzyw 

konserwowych była podobnie niska jak rok wcześniej, zaś ilości składników dobrze oddają 

fatalną sytuację zaopatrzeniową panującą wówczas w getcie691.  

Sprawa warzyw dostarczanych przez firmę Stein wydaje się być symptomatyczna, gdyż 

jakość otrzymywanych produktów żywnościowych była stałym problemem ZZ. Wydział 

Wyżywienia i Rolnictwa miał wydawać okólniki nakazujące dostarczać do getta jedynie 

produkty najgorszej jakości – przemrożone, zgniłe czy w inny sposób niepełnowartościowe692. 

Na jakość towarów trafiających do getta rzutowała w niemniejszym stopniu zwyczajna 

chciwość przedsiębiorców, którzy korzystając ze skrajnie trudnej sytuacji zaopatrzeniowej 

                                                
690 GŻ nr 51 z 1 V 1942 r., s. 2. 
691 Szacunkowo można określić wartość energetyczną całego przygotowanego posiłku na około 300 kcal, a jedna 

porcja dostarczała podobnej ilości energii co średniej wielkości jabłko.  
692 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 21. 
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getta, decydowali się dostarczać tańsze towary drugiego sortu, spodziewając się, że i tak zostaną 

one przyjęte przez głodującą ludność żydowską693. W takiej sytuacji w getcie zgodzono się na 

przykład ma dostawy przemrożonych ziemniaków694, które następnie usiłowano uzdatnić do 

spożycia poprzez moczenie ich w zimnej wodzie695 czy smażenie696. Z pewnością niska jakość 

produktów żywnościowych rzutowała na wartość odżywczą przydziałów żywności w getcie, 

lecz niemożliwe jest odtworzenie, jaki odsetek towarów okazywał się niezdatny do spożycia. 

Dla poprawy jakości kupowanych towarów i zapewnienia terminowych dostaw 

żywności do getta Rada Żydowska zabiegała o zezwolenie ZZ na zakupy bezpośrednio w 

firmach aryjskich, bez pośrednictwa Transferstelle. Prawo to udało się jej uzyskać w lipcu 1941 

r. i jak komentował redaktor GŻ: „In[n]owacja ta przyczyni się do polepszenia stanu 

aprowizacji dzielnicy żydowskiej”697. W ten sposób nie tylko możliwe było wykluczenie 

jednego pośrednika z łańcucha dostaw, ale przez bezpośredni kontakt z danym sprzedawcą ZZ 

był w stanie lepiej egzekwować należytą jakość dostarczanych produktów, a także zadbać o 

większe dostawy. W sierpniu 1941 r. ZZ zwiększył liczbę punktów sprzedaży warzyw 

pozakontyngentowych z 70 do 200, dzięki czemu „mieszkańcy różnych okolic w dzielnicy będą 

mogli nabywać tanie warzywa”698. Było to możliwe dzięki możności wwiezienia do getta 

większej ilości warzyw drogą jawną, co przełożyło się na ich spadek cen – z ponad 6 zł w 

czerwcu do niespełna 3 zł za kg we wrześniu699. 

Zakład Zaopatrywania nie był w stanie wypracować większego zysku obracając 

towarami kontyngentowymi, gdyż ich ustalone urzędowo ceny pozostawiały jedynie 

minimalną marżę dla ZZ i prowadzących sklepy rozdzielcze, zaś znacznie bardziej intratny był 

obrót towarami reglamentowanymi, przy obrocie którymi można było ustalić znacząco wyższy 

narzut. Nie jest jasne, jak duże były faktyczne zyski ZZ, a jak wiele pieniędzy zarobionych na 

obrocie towarami pozakontyngentowymi musiało być przeznaczanych na pokrycie strat takich, 

jak te wywołane przez dostawy firmy Stein. 

                                                
693 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 112. 
694 Wbrew przewijającemu się w źródłach podejrzeniu pochodziły one nie z transportów dla Wehrmachtu 

przemrożonych w drodze na front wschodni, a z późnych wykopków na terenie dystryktu warszawskiego, które 

zostały dokończone dopiero w grudniu, po zelżeniu listopadowych mrozów; Raport gubernatora dystryktu 
warszawskiego. za miesiąc grudzień 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 434. 
695 Obwieszczenia dotyczące przydziału żywności i innych produktów, ARG I 276, AR t. 12, k. 682. 
696 Mary Berg, The diary of Mary Berg, red. Susan Lee Pentlin, Oxford 2007, s. 110, 1 XII 1941 r. 
697 GŻ nr 63 z 25 VII 1941 r., s. 3. 
698 GŻ nr 71 z 13 VIII 1941 r., s. 3. 
699 T. Berenstein, Ceny produktów żywnościowych, s. 18, tab. 8; Nie można tego spadku cen uznać za skutek 

rozpoczęcia sezonu wykopków, gdyż w tym miesiącu dowieziono do Warszawy zaledwie 1802 t kartofli z 234 

tys. ton przydzielonych dla miasta w sezonie 1941/42; Raport gubernatora dystryktu za miesiąc wrzesień 1941 r. 

[w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 403. 
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5.6. Żywność dla pracowników zakładów 

 

Inną kategorią półoficjalnego wwozu żywności do getta było sprowadzanie produktów 

spożywczych przez zakłady przemysłowe w dzielnicy. Na skutek wzrostu cen żywności w 

okupowanej Warszawie i spadku realnych płac, jak wspomniano już we wcześniejszej części 

pracy, normą stawało się wydawanie części wynagrodzenia w naturze – czy to w postaci 

posiłków w zakładzie pracy, czy też deputatów w produktach spożywczych. Praktyka ta była 

tolerowana przez władze okupacyjne, gdyż pozwalała dość niskim kosztem utrzymać 

pracowników w zakładach. Beniamin Horowitz pisał, że dzięki obowiązkowi prowadzenia 

kuchni dla robotników zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach każda większa firma mogła 

starać się o zezwolenie na przepustki towarowe wystawione „dla danej kategorii wozu […] na 

jakiś artykuł […] i na określony okres czasu, przeważnie 15 dni lub miesiąc”700. Korzystając z 

takiej przepustki obrotni przedsiębiorcy mogli przewozić do getta wielokrotnie więcej 

żywności niż konieczne było do przygotowania zupy w kuchniach dla robotników. Ta luka była 

wykorzystywana na szeroką skalę i zmusiła Transferstelle do zmiany zasad udzielania 

przepustek, gdzie nawet wozy przedsiębiorstw niemieckich musiały, przynajmniej w teorii, być 

ważone przy wjeździe i wyjeździe z dzielnicy zamkniętej701 dla ograniczenia ilości wwożonych 

towarów. W praktyce nie było to jednak egzekwowane, ponieważ nie wszystkie transporty były 

kierowane przez Umschlagplatz, gdzie było możliwe ważenie pojazdów.  

W tym miejscu trudne jest rozróżnienie pomiędzy dostawami legalnymi a przemytem. 

Status transportu wykorzystującego wyjątkowo liberalnie interpretowaną przepustkę czy 

licencję zdobytą drogą zakulisowych starań był trudny do odróżnienia od wozu żywności 

przejeżdżającego przez bramę getta dzięki przekupieniu strażników. Nawet uważni 

obserwatorzy życia dzielnicy zamkniętej często nazywali działalność Kohna i Hellera 

przemytem702, choć w ich wypadku nie ma większych wątpliwości, że dysponowali oni 

zezwoleniami na wwóz towarów.  

5.7. Przedsiębiorstwa prywatne dysponujące licencjami na import żywności 

 

                                                
700 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 140. 
701 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 140.  
702 Tak na przykład pisał Władysław Szpilman: „Właściwy, regularny przemyt mieli w swych rękach potentaci w 

rodzaju Kohna i Hellera”; Wł. Szpilman, op. cit., s. 70. 
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Nie budzi wątpliwości, że gospodarujące na wolnym rynku przedsiębiorstwa, którym 

udało się uzyskać podobne koncesje na wwóz określonych produktów spożywczych, były w 

stanie zarabiać na nich fortunę. Najbardziej znanymi importretami tego rodzaju byli Moryc 

Kohn i Zelig Heller. Z zapisków Emanuela Ringelbluma dowiadujemy się o zdobytym przez 

tych przedsiębiorców zezwoleniu „na sprowadzenie do getta 20 wagonów ziemniaków, które 

zakupili po 40 gr, a sprzedali w getcie po 2 zł za kilogram”703. Jeśli wierzyć tej wiadomości, to 

spółka Kohna i Hellera nie tylko zdołała zdobyć licencję na wwóz towarów do getta, ale i ich 

kupno po cenie znacząco niższej od wolnorynkowej poza murami, która we wrześniu 1941 r. 

przekraczała 2 zł za kg704, jednocześnie sprzedając je poniżej ceny rynkowej, która – jak 

wskazaliśmy wyżej – wynosiła niemal 3 zł/kg. Wydaje się więcej niż prawdopodobnym, że 

Ringelblum przeszacował narzut Kohna i Hellera – w innym miejscu pisał o tym, że wwożony 

przez nich rabarbar kosztuje w getcie dwukrotnie więcej niż poza murami705. Nie zmienia to 

jednak faktu, że z pewnością czerpali oni wielkie korzyści z tego procederu. Poza koncesją na 

wwóz warzyw udało im się zdobyć także analogiczne zezwolenia dotyczące ryb (zwanych 

sztynkami lub sztynkówkami706), a później wszelkich towarów707. Zdaniem Ringelbluma 

„Otrzymali oni monopol na handel rybami w getcie. Zamiast liczyć 1,50 zł za kilogram (u 

hurtowników kosztuje 1 zł), robią następująca kombinację: monopolowi płacą 2-3 zł za 

kilogram pod warunkiem, że pozwolą im sprzedawać je po 6-7 zł”708. Według wspomnień Mary 

Berg, ryby te były tańsze – kosztowały około złotówki za funt (a więc 2,00-2,50 zł za kilogram) 

i sprzedawane były na ulicznych straganach mimo ciepłej pogody, przez co szybko się 

rozkładały i cuchnęły709. Zazwyczaj dobrze poinformowany o sprawach zaopatrzenia Horowitz 

wspominał, że Kohn i Heller mieli odsprzedać licencję na wwóz ryb Radzie Żydowskiej710, 

lecz nie znajduje to potwierdzenia w innych dokumentach. Skala działalności Kohna i Hellera 

była naprawdę wielka. Jak wspomniano, sprowadzali oni wiele wagonów ziemniaków, a w 

okresie luty-czerwiec 1941 r. sprowadzili do getta około 200 ton ryb711. Mimo to 

                                                
703 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 292, sierpień-wrzesień 1941 r. 
704 T. Berenstein, Ceny produktów żywnościowych, s. 13, tab. 2. 
705 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 270, 10 VI 1941 r. 
706 Nie udało się ustalić, czy faktycznie do getta dostarczono niewielkie ryby – stynki, czy też może przywarło 

do nich takie określenie od jid. „stinken” – śmierdzieć.  
707 Sprawozdanie miesięczne Placówki Transferu za kwiecień 1942 r. [w:] Ludność żydowska w Warszawie…, .s 

826. 
708 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 255, 11 V 1941 r. 
709 M. Berg, op. cit., s. 51, 20 V 1941 r. 
710 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 188. 
711 APW, PRŻ, Die Lage der jüdischen Bevölkerung, 483/33, k. 20-23; W kolejnych miesiącach wwieziono: 11 

ton w lutym 1941 r. , około 15 t w marcu, 115 t w kwietniu , 74 t w maju, a w czerwcu 5 ton. 
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przedsiębiorstwo to pokrywało jedynie niewielki ułamek zapotrzebowania na żywność, 

ponieważ do dzielnicy codziennie trafiało rzędu 200 ton żywności. 

Wiosną 1942 r. na łamach GŻ ukazał się humorystyczny tekst pod tytułem 

„Sztynkówki”, gdzie niejaki Goldberg tłumaczył koledze dietę opartą na tych rybkach – na 

śniadanie klopsik, w południe – sałatka rybna, na obiad – smażone rybki i legumina z główek i 

ogonów rybich i wreszcie na kolację marynowane sztynki712. Sugeruje to, że te ryby wróciły w 

kolejnym roku na rynek w getcie.  

 

 

Rysunek 12: Stoisko rybne w getcie warszawskim w 1941 r., fot. Albert Cusian 

5.8. Szmugiel713 

 

Zaopatrzenie legalne dzielnicy żydowskiej przez cały okres jej istnienia było dalece 

niewystarczające. Pozostałe towary musiały zostać przetransportowane przez mury graniczne 

nielegalnie. Przemytnicy korzystali z faktu, iż długą, kilkunastokilometrową, granicę getta 

obstawiono niedostatecznymi siłami by w pełni kontrolować ruch osób i towarów, bądź też 

przekupywali pełniących służbę wartowniczą.  

Ważnym i rzadko poruszanym zagadnieniem jest kwestia przyzwolenia na szmugiel. 

Można ją rozpatrywać na dwóch poziomach: indywidualnej decyzji danego wartownika by 

                                                
712 GŻ nr 64 z 31 V 1942 r., s. 3. 
713 Rozdział ten stanowi rozszerzenie mojego artykułu: M. Grochowski, Polsko-żydowskie spółki szmuglerskie i 

ich udział w zaopatrzeniu getta [w:] Stosunki Polsko-Żydowskie, t. 4 – Gospodarka. Wybrane problemy 

gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A. Landau-Czajka, Warszawa 2021, s. 169 i d. 
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dopuścić do transport towaru bez odpowiedniego zezwolenia i systemowej, gdy władze 

okupacyjne świadomie decydowały się przyzwolić na działanie przemytników.  

W pierwszych tygodniach i miesiącach po zamknięciu getta pełniący służbę na 

granicach często zezwalali na wyjście z getta za sprawunkami714. Wydaje się, że wynikało to z 

kilku czynników. Bezpośrednio po zamknięciu getta nie było jasne jakie ograniczenia ruchu 

pomiędzy dzielnicami będą obowiązywały, gdyż wcześniej wielu spodziewało się, że getto 

będzie otwarte, a do 26 listopada mogli do niego swobodnie wchodzić Polacy. Służbę 

wartowniczą na granicach pełnili policjanci polscy („granatowi”), członkowie świeżo 

sformowanej ŻSP i niemieccy żandarmi. Podczas gdy ci ostatni mogli mieć już doświadczenia 

z podobnej służby w Łodzi715, pozostali funkcjonariusze dopiero przystosowywali się do 

swoich ról, przy czym nie istniały jeszcze odpowiednie instrukcje i regulaminy służbowe, które 

określałyby sposób, w jaki powinni postępować gdy ktoś próbuje przekroczyć mury bez 

odpowiedniego zezwolenia. Jednocześnie nie było jasne, kto był uprawniony do wystawiania 

przepustek, gdyż mimo wydanego w grudniu objaśnienia tłumaczącego, iż tylko biuro 

pełnomocnika Szefa Dystryktu na m. Warszawę wydaje ważne zezwolenia na przekraczanie 

granicy716, do 25 stycznia 1941 r. akceptowano także inne przepustki717. Niejasności formalne 

zmuszały wartowników do opierania się na własnym rozsądku i stosowania kryteriów 

uznaniowych przy kierowaniu ruchem przez bramy. Z upływem czasu doszło do uszczelnienia 

granicy getta i uporządkowania kwestii zezwoleń na jej przekraczanie, a pełniący służbę 

wartownicy z mniejszą pobłażliwością patrzyli na ruch osobowy przez granice. Jednocześnie 

jednak, o czym wspomniane będzie dalej, niektórzy z nich zachowali pewną tolerancję dla 

dzieci przebiegających przez wachy, by zakupić żywność poza murami.  

Wielu gettowych pamiętnikarzy zwróciło uwagę na to, iż władze niemieckie były w 

stanie zatrzymać szmugiel jeśli tylko zdecydowałyby o zaangażowaniu do tego celu 

odpowiednio dużych sił, czego dowodem mogą być późniejsze doświadczenia z okresu akcji 

eksterminacyjnej, kiedy na granicach wzmocniono straże i niemalże w całości zatrzymano 

przemyt. Przeglądając raporty Ludwiga Fischera od wiosny 1941 r. można zauważyć, że władze 

niemieckie były świadome konieczności istnienia szarej strefy na rynku artykułów 

spożywczych, gdyż jedynie w ten sposób możliwe było zapewnienie choćby minimalnego 

wyżywienia ludności miejskiej. W raporcie za maj 1941 r. tłumaczono, że chcąc poprawić 

                                                
714 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, s. 177, 29 XI-2 XII 1940 r. 
715 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, s. 170, 21-23 XI 1940 r. 
716 GŻ nr 42 z 13 XII 1940 r., s. 3. 
717 GŻ nr 7 z 24 I 1941 r., s. 4. 
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sytuację zaopatrzeniową „zawieszono przepisy o zwalczaniu handlu czarnorynkowego w 

przypadkach, gdy nie chodzi o paskarzy na wielką skalę” i „polecono nie kontrolować osób, 

które przywożą z powiatów do Warszawy żywność dla siebie”718. Miesiąc później raportowano: 

„Celem tego niezwykłego pociągnięcia719 było ściągnięcie jak najwięcej żywności do 

milionowego miasta, jakim jest Warszawa […] Cel ten osiągnięto, ponieważ dzięki temu 

cichemu przyzwoleniu setki tysięcy ludzi zaopatrzyło się w środki żywnościowe”720. Wraz z 

nadejściem żniw i zwiększeniem dostępności żywności zapowiedziano: „Trzeba więc będzie 

znowu zastosować ostre środki zwalczania nielegalnego handlu uprawianego w celach 

zarobkowych. Natomiast nadal będzie się tolerować zaopatrywanie na własny użytek, 

ponieważ w obecnej sytuacji żywnościowej ten rodzaj nielegalnego handlu jest absolutnie 

konieczny dla wyżywienia tak wielkiego miasta”721. W części poświęconej sytuacji w getcie 

wskazano, że znacząca część żywności dostała się tam nielegalnie i jest zbyt droga dla 

większości mieszkańców – jednocześnie nie zalecono walki ze szmuglem, ponieważ: „nadal 

istnieją wątpliwości, czy potencjał gospodarczy dzielnicy żydowskiej w najbliższym czasie na 

tyle się rozwinie, ażeby – w sytuacji bardziej ścisłego odgrodzenia od świata zewnętrznego – 

mógł dać nadwyżki produkcyjne umożliwiające zaspokojenie potrzeb życiowych”722. Wiosną 

1942 r. po raz kolejny podkreślano, „że inaczej traktuje się nielegalny handel służący własnemu 

zaopatrzeniu, a inaczej zawodowy nielegalny handel prowadzony na wielką skalę w celach 

spekulacyjnych”723.  

Władze dystryktu warszawskiego były dobrze poinformowane co do braków w 

zaopatrzeniu jego mieszkańców w żywność i opał, a także zdawały sobie sprawę z tego, jak 

silnie odbijały się one na produktywności pracowników zakładów przemysłowych. W tej 

sytuacji zezwolenie na przewożenie niewielkich ilości żywności czy dodawanie do 

wynagrodzeń deputatów z żywnością było dla nich preferowaną alternatywą wobec 

postępującego spadku produkcji zakładów na podporządkowanym im terenie. Wobec trudności 

ze ściąganiem kontyngentów płodów rolnych w dystrykcie władze nie dysponowały bowiem 

odpowiednio dużymi ilościami żywności, by uczynić przydziały kartkowe wystarczającymi do 

zaspokojenia choćby minimalnych potrzeb mieszkańców. Zezwolenie na powyższe ustępstwa 

przekładało się zarazem na uspokojenie sytuacji w okupowanym mieście. Szmugiel stanowił 

                                                
718 Raport szefa dystryktu warszawskiego za maj 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 323. 
719 Najprawdopodobniej błąd tłumacza – „posunięcia” brzmiałoby naturalniej.  
720 Raport szefa dystryktu warszawskiego za czerwiec 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 342. 
721 Raport szefa dystryktu warszawskiego za sierpień 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 375. 
722 Raport szefa dystryktu warszawskiego za sierpień 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 376. 
723 Raport szefa dystryktu warszawskiego za kwiecień 1942  r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 512. 
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także sferę aktywności, gdzie udało się „skanalizować” energię przedstawicieli półświatka, 

którzy zarabiali fortuny kosztem swoich współobywateli, a nie wchodzili w otwarty konflikt z 

władzami okupacyjnymi724. 

Wydaje się, że w podobny sposób Niemcy podchodzili do przemytu do getta, 

przynajmniej od czasu, gdy władzę nad nim przejął Heinz Auerswald. Stanisław Gombiński, 

przez swoje wysokie stanowisko oficerskie w ŻSP dobrze zorientowany co do możliwości 

ograniczenia ruchu przez granice getta, pisał: „gdyby [Niemcy - MG] chcieli, mogli by w ciągu 

24 godzin ze szmuglem skończyć, albo przynajmniej zmniejszyć jego wymiary stokrotnie”725, 

przy czym uważał on, że nie decydowali się na tę walkę, ze względu na możliwości łatwego 

zarobku na łapówkach opłacanych przez szmuglerów. Wydaje się jednak, że aby powstały 

warunki pozwalające na łapówkarstwo konieczne było wyżej opisane systemowe przyzwolenie 

na pewne formy przemytu – co jest zgodne z opinią I. Gutmana726, czy B. Engelking727.  

Stosowane wobec przemytników zaopatrujących Warszawę rozróżnienie na 

indywidualnych i masowych miało zastosowanie także w getcie, gdzie do pewnego stopnia 

widoczne są różnice w traktowaniu obu grup szmuglerów. Stosunkowo częste były przypadki, 

gdy pełniący służbę przy granicach getta przymykali oko na osoby przechodzące z niewielkimi 

ilościami kontrabandy, a interweniowali w wypadku przemytu na szerszą skalę. 

Jak się wydaje stosunkowo rzadko celem interwencji władz było aresztowanie czy 

zabicie szmuglerów, a częściej wymuszenie haraczu czy konfiskata kontrabandy. W opisach z 

getta dość rzadko spotykamy przypadki otwarcia ognia do przemytników przewożących towary 

przez bramy getta – ci niemal zawsze odpowiednio opłacali się strażnikom. Za to poznajemy 

znacząco więcej wypadków gdy urządzano akcje przeciw szmuglowi przez mury, kiedy 

usiłowano przerzucić towar z dala od oczu funkcjonariuszy pełniących służbę wartowniczą.  

5.8.1. Skala działalności przemytniczej 

Ogólne zapotrzebowanie na żywność, zakładając pełne zaspokojenie potrzeb 

energetycznych i średnią wartość energetyczną dostarczanych wiktuałów na poziomie około 

200 kcal/100g, a więc nieco niższą od chleba i dwuipółkrotnie wyższą niż ziemniaki, sięgało 

około 1 kg na osobę dziennie728. Co za tym idzie, dla pełnego pokrycia potrzeb dzielnicy 

żydowskiej konieczne byłoby dostarczenie codziennie 400 ton żywności. Należy zastrzec, że 

                                                
724 Hipotezę taką w odniesieniu do getta zaproponowała B. Engelking; B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 495-

496. 
725 AŻIH, [Stanisław Gombiński], Pamiętnik, 302/129, k 6. 
726 I. Gutman, op. cit., s. 113. 
727 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 495. 
728 Oszacowanie to bazujemy na opisach wyżywienia mieszkańców getta. 
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jest to wartość bardzo umowna, a gdyby rachubę oprzeć, dla przykładu, w całości na 

ziemniakach wyliczylibyśmy zapotrzebowanie sięgające tysiąca ton dziennie, natomiast przy 

oparciu ich na tłuszczach – przeszło dziesięciokrotnie mniejsze.  

W rzeczywistości potrzeby te były zaspokojone w przybliżeniu w 60%729, co 

przekładało się na ponad 200 ton żywności dziennie jakie musiały zostać dostarczone do 

dzielnicy, czy też – 600 g wszelkich pokarmów na osobę. Wiedząc o tym, że ZZ dostarczał w 

ostatnim kwartale 1941 r. dość żywności, by przeciętny mieszkaniec otrzymał 448 kcal 

dziennie730 można szacować, że maksymalnie przez jego magazyny przechodziło około jednej 

trzeciej żywności trafiającej do getta, z której znacząca część przeznaczona była na rzecz 

pomocy społecznej i nie była rozdzielana w ramach przydziałów kartkowych. W miesiącach o 

niższej średniej, jak choćby w pierwszym półroczu 1941 r., przez ZZ wwożono do getta 

niespełna ¼ żywności.  

5.8.2. Uwarunkowania ekonomiczne przemytu 

Redaktor radykalnie lewicowej „Awangardy Młodzieży” jesienią 1941 r. zapisał: „Dla 

dokładności musimy dodać, że mimo niechęci jaką w nas budzi szmugiel – odgrywa on 

kolosalną funkcję w życiu gospodarczym getta”731. Jak wyliczali urzędnicy ZZ getto w końcu 

1941 r. kupowało na wolnym rynku żywność za około 20 mln zł732. Wiosną 1942 r. w „Jugnt-

Ruf” ukazała się wiadomość: „z szacunków statystycznych wynika, że żydowska Warszawa w 

walce z głodem wyprzedaje odzież i inne rzeczy na sumę 204 milionów złotych rocznie”733, co 

odpowiadałoby 17 mln zł miesięcznie. Te pieniądze stanowiły źródło zarobku dla bardzo 

zróżnicowanej grupy ludzi. Od dzieci przebiegających przez bramy getta czy czołgających się 

z workiem warzyw odpływami ścieków po wielkich kapitalistów kierujących 

przedsiębiorstwami liczącymi kilkadziesiąt osób i obracających tonami towaru. Wszyscy oni 

czerpali korzyści z różnicy cen pomiędzy dzielnicą żydowską, a światem poza murami.  

W zależności od źródła wartość tej różnicy jest różnie szacowana i nie brakuje 

wzmianek sugerujących, iż przemytnicy sprzedawali w getcie produkty z kilkukrotną przebitką. 

Wydaje się jednak że sytuacje takie należały do wyjątków, gdy przez wahania cen po obu 

stronach muru szmuglerom udało się kupić i sprzedać towary po szczególnie korzystnym 

kursie. Warunki typowe zostały opracowane przez T. Berenstein, która wykazała, że większość 

                                                
729 Dokładniejsze oszacowania dotyczące konsumpcji w getcie przedstawione są w części opisującej warunki 

codziennego życia w dzielnicy. 
730 Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941, ARG I 279, AR, t. 12, s. 699. 
731 „Awangarda Młodzieży” nr 11, AR  t. 17, s. 140. 
732 Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941, ARG I 279, AR, t. 12, s. 697. 
733 „Jugnt-Ruf” nr 6 z IV 1942 r. [w:] Archiwum Ringelbluma t. 17, s. 78; Niestety nie udało się ustalić z jakiego 

opracowania zaczerpnięto tę wartość. 
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towarów była w getcie droższa o około 20-50%734 niż poza murami. Analiza, 

charakteryzującego się dość stabilnymi cenami, okresu pierwszych czterech miesięcy 1942 r. 

pokazuje, że chleb żytni był w getcie droższy o około 25% niż po stronie aryjskiej, mąka o 

około 12%, ziemniaki o 42%, mleko o 67%, masło o 18%, a cukier był niemal dokładnie w tej 

samej cenie po obu stronach muru735. Widoczne jest zatem, że towary o niskiej cenie 

jednostkowej – jak ziemniaki, miały znacznie wyższy narzut względem dóbr droższych. 

Przekładając te stosunki na wartości bezwzględne okaże się, iż chleb kosztował poza murami 

około 12 zł, zaś w getcie – 15 zł, ziemniaki – około 3 zł i ponad 4 zł, masło – odpowiednio 75 

i 90 zł, co z kolei wskazuje, iż przemyt dóbr o wyższej cenie jednostkowej przekładał się na 

wyższy zarobek na kilogramie, mimo niższej procentowo marży. Ten efekt doprowadzał do 

sytuacji, gdzie szmuglerzy decydowali się jedynie na obrót towarami wysokowartościowymi, 

podczas gdy produkty pierwszej potrzeby pozostawały niedostępne na rynku736. 

Biorąc pod uwagę te wyliczenia można szacować, że razem wzięta miesięczna marża 

szmuglerów żywności wynosiła kilka milionów złotych miesięcznie, w zależności od 

aktualnych cen, rodzaju przemycanych dóbr i szeregu innych czynników. Marża ta musiała 

wystarczyć do opłacenia wspólników poza murami, opłacenia łapówek i haraczy i dopiero po 

odjęciu tych kosztów otrzymujemy sumaryczny zysk przemytników w getcie. Przyjmując dla 

potrzeb ilustracyjnych założenie, że średnia marża na kontrabandzie trafiającej do getta 

wynosiła około 25%, a żywność kupowana była poza murami za 20 mln zł otrzymujemy 5 mln 

zł prowizji z której utrzymywali się przemytnicy po obu stronach muru. Odejmując łapówki i 

straty z tytułu konfiskaty towarów dojdziemy uzyskamy sumaryczny zysk żydowskich i 

polskich szmuglerów. Wartość ta porównywalna jest z zyskami większych branż produkcji 

eksportowej getta, takich jak stolarska czy szczotkarska, które jak wcześniej opisano 

zatrudniały po około dwa tysiące osób na milion złotych wynagrodzeń. Należy przypuszczać, 

że liczba aktywnych zawodowo przemytników w getcie wynosiła kilka tysięcy. 

Celem pracy szmuglerów było, w pierwszym rzędzie, zapewnienie możliwie 

dostatniego bytu sobie i ich bliskim w miarę posiadanych środków i możliwości. Na jednym 

ekstremum tej skali znajdowały się szmuglujące dzieci, unieśmiertelnione w wierszu „Mały 

szmugler” Henryki Łazowertówny, których heroiczna walka o byt zyskała rangę symbolu 

                                                
734 I. Gutman, op. cit, s. 114; T. Berenstein, Ceny żywności, s. 11; Większa była różnica w cenach mleka – 

droższego w getcie o około 70%, oraz ziemniaków w miesiącach szczególnie niskich cen po stronie aryjskiej 

(styczeń, marzec 1941 r.). 
735 T. Berenstein, op. cit., s. 11; tab. 9; 
736 St. Adler, op. cit., s. 95. 
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żydowskiej sytuacji w getcie737, przenoszące na plecach zaledwie kilka kilogramów 

kontrabandy, na drugim zaś – wielcy szmuglerzy, zatrudniający licznych pracowników i 

przewożący całe wozy dóbr przez granice getta, którzy przez znaczną część opinii publicznej 

byli uważani za zło konieczne.  

Zgodnie z elementarnymi zasadami ekonomicznymi podmiot powinien dopóty 

prowadzić działalność, dopóki oczekuje on, iż dochody z niej przekraczają straty – rozumiane 

zarówno jako koszty finansowe, jak i utratę potencjalnych korzyści ze względu na 

spożytkowanie czasu i energii. W wyjątkowych warunkach życia w getcie konieczne jest 

również uwzględnienie ryzyka związanego z tą pracą, takiego jak aresztowanie, pobicie czy 

śmierć. Ponadto mogły istnieć pewne niematerialne bodźce skłaniające do przemytu, jak 

choćby chęć pomocy potrzebującym. Profity majątkowe podlegają prawu malejących 

użyteczności krańcowych, mówiącego o tym, że kolejne jednostki danego dobra (w 

szczególności pieniędzy) mają coraz niższą zdolność podnoszenia dobrostanu jednostki. 

Jednocześnie wraz ze wzrostem ilości przemycanych towarów rosły wiążące się z tym 

procederem niekorzyści, aż do momentu gdy równoważyły się one z korzyściami – co 

wyznaczało maksymalną ilość kontrabandy, którą przemytnik był skłonny przemycić w danych 

warunkach. Kalkulacja ta była rzeczą indywidualną, zależną zarówno od preferencji danego 

szmuglera, który mógł kierować się różnymi pobudkami i różnie oceniać wartość swojego 

czasu, energii i grożącego mu ryzyka jak i od zmiennych warunków zewnętrznych. 

Przykładowo, przemytnik mógł zdecydować się na zwiększenie skali przemytu w wypadku 

zwiększenia się zyskowności tego procederu, w wyniku wzrostu różnicy cen pomiędzy gettem 

a stroną aryjską, bądź gdy odczuwane przezeń ryzyko spadało lub gdy pojawiły się dodatkowe 

niematerialne przesłanki do szmuglu. 

Nie spodziewamy się, by którykolwiek przemytnik w getcie przeprowadził taką 

formalną analizę swojej działalności, zaś obecnie nie jesteśmy w stanie odtworzyć 

indywidualnych procesów decyzyjnych poszczególnych jednostek. Jednocześnie ogólne 

refleksje, mówiące o tym, iż akceptowalny poziom ryzyka był tym większy, im trudniejsza była 

sytuacja materialna danego przemytnika, czy fakt, iż istnienie różnicy cen pomiędzy gettem, a 

stroną aryjską nie było warunkiem wystarczającym do pojawienia się kontrabandy są 

wartościowym spojrzeniem na uwarunkowania pracy szmuglerów. 

Z tej perspektywy można spojrzeć również na szereg zachowań przemytników, które 

możemy określić mianem zarządzania ryzykiem. W teorii zarządzania przyjmuje się, iż po 

                                                
737 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 481-482; Szerzej o roli jaką odgrywały dzieci w niepublikowanej pracy 

Marii Ferenc Przemiany relacji…, w rozdziale „1.1.2. Nowe role dzieci”. 
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określeniu ryzyka towarzyszącego danemu działaniu należy podjąć decyzję o jego podjęciu (i 

ewentualnych strategiach minimalizacji ryzyka) bądź zaniechaniu. Istniejące ryzyko można 

zaakceptować, zredukować, przekazać na inny podmiot lub uniknąć. Wykorzystywane przez 

przemytników strategie działalności wyraźnie świadczą o tym, że podejmowali oni kroki 

mające na celu minimalizację lub przeniesienie zagrożenia, zaś decydowali się na pracę w 

warunkach podwyższonego ryzyka tylko w sytuacjach wyjątkowych. 

Na jednym ekstremum spektrum działalności przemytniczej znajdowały się 

szmuglujące dzieci, których cały kapitał obrotowy nie przekraczał kilkudziesięciu złotych, 

wystarczających na zakup kilku kilogramów żywności po stronie aryjskiej. Część tej 

kontrabandy była sprzedawana w getcie – by odzyskać na powrót kapitał obrotowy – zaś reszta 

pozwalała zapewnić ich rodzinom skromne utrzymanie. Konfiskata przenoszonych towarów, 

będąca częstym obrazem na bramach getta, mogła wiązać się z poważnymi konsekwencjami – 

koniecznością pożyczenia pieniędzy na niekorzystnych zasadach, czy wprost z głodowaniem 

całej rodziny. Podobnie nawet kilkudniowa przerwa w wyjściach na stronę aryjską radykalnie 

odbijała się na życiu rodziny młodego przemytnika738. Świadomość tego pchała do pracy nawet 

w wyjątkowo niesprzyjających warunkach, gdy służbę na bramie pełnili szczególnie okrutni 

żandarmi, którzy częstokroć znęcali się nad schwytanymi dziećmi, czy w wyjątkowych 

sytuacjach je mordowali. 

Drugie ekstremum – to szmuglerska elita, zajmująca się przemytem na masową skalę, 

zatrudniająca rzeszę pracowników przy przewozie towarów o wartości wielu tysięcy złotych. 

Ich działalność bliższa jest typowej firmie przewozowej czy handlowej, której narzut za 

przewóz towarów przez granicę getta odpowiada kalkulacji rynkowej. Kalkulacja ta, obok 

typowych pozycji, takich jak robocizna i wydatki eksploatacyjne środków transportu, musiała 

uwzględnić także sumy związane z koniecznością łamania przepisów obowiązujących w 

okupowanej Warszawie. Najważniejszą pozycją tej rachuby były łapówki, wręczane 

funkcjonariuszom ŻSP, policji „granatowej”739 i niemieckim żandarmom od każdego worka 

kontrabandy, czy niekiedy ryczałtem – w postaci stałej opłaty „za spokój”, którą dzielili się 

wartownicy na danym odcinku. Do tego konieczne było uwzględnienie pewnego wysiłku 

wiążącego się z maskowaniem i dystrybucją kontrabandy czy wreszcie ryzyko konfiskaty 

towarów. Jeśli więc danego dnia różnica w cenach pomiędzy stroną aryjską, a żydowską nie 

                                                
738 AŻIH, Marysia Szapiro, Relacja, 301/6545; N.N.; Szmugiel, ARG I 635, AR t. 34,. Warszawa 2016, s. 163-

164. 
739 Jest to zwyczajowe określenie Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa – formacji utworzonej przede 

wszystkim z przedwojennych policjantów polskich, podporządkowanej organizacyjne Policji Porządkowej 

(Ordnungspolizei). 
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pozwalałaby na osiągnięcie zysku przy założonych kosztach pokonania granicy, czy to przez 

zbliżenie się poziomów cen po obu stronach muru, czy przez odczuwane740 wystąpienie 

dodatkowych czynników ryzyka, takich jak na przykład gorliwe straże i obławy policyjne, 

działalność przemytnicza mogła zostać zawieszona do momentu ustania zagrożenia, lub 

zwiększenia się różnicy cen do poziomu uzasadniającego poniesienie większego ryzyka. W tej 

grupie obserwujemy także wiele praktyk mających na celu przeniesienie ryzyka na inne osoby. 

W wielu miejscach w pracy na granicy brali udział jedynie najemni pracownicy zatrudniani 

przez przedsiębiorstwo przemytnicze, lub też sam przerzut był zlecany wyspecjalizowanej 

grupie szmuglerów. Jednocześnie wielu z najlepiej sytuowanych szmuglerów wchodziło w 

nieformalne relacje z przedstawicielami władz żydowskich i niemieckich, co, poza względami 

towarzyskimi, przekładało się również na redukcję ryzyka. Te liczne dodatkowe koszty 

działalności szmuglerskiej powodowały znaczące obniżenie zysku osiąganego z kilograma 

kontrabandy, lecz było to równoważone przez wielką skalę przemytu. Przykładowo, w maju 

1942 r. Emanuel Ringelblum zanotował: „Słyszałem o spółce 4 szmuglerów, którzy w ciągu 

tygodnia zarobili 35 000 zł, ale wydali 19 tysięcy zł. Reszta to ich zarobek, mają jednak 

najrozmaitsze nieprzewidziane wypadki”741.  

Pomiędzy tymi ekstremami znajdowało się całe spektrum przemytników, którzy mogli 

tymczasowo wycofać się z pracy w obliczu zagrożenia, acz nie dysponowali środkami 

wystarczającymi do kupienia sobie przychylności znaczniejszych przedstawicieli władzy, czy 

do zatrudnienia pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 

Organizacja przemytu do getta nie byłaby jednak możliwa bez znajdujących się poza 

murami współpracowników, którzy dostarczali towary żydowskim przemytnikom. Ich sytuacja 

była znacząco różna od tej, jaka panowała w getcie. Po pierwsze istniała między nimi znacząca 

asymetria pozycji – podczas gdy dla przeżycia Żydów w dzielnicy zamkniętej konieczne było 

sprawne działanie szmuglerów, to dla Polaków poza murami handel z Żydami był jedynie jedną 

z dostępnych dróg zarobku. Przekładając to na rozważanie stricte ekonomiczne – getto 

charakteryzowało się niską elastycznością cenową popytu na żywność, przez co stosunkowo 

niewielkie zakłócenia w dopływie szmuglu mogły przekładać się na gwałtowne wzrosty cen742. 

                                                
740 Jako, że przemytnicy nie dysponowali pełną informacją o grożących im tego dnia zagrożeniach, to w procesie 

decyzyjnym musieli się opierać także na plotkach i niesprawdzonych informacjach, które nie musiały 
odpowiadać rzeczywistości. 
741 Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, AR t. 29, s. 355, wpis z 26 V 1942 r. 
742  Dowodem na to jest zmiana cen w okresie świąt Pesach w 1942 r. i chrześcijańskiej Wielkanocy – gdzie przez 

zwiększone zakupy przedświąteczne i kilkudniowy przestój w szmuglu ceny znacząco wzrosły. 
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Powodowało to, iż osoby posiadające odpowiednie zapasy, czy ponoszące dodatkowe ryzyko 

pracy w dniach uważanych za wyjątkowo niebezpieczne mogły uzyskać wyjątkowe zyski. 

Należy także pamiętać, że Polacy w Warszawie byli już zaangażowani w znacznie 

większą sieć szmuglerską dostarczającą do miasta żywność z prowincji. Mieszkaniec aryjskiej 

Warszawy miał także większą mobilność, a wejście na teren getta nie przedstawiało większego 

problemu, choć należało się w liczyć z koniecznością uiszczenia drobnej łapówki. Jednocześnie 

działalność przestępcza po stronie aryjskiej była znacznie trudniejsza, gdyż granatowa policja, 

oraz niemieckie formacje mundurowe nie tylko posiadały większe uprawnienia w zakresie 

karania przestępców743, a i łapówkarstwo nie osiągnęło aż takich rozmiarów jak w getcie. Od 

wiosny 1942 r. w getcie dochodziło do zorganizowanych akcji przeciw szmuglerom, podczas 

których niemieccy funkcjonariusze strzelali do przemytników przy pracy744, które zwiększyły 

ryzyko pracy żydowskich przemytników. 

Mając na uwadze te różnice należy wskazać, iż pośród mieszkańców strony aryjskiej 

powinniśmy się spodziewać wyższej profesjonalizacji przemytu. I faktycznie, w zachowanych 

dokumentach spotykamy niewielu indywidualnych szmuglerów utrzymujących się z przemytu 

na niewielką skalę. Zamiast tego mamy do czynienia z niewielką grupą profesjonalnych 

przemytników przewożących towary w ilościach hurtowych, bądź zajmujących się obrotem 

dobrami wysokowartościowymi. Do tego dochodzą liczniejsi Polacy, którzy z różnych 

względów dysponowali prawem wejścia na teren dzielnicy żydowskiej, lub też decydowali się 

przejść granicę nielegalnie, by kupić w getcie wyprzedawane przez Żydów sprzęty domowe, 

odzież czy meble. Wzmiankowana jest również nieliczna grupa Polaków decydujących się na 

altruistyczną pomoc Żydom – czy to ze względu na więzy rodzinne i towarzyskie, czy w 

humanitarnym odruchu. 

Dopełniając obrazu przemytu na granicy getta należy wskazać, iż częstokroć sami 

przemytnicy nie byli właścicielami towarów przenoszonych przez granicę – zamiast tego byli 

oni opłacani przez hurtowników po obu stronach muru od ilości przeszmuglowanych dóbr. 

Pewnych detali dotyczących zasad takiej współpracy dostarcza opracowanie Mojżesza 

Passensteina:  

Jak wszędzie, towar, który przechodził przez te przeloty, nie zawsze stanowił 

własność szmuglerów. W większości wypadków towar był własnością 

                                                
743 Żydowska Służba Porządkowa nie miała uprawnień do prowadzenia spraw karnych - -zamiast tego w razie 

konieczności miała zawiadamiać odpowiedni posterunek Policji Polskiej GG. W praktyce częstokroć 

decydowała się załatwić sprawę poza prawem – pobierając arbitralnie wyznaczoną grzywnę, czy karząc 

aresztowanego np. chłostą; B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 218. 
744 Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, AR t. 29, s. 334, wpis z 10-12 IV 1942 r., s. 343, wpis z 8 V 1942 r. 
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polskich i żydowskich hurtowników, którzy płacili „meciane” za szmugiel. 

Opłata była zależna od rodzaju towaru. Tak np. od worka kartofli pobierano 

zł 5, od worka żyta zł 10, pszenicy zł 30, od każdej ćwiartki mięsa zł 100, od 

skrzynki jabłek zł 20, od pomidorów zł 10 itd. [...] Niezależnie od opłaty za 

korzystanie z „mety”745 do kosztów transportu dochodził również koszt 

właściwego transportu, pobierany przez tragarzy stacjonujących na danym 

punkcie. Od wysyłanych z getta na stronę „aryjską” paczek, które [...] 

zawierały wytwory przemysłu żydowskiego, opłata była wyższa i zależała od 

zawartości i wagi paczek. „Mety” asekurowały towar przed „spaleniem”, tj. 

przed konfiskatą towaru przez Niemców. Taryfa była dość wysoka i wynosiła 

około 15% wartości towaru746.  

 

Tu obserwujemy, iż powierzający danej mecie swoje dobra przedsiębiorca musiał 

wykazać się wobec przemyników znaczącym zaufaniem – co prawdopodobnie prowadziło do 

nawiązania dość trwałych nieformalnych powiązań pomiędzy uczestnikami tego 

przedsięwzięcia. Możemy jednocześnie zauważyć, iż to na samych szmuglerów jest 

przeniesiona większość ryzyka tego procederu – nie tylko ubezpieczają oni kontrabandę na 

wypadek wpadki, ponoszą koszty ewentualnych łapówek, ale i narażają własne życie i wolność 

w wypadku spotkania wartowników. W ten sposób handlarze po obu stronach muru przenosili 

niebezpieczeństwo na przemytników, a wymienione przez Passensteina opłaty od towarów to 

niemal w całości przyjęta przez strony wycena tego ryzyka. Sam przemyt w tej formie wymagał 

względnie niewielkiej ilości pracy jeśli towary były dostarczane do mety z jednej strony muru 

i odbierane zaraz po drugiej – na co wskazuje wyżej wspomniana konieczność dodania do 

kosztów przemytu kosztu właściwego transportu. 

Po tym przedstawieniu szerokiego spektrum szmuglerów należy przejść do samych 

metod używanych przez przemytników. W pierwszych tygodniach po powstaniu getta, nim 

wypracowano stałe metody przemytu na szeroką skalę, wielu szmuglerów wykazywało się 

wielką pomysłowością w organizacji swojej pracy. Przykładowo: Ringelblum zauważył, że w 

rejonie Hal Mirowskich pojawił się „oryginalny sposób szmuglowania mleka. […] po stronie 

żydowskiej – żydowski wóz z próżnymi konewkami, po stronie aryjskiej – aryjski z pełnymi 

bańkami. Po pewnym czasie, gdy obaj strażnicy są zajęci, zamienia się konewki i oba wozy 

odjeżdżają”747. Metody te, jakkolwiek pomysłowe, nie pozwalały się skalować i pozostawały 

niszowymi, podczas gdy na szerszą skalę swoją działalność mogli rozwijać przemytnicy 

                                                
745 Meta – pomieszczenie wykorzystywane w działalności przestępczej, melina. 
746 Mojżesz Passenstein, Szmugiel w getcie warszawskim, BŻIH nr 2/1958, s. 44. 
747 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, s. 187, 15-20 XII 1940 r. 
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opłacający haracz na granicy getta i przewożący znaczne ilości towaru. Świadom tego był 

również Ringelblum który w tej samej notatce zapisał: „Za 300 zł można wynająć samochód 

ciężarowy i przywieźć tutaj ile się chce towaru”748. 

5.8.3. Przemyt przez bramy getta 

Najważniejszym miejscem przemytu były bramy getta – zwane z niemieckiego 

„wachami”, przez które szmuglerzy próbowali przewozić całe wozy lewego towaru. Jako, że 

na straży przy każdej z bram znajdowali się liczni wartownicy żydowscy, polscy i niemieccy 

konieczne było ich przekupienie, lub odwrócenie ich uwagi, by mogło dojść do przemytu. W 

związku z tym wykształciła się grupa „grajków” – funkcjonariuszy ŻSP, którzy przekonywali 

pozostałych wartowników do przyjęcia łapówki i przymknięcia oka na kontrabandę, którzy za 

swoje usługi byli sowicie wynagradzani przez szmuglerów. Łapówka za przewóz wozu mogła 

wynieść, zależnie od źródła, od 100 do 400 zł749, co oznaczało koszt zaledwie kilkudziesięciu 

groszy od kilograma. Początkowo „grajkowie” obdzielali pozostałych wartowników 

„prezentami”750, zaś z upływem czasu pojawił się niemal jasny podział łapówki pomiędzy 

stronami. Z przykładowej opłaty 400 zł „polscy policjanci, których jest zazwyczaj dwóch, 

otrzymują 100 zł, żandarm również 100 zł, a z pozostałych 200 zł wypłaca „grajek” 

porządkowym, pełniącym na danym wylocie służbę (przeważnie 8 osób) 85 zł, zaś 115 zł 

zatrzymuje dla siebie”751. Jednak nie cała należność grajka pozostawała w jego  rękach, gdyż 

część musiał on wpłacać do tzw. puli, której lwią część przejmowali wyżsi oficerowie SP za 

przymknięcie oka na korupcję ich podwładnych. 

Grajkowie informowali kiedy transport kontrabandy może przejechać przez wachy i 

podawali hasło jakim woźnice mieli podać na bramie getta, co miało zapewnić im wolny 

przejazd752. Jeśli wszystko szło po myśli szmuglerów, to podczas dwugodzinnej zmiany na 

bramie można było przewieźć przez nią wiele wozów kontrabandy. Niekiedy dochodziło jednak 

do nieprzewidzianych trudności, jak choćby zmiany warty na nieprzekupioną, co skutkowało 

konfiskatą („spaleniem”) towaru, oraz niekiedy aresztowaniem woźnicy. Te trudności nie 

powstrzymywały jednak szmuglerów, gdyż była to wciąż tania i efektywna metoda 

przewożenia do getta towarów masowych. 

                                                
748 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, s. 187, 15-20 XII 1940 r. 
749 M. Passenstein, op. cit., s. 58-59 ; [N.N], Wiadomości zebrane w rozmowie z funkcjonariuszem Służby 

Porządkowej, ARG I 413, AR t.5,, s. 518; Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, AR t. 29, s. 343. 
750 [N.N], Wiadomości zebrane w rozmowie z funkcjonariuszem Służby Porządkowej, ARG I 413, AR t.5, s. 517; 

Autor podkreśla tam, iż żandarmi otrzymywali, szczególnie w początkowym okresie niewielkie łapówki – w 

postaci tabliczki czekolady, kostki mydła, czy butelki wódki. 
751 [N.N], Wiadomości zebrane w rozmowie z funkcjonariuszem Służby Porządkowej, ARG I 413, AR t. 5, s. 518. 
752 E. Ringelblum, op. cit., s. 343. 
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Niekiedy przemytnicy decydowali się na bardziej ryzykowny przemyt, bez płacenia 

łapówek – „na tyc”. W tym celu wysyłano pod bramę po stronie żydowskiej ludzi mających 

odwrócić uwagę strażników:  

Cywile ci mieli następujące zadanie. Brało się dlatego żandarma i zaczynało 

mu się opowiadać również historię – że po drugiej stronie Polacy zrzucają 

towar przez mur do getta. Natomiast w oddaleniu drugich dziesięciu metrów 

obok po stronie aryjskiej stał już przygotowany wóz z towarem. Żandarm 

chcąc być gorliwym w swojej służbie leciał natychmiast, aby zabezpieczyć, 

żeby nie daj Bóg do getta nie dostał się towar. W tej samej chwili wóz […] z 

miejsca wjeżdżał do getta753. 

 

Inne sposoby praktykowane przez szmuglerów wymagały zrobienia zamieszania na 

wasze i zajęcia żandarmów utarczką z podstawionymi ludźmi. Jeszcze bardziej bezczelną 

metodą było zamknięcie żandarma w budce wartowniczej – co ponoć miało miejsce 

wielokrotnie. Metody te działały głównie na „świeżych” żandarmów, z batalionów niedawno 

przydzielonych do służby na wachach754. 

Stale trwała też walka ze szmuglem na bramach, która w końcu doprowadziła do niemal 

absurdalnego rozporządzenia, aby żydowscy porządkowi stali w odległości przynajmniej 50 

metrów od żandarmów, co miało zagwarantować, iż nie będą oni w stanie korumpować 

strażników. Zarządzenie to nie było jednak stosowane – najczęściej żydowski porządkowy był 

konieczny do tłumaczenia wypowiedzi żandarmów nieznającym niemieckiego policjantom czy 

przechodniom755. Ponadto, przyzwyczajeni do dodatkowych zysków z przemytu żandarmi i 

polscy policjanci sami wychodzili z inicjatywą, by zdobyć łapówkę od szmuglerów756. 

5.8.4. Szmugiel przez domy graniczne 

Jednym z lepiej opisanych rodzajów szmuglu był przemyt przez domy graniczne, gdzie 

tylko ściany rozdzielały getto i stronę aryjską. Niepełną listę takich nieruchomości w swoim 

opracowaniu o szmuglu przedstawił Mojżesz Passenstein757. Największe i wyjątkowe 

zgrupowanie takich domów znajdowało się w północno-wschodniej części dzielnicy 

zamkniętej, gdzie pomiędzy ul. Koźlą i Freta istniał grzebień domów aryjskich zazębionych z 

                                                
753 AŻIH, Szepse Rotholc, Relacja, 301/4235, k. 4. 
754 AŻIH, Szepse Rotholc, Relacja, 301/4235, k. 4.; Stanisław Adler, Żadna blaga, żadne kłamstwo…, 

Wspomnienia z warszawskiego getta, red. Marta Janczewska, Warszawa 2018, s. 92.  
755 AŻIH, Szepse Rotholc, Relacja, 301/4235, k. 6, mnp.; St. Adler, op. cit., s. 92;  
756 [N.N], Wiadomości zebrane w rozmowie z funkcjonariuszem Służby Porządkowej, ARG I 413, AR t.5, s. 519.. 
757 M. Passenstein, op. cit., s. 43. 



194 

żydowskimi758, których okna wychodziły na drugą stronę granicy getta. Uczyniło to z ul. Koźlej 

słynną w całym getcie metę szmuglerską, gdzie przemyt odbywał się na szereg sposobów. 

Anonimowy autor opisuje, iż „Przez okna [skierowane na stronę aryjską] mieszkania 

żydowskiego na parterze, dniem i nocą przerzuca się worki z żytem, mąką, kartoflami, kosze 

masła i sera, skrzynie jajek, bańki mleka, najróżniejsze owoce i warzywa”759. Podobne sceny 

działy się również przy oknach Polaków, którzy ze swojej strony wydawali towar żydowskim 

handlarzom. 

Okna chrześcijańskich mieszkań były zakratowane. Na pierwszy rzut oka niby 

po to, by oddzielić gojskie mieszkania od żydowskiej ulicy. Jednak w istocie 

te kraty doskonale nadawały się do prowadzenia szmuglu. Od środka, tuż 

przy kratach, wstawiał goj rodzaj drewnianej rynny, jakie się widzi w 

młynach. [...] i kiedy goj sypał do środka worek zboża, wpadało ono prosto 

do worka, który trzymał żydowski szmugler z uliczki Koźlej. [...] 

[M]ąkę szmuglowało się w papierowych torbach, i rozumie się, nie przez 

okno na parterze, ale przez okna wyższych pięter. Chrześcijański szmugler 

spuszczał na ulicę sznurek, szmugler żydowski przywiązywał do niego 

papierowe torby, goj wciągał sznurek i napełniał torby mąką, a potem je 

spuszczał. [...] Kiedy nadchodził czas spuszczania towaru, okna parteru były 

oblężone. Szmuglerów otaczały ich żony, synowie i córki, tragarze, 

przechodnie czy po prostu klienci. [...] rozmawiać z chrześcijanami [...] Ale 

kupować u nich towar mogli tylko ci, którym szmuglerzy przyznali do tego 

prawo760. 

 

Opis ten sugeruje, iż mamy do czynienia raczej z czysto polskimi czy żydowskimi 

grupami szmuglerskimi, które dostarczają swoje towary dość szerokiej grupie zaufanych 

odbiorców na ulicach getta. Dowiadujemy się nawet, że przy opuszczanych na ulicę workach 

dóbr były dołączone karteczki z cenami, co nie byłoby konieczne przy wcześniej ustalonej 

transakcji761. Taka sytuacja pokazuje, iż stosunki między meciarzami, a gettowymi odbiorcami 

były częstokroć zbliżone do tych, jakie panują pomiędzy zwyczajnymi sprzedawcami i 

klientami w sklepie. W takim przypadku, jeśli w ogóle można mówić o spółce szmuglerskiej, 

należy popatrzeć na powiązania pomiędzy szmuglerami na mecie, a dostawcami żywności ze 

strony aryjskiej, gdzie mogła powstać stała więź pomiędzy partnerami handlowymi. Niestety, 

                                                
758 Według szczegółowego planu sporządzonego w pierwszych miesiącach funkcjonowania getta istniało tam 

przynajmniej sześć granic biegnących wzdłuż granic posesji, prostopadle do przebiegu ulic. Patrz: 
https://polona.pl/item/sperrgebiet-dzielnica-zydowska-warszawa,Mzc0NDUxMg/0/ [odsłona: 15-01-2020 r.] 
759 N.N.; Szmugiel, ARG I 635, AR t. 34, s. 158. 
760 Perec Opoczyński, Szmugiel w getcie warszawskim, ARG I 437, AR t. 31, s. 410-411. 
761 N.N.; Szmugiel, ARG I 635, AR t. 34, s. 158. 

https://polona.pl/item/sperrgebiet-dzielnica-zydowska-warszawa,Mzc0NDUxMg/0/
https://polona.pl/item/sperrgebiet-dzielnica-zydowska-warszawa,Mzc0NDUxMg/0/
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w źródłach problem współpracy meciarzy z ich aryjskimi dostawcami jest jedynie 

zasygnalizowany – był on mniej widoczny dla postronnych obserwatorów, a przemytnicy 

pracujący na stałych miejscach, ze względów bezpieczeństwa nie dzielili się tajnikami swojego 

fachu. 

Można wysnuć jedynie ogólny wniosek, iż jeśli wiele domów granicznych było 

obsługiwanych przez jednego dostawcę, to miał on znaczące możliwości dyktowania 

warunków współpracy, a w szczególności poziomu cen oferowanych produktów, zmuszając 

meciarzy do ich przyjęcia. Jeśli zaś istniała konkurencja pomiędzy dostawcami to ceny mogły 

pozostawać na niższym poziomie. 

Ważną rolę w eksporcie z getta odgrywali Polacy, którzy przechodzili przez granicę, 

kupowali wybrane dobra i następnie dostarczali je przemytnikom, by ci przesłali je na stronę 

aryjską762. Wynikało to z faktu, iż znaczącą część towarów eksportowanych z getta stanowiły 

ubrania, obuwie, futra czy meble – czyli dobra nieustandaryzowane, znacznie różniące się 

wartością w zależności od jakości i stanu danej sztuki. W tej sytuacji kupcy spoza murów, chcąc 

zapewnić sobie towar wysokiej jakości, musieli samodzielnie wybrać go spośród przedmiotów 

dostępnych na rynku w getcie. Te były dostępne, przynajmniej początkowo, w wielkiej 

obfitości, gdyż wielu mieszkańców getta usiłowało ratować swoje budżety domowe, 

zrujnowane rosnącymi kosztami utrzymania i brakiem stałych dochodów, wyprzedażą 

ruchomości763. Z czasem żydowskie zapasy zaczęły się wyczerpywać764, zaś duży popyt ze 

strony aryjskiej, pozbawionej wystarczających dostaw nowych produktów przemysłowych, 

doprowadził do zwyżki cen odzieży. Trudno jest oszacować ilości wywożonej w ten sposób z 

getta starzyzny, lecz górną granicą są szacunki, iż co dzień do getta wchodziło kilka tysięcy 

osób ze strony aryjskiej, a dzienny obrót największego placu targowego w getcie – Gęsiówki – 

sięgał miliona złotych765. 

Skala przemytu na Koźlej była niemożliwa do ukrycia przed szantażystami czy 

wartownikami strzegącymi granic getta. Hojnymi łapówkami handlarze próbowali więc 

uniknąć „kłopotów z zabłąkanym tu żandarmem, polskim policjantem czy junakiem”, jednak 

zabiegi te nie zawsze były skuteczne – jak w opisywanej sytuacji, gdy „po ubiciu przez 

wszystkie strony dobrego interesu niespodziewanie przyszli Niemcy – inni, nieprzekupieni 

                                                
762 N.N.; Szmugiel, ARG I 635, AR t. 34, s. 159; P. Opoczyński, Szmugiel w getcie warszawskim, ARG I 437, AR 

t. 31, s. 415. 
763 O tym procederze m. in. [Szmuel Szajnkinder], Opracowanie na temat handlu starzyzną w getcie 

warszawskim, ARG I 630, AR t. 34, s. 143; [T. Tykociński], Starzyzna – wyjątkowy rodzaj handlu żydowskiego 

w Warszawie w okresie getta w 1940 i 1941 r., AR t. 34, s. 151-153. 
764 [T. Tykociński], op. cit., s. 153; Autor zauważa to wyczerpywanie się towarów już latem 1941 r. 
765 [T. Tykociński], op. cit., s. 153. 
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Niemcy – i dali do wiwatu. Zabrali jedzenia za dziesiątki tysięcy złotych i trzeba było jeszcze 

dodatkowych wielkich pieniędzy, żeby skończyło się jedynie na stratach finansowych. W 

panice tylko trzech ludzi z mety spadło z dachu i zostało na miejscu zabitych”766. W cytowanym 

już anonimowym opracowaniu o przemycie wartości liczbowe dotyczące funkcjonowania 

grupy szmuglerskiej zostały podane poniższe wartości – brakuje jednak ich dalszego 

potwierdzenia. Pracująca na Koźlej szesnastoosobowa grupa przemytników musiała 

cotygodniowo płacić około 56 tysięcy złotych łapówek, by przekupić polskich i żydowskich 

policjantów767 i „wielu niemieckich agentów”, co pochłaniało większość dochodów – tak, że 

zostawało im zaledwie 500-600 zł zysku na osobę768. Oznacza to, iż co tydzień towary 

przechodzące przez metę musiały dać im około 65 tysięcy złotych przychodu, z którego ponad 

80% pochłaniały łapówki. Aby uzyskać takie przychody konieczne było przeszmuglowanie 

wielu ton żywności tygodniowo, zaś z każdego kilograma w kieszeniach szmuglerów 

pozostawało jedynie kilkadziesiąt groszy. Dzięki wielkiej skali przemytu takie zarobki były 

wciąż wystarczające do prowadzenia więcej niż dostatniego życia dla zainteresowanych i ich 

rodzin. 

Bardziej rozpowszechnionym poza ul. Koźlą przypadkiem mety były takie, gdzie 

przemyt odbywał się przez wybite w tym celu otwory w ścianach granicznych, czy przez 

inne  przejścia (w piwnicach czy na strychu) w domach granicznych. W tej sytuacji istniały de 

facto dwie mety rozdzielone ścianą, a chrześcijańska i żydowska spółka były ze sobą trwale 

związane przez bezpośrednie sąsiedztwo. Ta forma współpracy czyniła obie strony niemal 

uzależnionymi od siebie nawzajem, przez co można się spodziewać, iż na takich metach 

rzadkością były nadużycia zaufania partnerów, którzy w takim wypadku mieliby możliwość 

dotkliwego odwetu, w postaci zawieszenia współpracy czy zmiany akceptowanych cen. 

Jednocześnie takie miejsca musiały być znacznie lepiej zakonspirowane, niż niemal 

jawna działalność na ul. Koźlej, gdyż donos ze strony szantażystów769, współpracowników 

władz niemieckich, czy konkurencji, mógł doprowadzić do wielkich strat i aresztowań. 

Powoduje to sytuację, gdzie zestawione przez różnych autorów listy miejsc szmuglu pokrywają 

                                                
766P. Opoczyński, Szmugiel w getcie warszawskim, ARG I 437, AR t. 31, s. 415; Prawdopodobnie to samo 

wydarzenie jest opisane w anonimowym opracowaniu o szmuglu: „Koźla miała też swoją ofiarę (mój informator 
wie o jednej, być może było ich więcej). Podczas roboty na dachu przyszła żandarmeria, szmugler żydowski o 

nazwisku Maślak chciał się gdzieś ukryć, poślizgnął się biegnąc, spadł i zginął na miejscu.”; N.N.; Szmugiel, 

ARG I 635, AR t. 34,  s. 159. 
767 W opinii jednego z wyższych funkcjonariuszy ŻSP - Stanisława Adlera „Pobieranie przez porządkowych 

opłat od tego rodzaju transportów traktować należy jako zbrodnię. [...] Tymczasem proceder pobierania opłat od 

punktów ożywionego ruchu granicznego kwitł na potęgę. Trzeba to jednak stwierdzić – tępiony z całą energią.”; 

Stanisław Adler, op. cit., s. 91-92. 
768 N.N.; Szmugiel, ARG I 635, AR t. 34,, s. 157-158. 
769 O powszechności szantażu i donosicielstwa w getcie: Stanisław Różycki, Ulica, ARG I 577, AR t. 5, , s. 39. 
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się tylko w nieznacznym stopniu, zaś wzmiankowane w innych miejscach miejsca przemytu 

często się na nich nie pojawiają. 

5.8.5. Przemyt kanałami i tunelami 

Poza przejściami wybitymi w ścianach domów funkcjonowałą pewna ilość tuneli 

łączących getto i stronę aryjską. Zazwyczaj zostały one utworzone przez połączenie 

istniejących już wcześniej piwnic i sieci kanalizacyjnej do transportowania towarów, lecz 

znajdujemy również informację o specjalnie w tym celu wykopanym podkopie pomiędzy 

Halami Mirowskimi a podwórkiem po żydowskiej stronie muru770. Opis pracy szmuglerów 

przewożących kontrabandę kanałami do getta poznajemy dzięki zbeletryzowanej opowieści 

Witolda Dobrzańskiego. Opisuje on, jak szmuglerzy byli zaopatrywani przez hurtowników i 

handlarzy operujących w szarej strefie poza murami, by następnie przewieźć towary na metę – 

w jednej z kamienic w rejonie ul. Żelaznej, gdzie przekupiony dozorca był zarazem 

odźwiernym kanału i ich czujką gwarantującą bezpieczne wyjście po akcji. Po zapadnięciu 

zmroku opuszczali w głąb studzienki kolejne worki i skrzynie towarów, aby załadować je na 

„kary”, czyli długie taczki dostosowane do jazdy w wąskich kanałach. Z gotowym ładunkiem 

przechodzili oni do swoich stałych partnerów handlowych po stronie żydowskiej, którzy 

również mieli studzienkę kanalizacyjną na podwórzu. Proceder ten był pracochłonny i mało 

efektywny, gdyż w ciągu nocy szmugler mógł odbyć zaledwie kilka kursów z taczkami, lecz 

był on wyjątkowo bezpieczną metodą przemytu771. 

5.8.6. Przemyt przez mury graniczne 

Kolejną grupą przemytników byli murkarze. Jak sama nazwa wskazuje ich proceder 

polegał na przerzucaniu towarów przez mur graniczny getta czy też ograniczające getto płoty i 

zasieki. W pierwszym roku istnienia getta praca ta była znacznie łatwiejsza, gdyż większość 

granic przebiegała wewnątrz kwartałów zabudowy, gdzie – wśród licznych oficyn i szop 

zastawiających podwórza – prościej było zarówno zgromadzić kontrabandę, jak i uniknąć 

wartowników. Wraz ze zmianami granic z  jesieni 1941 r., gdy mury zostały przeniesione na 

środek ulic, szmugiel został poważnie utrudniony, ponieważ musiał on odbywać się na widoku 

publicznym, a towary musiały być zarówno dostarczone, jak i później przewiezione na mety. 

Praca murkarzy charakteryzowała się większą elastycznością niż szmuglerów 

przerzucających towar przez domy graniczne, gdyż w razie zagrożenia czy zmian granic getta 

mogli oni przenieść się z pracą na inny odcinek muru, gdzie przemyt był tymczasowo 

                                                
770 N.N. Szmugiel, ARG I 635, AR t. 34, s. 158. 
771 AŻIH, Witold Dobrzański, Utworzenie getta, 302/7. 
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bezpieczniejszy. Właśnie ta elastyczność uniemożliwia nam stworzenie wyczerpującej listy 

miejsc pracy szmuglerów. W źródłach wzmiankowane jest wiele takich miejsc, jednak często 

okraszone są one adnotacją, iż dana lokalizacja była wykorzystywana tylko przez krótki okres, 

nim przyciągnęła uwagę wartowników, lub jedynie w czasie gdy zamiast muru znajdowało się 

tam prowizoryczne ogrodzenie drewniane lub zasieki. W zależności od rodzaju ogrodzenia sam 

przerzut wyglądał nieco inaczej – czy to przez dziurę wybitą w murze, czy pomiędzy deskami 

płotu ograniczającego getto – lecz co do zasady kluczowa była taka koordynacja obu grup 

szmuglerów, aby cała akcja była możliwie krótka, a obciążający, trefny, towar nie znajdował 

się na widoku publicznym. 

Jak już wcześniej zaznaczyliśmy niemożliwe jest wyliczenie wszystkich miejsc 

przemytu przez granicę getta. Można jednak przyjąć, że każdego dnia przemytnicy korzystali z 

kilkudziesięciu różnych punktów przerzutu – w raportach dziennych Służby Porządkowej 

podczas obchodu zgłaszano codziennie 6-32 miejsc, gdzie zostało naruszone ogrodzenie 

getta772. Do tej wartości należy doliczyć niewykryte uszkodzenia muru, gdzie szmuglerzy 

celowo obluzowali cegły, aby wyjmować je na czas akcji, miejsca gdzie przerzut towaru 

odbywał się ponad murem czy odpływami przy podstawie muru i inne wykorzystywane przez 

przemytników rozwiązania. Ilość towarów przenoszonych na danym punkcie mogła wahać się 

od kilkudziesięciu kilogramów dziennie, po wiele ton. Jednym z największych opisanych 

przerzutów towaru była akcja przy murze na ul. Elektoralnej, przrz który w okresie trzech dni 

poprzedzających Pesach w 1942 r. przeszło 500 metrów773 kartofli i kilka metrów ryb. Na tej 

operacji dwaj żydowscy szmuglerzy mieli zarobić 38 tysięcy złotych, zaś ich ośmiu partnerów 

– Polaków 100 tysięcy774, co przekładałoby się na niemal 3 zł zysku na każdym kilogramie 

kontrabandy775. Przez mury przenoszono także towary wielkogabarytowe, takie jak 

zdemontowane maszyny czy meble, co świadczy o dobrej organizacji i stosunkowo licznej 

grupie przemytników biorących udział w takiej akcji776. Nie cały profit trafił do kieszeni 

samych inicjatorów przedsięwzięcia, gdyż musieli oni opłacić tragarzy, łapówki dla 

funkcjonariuszy po obu stronach granicy, czy „świece” – czyli czujki mające podnieść alarm w 

razie zbliżania się niepowołanych osób do miejsca przerzutu. 

                                                
772 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 488-489. 
773 Metr – zwyczajowa jednostka stosowana przez rolników równa 100 kg, alternatywnie – kwintal. 
774 N.N. Szmugiel, ARG I 635, AR t. 34, s. 159. 
775 Tak wysoki zysk był możliwy ze względu na zwyżkę cen panujących w getcie w okresie świątecznym. 
776 M. Passenstein, Szmugiel w getcie warszawskim, s. 47. 
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Stawka jaką przemytnicy opłacali się za przymknięcie oka na przeniesienie worka 

żywności wynosiła około 5-10 zł777. Gdzie indziej zamiast opłaty od ilości towarów szmuglerzy 

opłacali się ryczałtem – płacąc pensję policjantom przydzielonym do danego rejonu778. 

Niektórzy spośród wartowników byli nawet wykorzystywani jako „świece”, gdyż w ich 

przypadku patrolowanie terenu bezpośrednio przyległego do muru należało do obowiązków 

służbowych i nie budziło podejrzeń osób postronnych779. 

5.8.7. Przemyt tramwajami 

Ciekawym przypadkiem działalności szmuglerskiej była współpraca warszawskich 

tramwajarzy z ich wspólnikami w getcie. Ci przemytnicy wykorzystywali fakt, że kursujące po 

getcie tramwaje wyjeżdżały codziennie na trasę z zajezdni znajdującej się poza murami. 

Prowadzący je maszyniści i konduktorzy na terenie zajezdni pakowali do wozów paczki 

żywności, które następnie były wyrzucane z tramwaju w umówionych punktach i chwytane 

przez żydowskich wspólników. W podobny sposób próbowano wykorzystywać również 

tramwaje przejeżdżające przez getto tranzytem po ulicy Chłodnej i Lesznie. Przez to, że 

poruszały się one prostymi, ruchliwymi, ulicami i nie zwalniały na zakrętach, to ich 

wykorzystanie do przemytu było znacznie trudniejsze. Jednocześnie fakt, że w ciągu dnia było 

możliwe kilkukrotnie przewiezienie nimi kontrabandy stanowiły one wyjątkowo intratne źródło 

zarobku. Mimo, iż wiadomości o szmuglu tramwajami obecne są w wielu relacjach z getta, to 

jego znaczenie dla zaopatrzenia dzielnicy było pomijalnie małe. Jeden z konduktorów – Roman 

Jakimiak – po wojnie wspominał: „Osobiście, jako konduktor [numer służbowy – MG] 865 

wywiozłem około 2000 /dwóch tysięcy/ Żydów. Przewiozłem żywności około 5 ton, w tym 

mięso, cukier, kaszę manną, groch, fasolę i inne”780. Wspomniana wielka liczba przemyconych 

ludzi oznacza raczej tych, którzy wyjeżdżali z getta na kilka godzin, żeby sprzedać ciuchy i 

nabyć żywność. Ilość przewiezionych produktów spożywczych wydaje się być wiarygodna i 

przekładałaby się na kilkanaście, góra kilkadziesiąt kilogramów kontrabandy dziennie.  

Poza maszynistami i konduktorami tramwaje wykorzystywali do szmuglu także inni 

ludzie, którzy używali go do przejeżdżania przez granice getta z kontrabandą i – w zależności 

od przypadku wyrzucali w biegu paczki w ręce oczekujących wspólników lub też sami 

wyskakiwali z workami towarów. Ta metoda była także popularna wśród Żydów wynoszących 

z getta ubrania. Wskakiwali oni do tramwajów ubrani w kilka warstw przeznaczonej na 

                                                
777 [N.N], Wiadomości zebrane w rozmowie z funkcjonariuszem Służby Porządkowej, ARG I 413, AR t. 5, s. 519; 

[N.N.] Notatki na temat szmuglu w getcie warszawskim, ARG I 639, AR t. 34, s. 170. 
778 N.N. Szmugiel, ARG I 635, AR t. 34, s. 160. 
779 St. Adler, op. cit., s. 90. 
780 AŻIH, Jakimiak Roman, Mieszkowski Stanisław, Relacja, 301/6786. 
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sprzedaż odzieży i opłacali się konduktorom. W zależności od źródła wzmiankowane są 

skrajnie różne reakcje polskich współpasażerów na takie próby przemytu. Jedna relacja 

dowodziła „wśród pasażerów panuje rzadka solidarność, wszyscy bronią szmuglera i to bez 

różnicy czy Żyd, czy chrześcijanin”781, zaś pewna młoda szmuglerka wspominała, obok 

życzliwych postaw konduktorów, grasujące w tramwajach bandy młodzieży, szantażującej 

wsiadających do wozu Żydów782. Zarobki ze szmuglu tramwajowego wydają się być dość 

znaczące. Pracująca indywidualnie Bajla Keselberg była w stanie samodzielnie utrzymać swoją 

rodzinę i zarabiała do kilkuset złotych dziennie783, natomiast wspólnicy z 

kilkudziesięcioosobowej grupy operującej z mety przy ul. Zamenhofa 31, w zależności od 

pozycji w grupie i aktualnej koniunktury, mogli liczyć na zarobek 30-500 zł dziennie784.  

5.8.8. Komunikacja pomiędzy przemytnikami po obu stronach muru 

Przy przemycie, jak i przy dowolnej innej pracy wymagającej współpracy, kluczowym 

zagadnieniem była komunikacja pomiędzy stronami. Szmuglerzy musieli ustalić detale danej 

akcji – miejsce, czas, ilości i rodzaj towarów do przemycenia, oraz przekazać należność za 

przeniesione towary. Zarówno w getcie, jak i poza murami dostępność aparatów telefonicznych 

była ograniczona785, a ponadto znacząca część rozmów była podsłuchiwana, przez co 

przemytnicy nie chcieli poruszać pewnych tematów w takich rozmowach, bądź decydowali się 

używać kodu. Oddajmy w tym miejscu głos Szapse Rotholcowi – jednemu z bardziej znanych 

grajków: „Przed każdym wylotem z getta była kawiarnia specjalnie w tych miejscach 

urządzona, gdzie zbierali się wszyscy szmuklerzy. W każdej takiej restauracji był telefon. […] 

W chwilę gdy zauważył swego żandarma na pewnym wylocie z miejsca dawał o tym znać 

szmuglerom lub i innym grajkom z którymi był w spółce. Wówczas wszyscy szmuklerzy 

zostawali natychmiast skierowani na ten wylot. Z kawiarni na tym wylocie dawali instrukcje 

na stronę aryjską, gdzie oczekiwano już ze szmuglem. […] Każdy wylot miał swój numer. 

Rozmowa telefoniczna byłą jak najkrótsza […] Stasia 5 czy Włocha 4 znaczyło 4-ty lub piąty 

wylot”786. Adresy tych lokali zazwyczaj nie są znane, wiemy jednak o tym, że jeden z nich 

                                                
781 N.N., Opracowanie na temat handlu w getcie warszawskim, ARG I 631, AR t. 34, s. 147. 
782 N.N., Relacja o losie Bajli Keselberg vel Kociołek, ARG I 514, AR t. 5, s. 508-509. 
783 N.N., Relacja o losie Bajli Keselberg vel Kociołek, ARG I 514, AR t. 5, s. 509. 
784 [Dawid Berliner], Żydowskie zarobki w getcie – Szmuglerskie transakcje i wysyłki, ARG I 636, AR t. 34, s. 

166. 
785 Szerzej o dostępności i wykorzystaniu telefonu przez szmuglerów: Justyna Gregorowicz, Komunikacja 

telefoniczna w życiu społeczności getta warszawskiego [w:] Zagłada Żydów nr 10, t. 1 – Studia; Warszawa 2014, 

s. 413 i dalsze. 
786 AŻIH, Szapse Rokholc, Relacja, 301/4235, k. 20 mnp; Relacja została spisana przez Klarę Mirską, która 

pisała konsekwentnie „szmukler” zamiast „szmugler” – zachowano pisownię oryginalną za maszynopisem. 

Numeracja bram getta została wprowadzona latem 1941 r.; GŻ nr 52 z 30 VI 1941 r., s. 3. 
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mieścił się na Nowiniarskiej. Jak wspominał jeden z porządkowych – „Wszystkim szmuglerom 

dobrze znany numer telefonu 11-33-00 tej kawiarni, gdzie mogli porozumiewać się ze sobą, 

oraz układać się z tzw. „grajkami””787. Podobny status miał także jeden z lokali na ul. 

Granicznej, gdzie mieli bywać przemytnicy z szajki niejakiego Awruma788. W rozdziale 

poświęconym gastronomii w getcie omówiono kilka placówek, gdzie przemytnicy się stołowali 

i opijali udane transakcje.  

Niekiedy szmuglerzy decydowali się na rozmowę przy samej granicy getta. Wiązało się 

to ze znaczącym niebezpieczeństwem, w szczególności w miejscach gdzie granica była 

wyznaczona przy użyciu zasieków, gdyż przechodzący ulicą graniczną niemiecki żandarm 

mógł zastrzelić rozmówców po obu stronach. Niektórzy przemytnicy decydowali się 

spacerować wzdłuż płotu granicznego i rozmawiać z partnerem po drugiej stronie, inni zaś 

uzgadniali detale na samym punkcie przerzutu, gdzie zwoływali się nawzajem ustalonym 

sygnałem. „Potem [porozumiewają] się przez mur. Przerzuca się próbki [...], kiedy uzgodni się 

cenę, przerzuca się zaliczkę, jeśli druga strona tego żąda, po czym czeka się i czeka na 

odpowiedni moment, żeby przerzucić towar. Zapłata odbywa się następująco – przerzuca się, 

patrząc przez małą dziurkę jak drugi podnosi. [...] Przy większych transakcjach polscy 

szmuglerzy przekradają się tu, na tę stronę muru”789. Wyjątkowym miejscem spotkań był 

dostępny z obu stron granicy gmach Sądów Grodzkich na Lesznie790, którego korytarze były 

miejscem spotkań mieszkańców obu stron muru. Niekiedy jednak dochodziło do spotkań 

znaczniejszych przemytników w którymś z lokali gastronomicznych getta, gdzie przy suto 

zastawionym stole wspólnicy opijali udane transakcje i planowali kolejne. Oddajmy głos 

obserwatorowi jednego z takich posiedzeń w L’Ours791: „W barze siedzi król pośredników – 

nazwiska nie mogłem zdobyć – i upija dwóch Polaków. [...] zamawia specjalne dania: pierś 

gęsią z macą, miód, cebulkę z wątrobą, śliwowicę, nasyła swoim klientom dwie „kelnerki”, po 

stołem inkasuje grube papierki [...] Porozumienie osiągnięte, wszyscy zadowoleni, kolejka 

objeżdża cały stół, „kelnerki” też dostają, interes ubity. Jutro przerzucą przez mury lub sami 

przyniosą”792. 

                                                
787 Wiadomości zebrane w rozmowie z funkcjonariuszem Służby Porządkowej, ARG I 413, AR t. 5, s. 519; 

Najprawdopodobniej numer ten  
788 AŻIH, Szepse Rotholc, Relacja, 301/4235, k. 17 mnp. 
789 N.N. Szmugiel, ARG I 635, AR t. 34, s. 160. 
790 Gmach ten miał dwa wejścia – od strony ul. Leszno był on dostępny z getta, zaś od strony ul. Ogrodowej – z 

tzw. „strony aryjskiej”. 
791 Kawiarnia „L’Ours” mieściła się przy ul. Leszno 58 i była jednym z popularnych lokali, gdzie bywali 

najbogatsi mieszkańcy getta. 
792 Stanisław Różycki, Kawiarnie, ARG I 661b, AR, t. 5, s. 71. 
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5.8.9. Przemyt indywidualny 

Obok tego zorganizowanego i masowego szmuglu ważną rolę odgrywali także 

szmuglerzy indywidualni. Tych można podzielić na dwie ogólne grupy. Do pierwszej zaliczyć 

należy osoby zajmujące się przemytem jako działalnością poboczną umożliwianą dzięki 

wykonywanej przez nich pracy, do drugiej zaś osoby utrzymujące się wyłącznie ze szmuglu. 

Szereg osób codziennie w ramach swoich obowiązków służbowych przechodził przez 

granice getta. Wąska była grupa uprzywilejowanych żydowskich posiadaczy 

długoterminowych przepustek pozwalających przechodzić przez bramy getta793, ale 

dysponowali nimi liczni polscy urzędnicy Zarządu Miejskiego czy nieżydowscy pracownicy 

zakładów przemysłowych jakie znalazły się w dzielnicy zamkniętej794. Ponadto wielu Polaków 

wchodziło do getta bez przepustek, opłacając niewielką łapówkę na wasze – o ich działaniu 

wspomniano już w rozdziale poświęconym wyprzedaży mienia. Szczególnym przypadkiem 

osób przynoszących do getta żywność byli Żydzi, którzy już w pierwszym okresie okupacji 

podjęli decyzję o tym, aby przybrać polską tożsamość i pozostać poza gettem. W zależności od 

przypadku wchodzili oni do dzielnicy żydowskiej w celach zarobkowych, lub też w celu 

pomocy uwięzionym w niej członkom rodziny czy znajomym795. Podczas gdy dla wywozu z 

dzielnicy żydowskiej rola tych przemytników była wielka, tak ilość wnoszonej przez nich 

żywności była niewielka – była to mimo wszystko stosunkowo nieliczna grupa, a ich obowiązki 

służbowe zazwyczaj uniemożliwiały transport większej ilości żywności.  

5.8.9.1. Placówkarze 

Znacząco liczniejsi byli tak zwani placówkarze – robotnicy zatrudnieni w różnych 

instytucjach poza granicami getta, którzy co dzień przechodzili przez wachy pod eskortą. Jak 

omówiono już wcześniej oficjalnie ich płaca wynosiła jedynie 3,20 zł dziennie, co nie mogło 

wystarczyć do nawet najskromniejszego utrzymania, jednak zazwyczaj pozwalano im na 

przenoszenie pewnej ilości zakupionych poza murami towarów na własny użytek. Jeden z 

placówkarzy wspominał, że oficjalnie zezwalano im na wnoszenie do getta 5 kg kartofli i pół 

bochenka chleba796. Inni twierdzili, że wychodząc z dzielnicy mogli zabierać po 20 zł, co 

pozwalało poza murami kupić zbliżoną ilość towarów. Wielu usiłowało jednak wykorzystać 

ten przywilej do przemytu większych ilości żywności lub też droższych produktów, w 

szczególności mięsa i tłuszczy. Dla zagwarantowania łagodnej kontroli na wachach konieczne 

                                                
793 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 167. 
794 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 484. 
795 AŻIH, Frajnd, Relacja, 301/4651, k. 4; AŻIH, Hanka Borenstein, Relacja, 301/5107, k. 1. 
796 Wł. Szpilman, op. cit., s. 130. 
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było opłacenie ryczałtowego haraczu przez kierownika grupy roboczej. Eugeniusz Merenholc 

wspominał: „Wynagrodzenie to [za pracę na placówkach – MG] było śmiesznie małe, […] 

jednak Żydzi ubiegali się o tę pracę, gdyż wychodząc poza ghetto do miejsc pracy, mieli 

możność wyniesienia na sprzedaż garnitury, czy prześcieradła i przyniesienia wieczorem 

artykułów żywnościowych. Początkowo Niemcy nie robili trudności, pobierając ryczałtową 

opłatę od wychodzącej grupy, później zaczęli zabierać znalezione przedmioty rozdając je lub 

sprzedając za czwartą część wartości czekającej na te okazje polskiej gawiedzi”797. Haracze i 

konfiskaty towarów wymuszały na przemytnikach ustalenie dość wysokich marż przy 

przemycie tą drogą, a to z kolei skłaniało, poza dozwoloną porcją warzyw i pieczywa, do 

skupienia się na towarach o wyższej cenie jednostkowej. 

Rola placówkarzy w zaopatrzeniu getta była początkowo niewielka pod względem 

dostarczanej przez nich ilości żywności. W praktyce jednak ich znaczenie było znacznie 

większe niż mogłoby się wydawać, gdyż przechodzili oni przez granice getta każdego dnia 

(poza niedzielami). Dzięki temu choćby w drobnym stopniu mogli stabilizować rynek żywności 

w getcie, dostarczając towary w dni gdy inni przemytnicy uważali to za zbyt niebezpieczne. 

Jesienią 1941 r., po zmianie granic getta i zamknięciu części bram wyjazdowych, gdy inni 

przemytnicy musieli ograniczyć swoją działalność, placówkarze mogli zazwyczaj ją 

kontynuować. Wiosną 1942 r., po tym jak żandarmeria przeprowadziła kilka zasadzek na 

szmuglerów przerzucających towary przez mury, a placówki zaczęły na powrót zatrudniać 

liczniejszych robotników żydowskich, wzrosła ich rola w zaopatrzeniu getta. Dobrze obyty w 

służbie na wylotach getta Rotholc wspominał: „im mniej wylotów zostało, tym więcej pozostałe 

wyloty były obstawione, tym większą rolę grali placówkarze, jako ci którzy przynieśli do getta 

żywność. […] Większa część placówkarzy przechodziła wylotem Leszno-Żelazna gdyż wylot 

ten był szerszy. Zawsze było tu więcej ruchu, więcej tłoku i mniej czasu. Najlepiej placówkarze 

przechodzili przez wylot Dzika, gdyż tam gestapowca nie było i stał tylko jeden z żandarmów. 

[…] Tak samo było na wylocie Karmelicka koło [zakładu - MG] Szulca i na Okopowej, gdzie 

stał też tylko jeden żandarm”798.  

Znaczniejszą rolę odgrywali oni przy szmuglu eksportowym, gdyż wynosili na 

własnych plecach znaczące ilości ubrań, które następnie sprzedawali poza murami. 

„Placówkarze przed wymarszem do pracy przedstawiali sobą niezmiernie pstry widok, 

przypominający tabór cygański, zarówno egzotycznością ubioru, jaki i hałaśliwością i 

niesfornością gromady. Na głowach nosili meloniki, pomięte sztumpfy damskie, względnie 

                                                
797 AŻIH, Eugeniusz Merenholc, Relacja, 301/4509, k. 8. 
798 AŻIH, Szepse Rotholc, Relacja, 301/4235, k. 32, mnp.  
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zwykłe kaszkiety. Na szyjach mieli barwne apaszki, firanki, jedwabne pończochy oraz wełniane 

sukienki damskie. Tułów owinięty był obrusami, prześcieradłami i ręcznikami, na których 

wkładali ubranie męskie, palta i wszystko przepasane było mocno paskiem, by ten istny [słowo  

nieczytelne - MG] nie intrygował zbytnio żandarma swoimi wybujałymi kształtami”799 – pisał 

o nich jeden z funkcjonariuszy ŻSP, który służył na wylocie z getta.  

Placówkarzom stale groziło ryzyko konfiskaty towarów. Teoretycznie, za każdym 

razem gdy przekraczali oni granice getta, powinni i być poddani kontroli osobistej, lecz jak 

wyżej wspomniano często udawało im się jej uniknąć czy to dzięki łapówce, czy też z powodu 

dużego ruchu na wasze i skromnej obsady wachy. Zdarzały się jednak wypadki gdy żandarmi 

zatrzymywali kolumnę na dłuższy czas i przeprowadzali dokładną kontrolę – łącznie z 

rozebraniem wybranych robotników do naga w poszukiwaniu przenoszonej przez nich 

kontrabandy lub pieniędzy. Działanie to, jak się wydaje, nie miało na celu zatrzymania 

szmuglu, a raczej zastraszenie robotników w celu wymuszenia od nich wyższej łapówki w 

kolejnych dniach.  

5.8.9.2. Szmuglujące dzieci 

Częstym elementem opisów życia w getcie są opowieści o dzieciach parających się 

przemytem. Znany prawnik, adwokat Leon Berenson postulował aby po wojnie wystawić 

pomnik upamiętniający szmuglujące dzieci800, zaś jeden z bardziej znaczących grajków, Szepse 

Rotholc, twierdził, że odgrywały one porównywalną rolę z wozami ciężarowymi wielkich 

przemytników w zaopatrzeniu getta. Obok nich niezliczona liczba pamiętnikarzy opisywała ich 

heroiczne próby przekroczenia granic dzielnicy zamkniętej – przytoczmy kilka przykładów:  

Dzieci potrafiły więcej wnieść do getta niż samochody. Były to przeważnie 

dzieci biedne. Matki ich zmuszone nędzą pchnęły ich do szmuglu. Były to 

dzieci od 6-ciu do 15-stu lat. […] Takie dziecko uginało się pod ciężarem 

szmuglu. Gdy takie dziecko widziało, że żandarm jest czasem zajęty 

wykorzystywał chwilę nieuwagi i w mgnieniu oka przefrunął obok niego. Byli 

żandarmi tak zw. grajkami, którzy przepuszczali te dzieci używając swoich 

sadystycznych metod. Taki żandarm nie przepuszczał dziecka pojedynczo 

zbierał ich cała grupę i kazał im śpiewać801. 

                                                
799 AŻIH, M. Passenstein; Ghetto żydowskie w Warszawie w okresie drugiej wojny światowej 1939-1943, 

302/336, k. 63. 
800 St. Ernest, op. cit., s. 57; AŻIH, Relacja Eugeniusza Merenholca, 301/4509, k. 10. 
801 AŻIH, Szepse Rotholc, Relacja, 301/4235, k. 10, mnp; Pisownia skorygowana według rkp, k. 10 – 

chaotyczny rękopis relacji spisanej przez Klarę Mirską sprawił znaczące problemy przepisującemu ten dokument 

do maszynopisu (i tak w powyższym cytacie w rękopisie stoi: „sadystycznymi” – a w maszynopisie: 

„dentystycznymi”). Wątek dzieci-szmuglerów zbieranych w kolumnę przez żandarma przewija się w wielu 

relacjach. 
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Rodzajem specjalnym życia ulicznego były dzieci szmuglerki. Ubrane w 

„krynoliny”, utworzone z podartej podszewki od paletka, i z workiem na 

wątłych plecach setkami zbierali się na wylotach. Czekali na moment, by 

niepostrzeżenie dla żandarma przeskoczyć wylot względnie otwór w murze, 

zakupić tam trochę żywności i z […] woreczkiem kartofli na plecach wrócić 

do domu. Czasami czekali dzień cały, bo „szkop” był zły, bił niemiłosiernie i 

zabierał żywność. Ale gdy nadjechało kilka wozów i żandarmi zajęci byli 

kontrolą, zebrane dzieci w wieku lat 4-12, jak wróbelki, z rozpostartymi 

„krynolinkami”, niby skrzydełkami, przebiegały wylot. Żandarmi chcieli 

przeszkodzić, ale nadaremnie. Między kołami, wśród wozów, uczepieni 

tramwajów przemykali się jak koty. Żandarmi dawali za wygraną…802 

 

Jak z powyższego wynika, niektórzy z żandarmów przyzwalali dzieciom na przejście 

przez granicę, a niewielu było skłonnych użyć broni palnej by zatrzymać przekradające się 

dzieci. Prawdopodobnie byli oni świadomi, że przechodzące granicę niemal na pewno wrócą 

one do getta. Znali także ich sytuację materialną i wiedzieli, że nie mogą liczyć na łapówkę w 

razie ich schwytania. Nie można także wykluczyć, że najzwyczajniej w świecie współczuli oni 

kilkulatkom, na których barki spadło zadanie utrzymania rodziny. Od tej zasady nie brakowało 

jednak wyjątków. Jednymi z częściej przytaczanych dowodów okrucieństwa niemieckiego były 

przypadki gdzie mali szmuglerzy zostali zamordowani lub okaleczeni przez żandarmów803. 

Chcąc uniknąć ryzyka przy przechodzeniu przez bramy getta wielu młodych ludzi (w wieku 

około 10-15 lat) wskakiwało w biegu do tramwajów przejeżdżających przez dzielnicę i opłacali 

się 5-10 zł łapówką konduktorom804. 

Warunki tej wyjątkowo ryzykownej działalności można poznać z kilku relacji młodych 

szmuglerów. Urodzony w 1929 r. Jurek Erner805 wspominał, że na pracę zdecydował się z 

powodu trudnych warunków bytowych rodziny i został jej głównym żywicielem. Przechodził 

on granice dzielnicy żydowskiej przez wachy lub przeskakiwał przez mury getta i stale 

zaopatrywał się w tym samym sklepie spożywczym, kupując około 20 kg towaru za każdym 

razem. W pewnym momencie nawiązał współpracę z grupą polskich rówieśników, którzy 

również parali się szmuglem, co pomagało mu uniknąć aresztowania poza gettem. Większość 

przemycanego przezeń towaru stanowiło żyto i kartofle, a więc dobra o dość niskiej cenie 

jednostkowej. Obok nich zdarzało mu się przemycać droższe towary, z handlu którymi zdarzało 

                                                
802 AŻIH, M. Passenstein; Ghetto żydowskie w Warszawie w okresie drugiej wojny światowej 1939-1943, 

302/336, k. 60-61. 
803 Patrz np.: L. Hirszfeld, Historia jednego życia, Warszawa 1946, s. 199-200; Wł. Szpilman, op. cit., s. 69-70; 

AŻIH, M. Passenstein, Ghetto żydowskie…, 302/336, k. 61, 
804 N.N., Relacja o losie Bajli Keselberg vel Kociołek, ARG I 514, AR t. 5, s. 508-509. 
805 AŻIH, Jurek Erner, Relacja, 301/259. 
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mu się osiągać utarg dzienny nawet 1000 zł, choć do tego konieczne było kilkukrotne 

przekroczenie granic getta. Takie liczby przekonywały wielu, że zarobki ze szmuglu były 

wysokie.  

Przenosząc 20 kg ziemniaków, w okresie od lipca 1941 r. do lipca 1942 r., Jurek mógł 

kupić je za 2-3 zł w sklepie poza murami, podczas gdy cena detaliczna w getcie zazwyczaj była 

niemal dwukrotnie wyższa i wynosiła 4-5 zł806. Nie mógł on jednak liczyć na tak dobrą cenę 

sprzedaży kontrabandy, gdyż również sprzedawca który kupował od niego te ziemniaki chciał 

uzyskać swoją prowizję. Niemniej można się spodziewać, że zarobek rzędu 1 zł na kilogramie 

był możliwy. Tym samym jedno przejście przez mury pozwalało zarobić tyle ile przynosiła co 

całodniowa praca w przedsiębiorstwach na wolnym rynku, zaś kilkukrotne przejście murów 

czy przenoszenie droższych towarów dawało zarobek porównywalny z wysokimi urzędnikami 

Judenratu. Podobne dane przytaczał Michał Weichert, który poznał pewnego dwunastolatka 

samodzielnie utrzymującego rodzinę. Po tym jak uzyskał on pożyczkę, na zakup pierwszej 

porcji towaru, w wysokości 100 zł, był on w stanie codziennie zarobić około 40-60 zł 

przechodząc kilkukrotnie przez granicę807. Te wartości były jednak możliwe tylko jeśli nie 

doszło do jednej z częstych konfiskat na granicach, gdzie utrata ziemniaków mogła pochłonąć 

zyski z dwóch wyjść za mury, zaś w przypadku droższych towarów nawet kilku dni pracy. 

Mimo to zarobki Jurka Ernera były na tyle wysokie, że gdy jego rodzina zachorowała to 

utrzymywał ją samodzielnie i przynosił im do szpitala „białego chleba i czegoś lepszego niż 

zawsze”. 

Erner był przypadkiem wyjątkowo dobrze zarabiającego małego szmuglera. Nie tylko 

był on w stanie nosić znaczące ładunki, ale i przez znajomości z polskimi rówieśnikami mógł 

względnie bezpiecznie poruszać się poza murami. Jak sam wskazywał wielu było młodszych 

chłopców, którzy nie mogli przenosić tak dużych ilości towaru. Zachowała się relacja urodzonej 

w 1935 r. Marysi Szapiro808, która szmuglowała wraz z dwojgiem rodzeństwa, usiłując 

utrzymać swoją rodzinę. Mimo ich starań rodzina Szapiro cierpiała głód i rodzice Marysi 

zmarli. Świadectwo dramatycznej sytuacji materialnej tej rodziny stanowił też fakt, że w razie 

konfiskaty szmuglowanych towarów rodzeństwo zmuszone było pożyczać pieniądze od 

sąsiadów. W podobnym tonie o zarobkach młodych przemytników pisał znacznie od Marysi 

starszy i silniejszy Leon Rosenblum809 (ur. 1928 r.), który miał wychodzić z getta co drugi dzień 

                                                
806 T. Berenstein, Ceny produktów żywnościowych…, BŻIH nr 70/1969, tab. 2-5.  
807 AŻIH, Michał Weichert, Pamiętnik, 302/25, k. 156 mnp.  
808 AŻIH, Marysia Szapiro, Relacja, 301/6545. 
809 AŻIH, Leon Rosenblum, Relacja, 301/3704. 
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i przenosić po 15 kg żywności, niekiedy odbywając kilka wypadów za mury w ciągu dnia, jeśli 

warunki były ku temu sprzyjające. Ta praca z trudem wystarczała do utrzymania jego 

trzyosobowej rodziny, co dobrze odpowiada naszym obliczeniom kosztów wyżywienia 

gospodarstwa domowego i szacunkom zarobków indywidualnych przemytników na poziomie 

około 1 zł na kilogram kontrabandy w przypadku dóbr podstawowych. 

W źródłach pojawiają się wzmianki o jeszcze uboższych małych szmuglerach. Według 

B. Engelking wiele ze szmuglujących dzieci zarabiało 2-5 zł dziennie810, a znane są trakże 

przypadki dzieci, które wychodziły z getta bez pieniędzy i żebrały na ulicach, aby następnie za 

zebraną jałmużnę kupić żywność dla siebie i swoich rodzin811. Adina Blady-Szwajger 

wspominała z kolei, że do szpitala dziecięcego na Lesznie, znajdującego się nieopodal 

ruchliwego wylotu z getta, przyniesiono pewnego razu postrzelonego chłopca w wieku 8-10 

lat, który ściskał w dłoni 50 groszy – swój zarobek ze szmuglu812.  

Trudno określić jak wiele dzieci parało się szmuglem, a co za tym idzie określić ich rolę 

w zaopatrywaniu dzielnicy. Z opisów grup młodych szmuglerów gromadzących się przy 

bramach getta, czy żandarmów potrafiących zebrać ich grupę do musztrowania można jednak 

wnioskować, że było to zjawisko masowe i setki, jeśli nie tysiące, dzieci zajmowały się 

przemytem. Przekładałoby się to na kilka do kilkunastu ton żywności dziennie przenoszonych 

przez małych szmuglerów. 

  

                                                
810 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 441. 
811 AŻIH, Wolmut, Relacja, 301/5317. 
812 A. Blady-Szwajger, I więcej nic nie pamiętam, Warszawa 2010., s. 84. 
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6. Rada Żydowska 

 

W omówionym wcześniej budżecie RŻ z pierwszego roku okupacji widoczna była 

rosnąca luka pomiędzy wpływami z podatków i opłat nakładanych na Żydów warszawskich i 

wydatkami, co prowadziło do wzrostu zadłużenia Judenratu – po części w postaci zaciągniętych 

pożyczek, po części zaś zaległości płatniczych. Wraz z postępującą pauperyzacją ludności 

żydowskiej spadały jej możliwości płatnicze, a rosła grupa osób wymagających pomocy, do 

której dołączyła znacząca część przesiedlonych w pierwszym kwartale 1941 r. do Warszawy 

Żydów z zachodniej części dystryktu warszawskiego. W takiej sytuacji zbilansowanie budżetu 

Rady było zadaniem niemal niemożliwym i zamiast racjonalnie sformułowanych planów 

wydatków i zbiórki podatków duża część rozliczeń RŻ była wynikiem improwizacji i bieżącego 

„gaszenia pożarów”, gdzie zebrane środki były wydawane na najpilniejsze spośród zaległych 

płatności.  

W początku 1941 r. Adam Czerniaków monitował władze niemieckie o „zatwierdzenie 

zasady, że Rada Żydowska kierować się może jedynie budżetem realnym, tzn. takim, w którym 

suma wydatków nie powinna przekraczać preliminowanych wpływów”813. W tym miejscu, jak 

można się spodziewać, zabiegał on o narzędzie pozwalające dyscyplinować poszczególne 

jednostki organizacyjne RŻ. Wbrew słowom wieszcza proponował on, by mierzyć zamiar 

podług sił, a tym samym ukrócić praktykę preliminowania wydatków niemożliwych do 

zrealizowania. W rzeczywistości jednak ten postulat nie został zrealizowany, a deficyty 

budżetowe idące w miliony złotych stanowiły stały element prognoz finansowych. Kolejne 

tygodniowe sprawozdania przewodniczącego Rady Żydowskiej wskazywały na rosnące 

obciążenia finansowe i wspominały o szeregu memoriałów do władz niemieckich o przekazanie 

do dyspozycji RŻ należnego jej udziału w podatkach miejskich, z których finansowana miała 

być coraz szerzej zakrojona działalność Judenratu814. Starania te zakończyły się częściowym 

sukcesem.  

Szczęśliwie zachowane projekty budżetu Rady Żydowskiej dla pierwszej połowy roku 

budżetowego 1941/1942 r.815 pozwalają analizować gospodarkę pieniężną RŻ. W pierwszym 

momencie rzucają się w oczy znacząco wyższe wartości dochodów i wydatków niż znane z 

1940 r. Są one zrozumiałe zważywszy na rozszerzenie zakresu działalności RŻ i postępujący 

                                                
813 APW, PRŻ, 38 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 3 I – 9 I 1941 r., 

483/19, k. 1. 
814 APR, PRŻ, 41 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 24 – 30 I 1941 r., 

483/22, k. 16. 
815 Zarządzeniem władz niemieckich rok budżetowy Rady Żydowskiej i ZZ zaczynał się pierwszego kwietnia. 



209 

wzrost poziomu cen wolnorynkowych większości dóbr i usług. Zarówno projektowane wpływy 

jak i wydatki RŻ w omawianym półroczu miały przekroczyć te z minionego roku około 

czterokrotnie. Zachowane projekty budżetu charakteryzowały się także wielką różnicą 

pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami – w pierwszym projekcie miało brakować w 

nim ponad 7,5 mln zł816, zaś w drugim – 6,7 mln zł817, co przekraczało ogół wydatków RŻ w 

tym samym okresie 1940 r818. 

Deficyt ten był tak duży mimo wyraźnie optymistycznych założeń wpływów, w których 

prognozowano choćby 4,6 mln zł dotacji od rządu GG na rzecz Żydowskiej Służby 

Porządkowej819 i znaczące kwoty trafiające do RŻ jako udział w podatkach miejskich. Co 

znaczące, w projekcie budżetu nie zaznaczono, w jaki sposób ta dziura budżetowa miałaby 

zostać pokryta, kto miałby udzielić odpowiednich pożyczek, lub też jaki majątek gminny 

miałby zostać spieniężony dla zbilansowania wpływów i wydatków. Nie można zatem 

traktować tych projektów jako całkowicie realnych planów budżetowych RŻ, a raczej jako listę 

postulatów poszczególnych wydziałów, które ubiegały się o fundusze, i wyraz życzeniowego 

myślenia, jeśli chodzi o środki, jakie miano otrzymać od władz niemieckich i Zarządu 

Miejskiego Warszawy.  

Równocześnie wyraźnie widoczny jest chłodny realizm w szacowaniu składek za 

których zbiórkę miała być odpowiedzialna sama Rada Żydowską, co uwidacznia się przy 

zestawieniu projektów z danymi o faktycznych kwotach podatków i opłat ściągniętych przez 

RŻ w okresie od początku kwietnia do końca listopada 1941 r. Przykładowo: podczas gdy w 

projekcie budżetu zakładano, że w ciągu 6 miesięcy zostanie zebrane 2 000 tys. zł składki stałej 

(a więc nieco ponad 330 tys. miesięcznie), to faktycznie w 8 miesięcy zgromadzono 2 784 tys. 

zł820 (348 tys. miesięcznie), przekraczając oszacowaną wartość o 4%. W przypadku składki 

szpitalnej prognozowano średni przychód w wysokości 67 tysięcy miesięcznie, co 

zrealizowano w rzeczywistości w 99%821. Taka dokładność, mimo dużej zmienności warunków 

panujących w getcie, wskazuje z jednej strony na dość wysoką dyscyplinę w realizacji planu 

budżetowego, z drugiej zaś stanowić musi świadectwo zdolności dostosowania wysokości opłat 

                                                
816 APW, PRŻ, Projekt budżetu żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie na okres 1 IV – 30 IX 1941 r., 
483/29, k. 2. 
817 APW, PRŻ, Projekt budżetu żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie na okres 1 IV – 30 IX 1941 r., 

483/29, k. 20. 
818 APW, PRŻ, Projekt budżetu żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie na okres 1 IV – 30 IX 1941 r., 

483/29, k. 2. 
819 APW, PRŻ, Projekt budżetu żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie na okres 1 IV – 30 IX 1941 r., 

483/29, k. 20. 
820 APW, PRŻ, Podatki gminne – wpływy w okresie 1 IV – 30 XI 1941 r., 14 I 1942 r., 483/27, k. 1. 
821 APW, PRŻ, Podatki gminne – wpływy w okresie 1 IV – 30 XI 1941 r., 14 I 1942 r., 483/27, k. 7. 



210 

do panujących w danym momencie warunków, by nadal do kasy RŻ trafiała projektowana 

suma.  

Na kartach dziennika Adama Czerniakowa ciągle przewijają się wątki starań o pieniądze 

od władz niemieckich822, Zarządu Miejskiego823 czy też rozważania o zaległościach płatniczych 

RŻ824. Każdorazowe starania o kolejne transze pieniędzy wiązały się z trudnościami, a 

roszczenia Rady były w znaczącej części odrzucane. Zagadnienie to przeanalizował Julian 

Leszczyński825, według którego Zarząd Miejski w listopadzie 1941 r. zobowiązał się do 

przekazania RŻ niewiele ponad 3 mln zł w roku budżetowym 1941/1942, podczas gdy RŻ 

wnioskowała o ponad 6,5 mln zł826. Czerniaków w swoim piśmie dowodził, że przyjęta przez 

Zarząd Miejski data początkowa (1 lipca 1941 r.) od której miały być naliczane należności RŻ 

została wybrana arbitralnie i, według jego argumentacji, środki miejskie należne Judenratowi 

należało liczyć od zamknięcia getta. Wyliczał on, że do dzielnicy zamkniętej powinno trafić 

6,5 mln zł. Dyskusje te ciągnęły się do czerwca 1942 r. i do tego czasu RŻ uzyskała dostęp 

tylko do części należnych jej środków. Przez to RŻ zmuszona była do zaciągania 

krótkookresowych zobowiązań dla pokrycia bieżących należności. Ostatecznie przyjęto, że do 

getta powinna trafić suma 5,2 mln zł, co miało zostać pomniejszone o należności 

przedsiębiorstw miejskich wobec odbiorców w dzielnicy. W końcu czerwca 1942 r. starano się 

o wypłatę 1,275 mln zł z tytułu bezspornych należności to władze niemieckie zatrzymały ich 

transfer pod byle pozorem, a do kasy RŻ miało trafić zaledwie około 500 tys. zł827. Nie 

poznajemy dalszych starań o te środki, gdyż już trzy tygodnie później rozpoczęła się akcja 

eksterminacyjna getta i problemy budżetowe RŻ zeszły na daleki plan. Podczas gdy rozmowy 

z Zarządem Miejskim przynosiły jakieś efekty, tak władze centralne Generalnego 

Gubernatorstwa, które według preliminarza miały wyłożyć 4,6 mln zł na utrzymanie ŻSP nie 

przekazały żadnych środków. Nie brakuje wzmianek o innych płatnościach zatrzymywanych 

przez władze niemieckie, lecz nie pozwalają one na dokładne wyliczenie ile środków faktycznie 

trafiało do kasy Judenratu.  

Podobne trudności napotykali urzędnicy RŻ usiłujący zebrać podatki od 

przedsiębiorstw niemieckich bądź też prowadzonych przez osoby posiadającymi odpowiednie 

                                                
822 Na przykład: Adama Czerniakowa dziennik, s. 214, 12 IX 1941 r. 
823 Na przykład: Adama Czerniakowa dziennik, s. 202, 24 VII 1941 r., s. 227, 11 XI 1941 r. 
824 Na przykład: Adama Czerniakowa dziennik, s. 227, 11 XI 1941 r., s. 204, 2 VIII 1941 r.  
825 Julian Leszczyński, Hitlerowska administracja cywilna a zagłada getta warszawskiego, BŻIH nr 86-87/1973, 

s. 179 i d. 
826 J. Leszczyński, op. cit., s. 184; O tym samym wydarzeniu pisał A. Czerniaków podając wartości 4, 5 mln zł 

przyznanych przez Zarząd Miejski z 7 mln wnioskowanych; Adama Czerniakowa dziennik, .s 227, 11 XI 1941 r.  
827 Adama Czerniakowa dziennik, s. 293, 29 VI 1942 r. 
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stosunki z Niemcami. Przykładem może być sytuacja z czerwca 1942 r., kiedy Rada Żydowska 

usiłowała ściągnąć należny podatek w wysokości 550 tys. zł z zakładów prowadzonych przez 

Waltera Caspara Többensa. Ten, zamiast opłacić należność, „oświadczył, że w maju ktoś 

strzelał do jego auta i dlatego żąda od Rady 2 000 000 zł kaucji dla swojej rodziny. 550 000 zł 

wobec tego chce zatrzymać”828. Nawet takiego rodzaju oskarżenia były traktowane poważnie i 

dostępne źródła nie notują, aby Többens opłacił tę należność.  

Skutkiem projektowania budżetu z tak dużym deficytem oraz optymistycznymi 

założeniami jeśli chodzi o sumy jakie miano otrzymać jako udział RŻ w podatkach były stałe 

problemy z płynnością finansową Judenratu. Te trudności zmuszały Adama Czerniakowa do 

zaciągania pożyczek „na mieście”829, co oznaczało w praktyce przekonywanie najbogatszych 

mieszkańców getta do dużych wpłat do kasy Rady. Biorąc pod uwagę, że trudna sytuacja 

finansowa RŻ była wiedzą publiczną, to pożyczkodawcy najpewniej spodziewali się, że ich 

środki nie zostaną zwrócone w terminie. Należy raczej uważać je za ich kontrybucję na rzecz 

społeczeństwa. Kwestią otwartą pozostaje motywacja, która przyświecała opłacającym te 

kontrybucje – można argumentować zarówno, że był to nakaz przede wszystkim natury 

moralnej, jak i patrzeć na te płatności jako na de facto haracz ściągany przez władze żydowskie. 

Nie mamy możliwości zerknięcia za kulisy spotkań pomiędzy urzędnikami RŻ a tymi 

najbogatszymi płatnikami. Należy przyznać w tym miejscu rację St. Szpigielmanowi, który 

zapisał: „tu dość cenne spostrzeżenia dałby żyjący jeszcze kierownik Wydziału Finansowo-

Budżetowego Rady Żydowskiej”830. Izrael Popower (po wojnie – Karol Popowski), bo o nim 

tu mowa, po wojnie złożył w ŻIH krótką relacją dotyczącą obrabowania kasy RŻ w styczniu 

1943 r. przez ŻOB, lecz odrzucił on prośbę o spisanie swoich wspomnień, argumentując 

odmowę zbyt tragiczną naturą przeżyć okresu wojny831. Ogranicza nas to do lakonicznych 

wzmianek o ofiarności niektórych bogatych Żydów (przykładowo: „Skierowałem 

Wielikowskiego do jednego z wzbogaconych, który zresztą łatwo daje pieniądze. Otrzymał 

pożyczkę na kożuchy zł 200 000”832), czy też o niektórych krnąbrnych płatnikach, gdzie 

konieczne było zastosowanie przymusu, by skłonić ich do opłacenia żądanej kwoty („[…] 

przyjąłem szereg Żydów, którzy nie dali nic albo niewiele na akcję zwolnienia. 2-ch kłamców, 

                                                
828 Adama Czerniakowa dziennik, s. 292, 25 VI 1942 r. 
829 Adama Czerniakowa dziennik, s. 296, 7 VII 1942 r. 
830 St. Ernest, op. cit., s. 60. 
831 AŻIH, Karol Popowski, [List], 301/5013. 
832 Adama Czerniakowa dziennik, s. 242, 22 I 1942 r. ; ten i następny cytat pochodzi z okresu gdy Rada 

Żydowska zbierała środki na zakup 1500 kożuchów, których dostarczenie Niemcom miało doprowadzić do 

zwolnienia z aresztu części więźniów. 
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którzy udawali biednych, poleciłem osadzić w areszcie”833). Znane są także wypadki, kiedy 

przy okazji uroczystości charytatywnych czy przemówień Adama Czerniakowa różne osoby 

decydowały się obiecać poważne sumy na rzecz tych akcji, albo też przeciwnie – sytuacje, gdy 

Służba Porządkowa musiała uciekać się do zgoła gangsterskich metod by wymusić płatność od 

wskazanych osób.  

Obok takich zabiegów RŻ wielokrotnie decydowała się ustalać dodatkowe podatki i 

opłaty celowe na realizację określonego zadania. Do takich akcji można zaliczyć na przykład 

wyjątkowy jednorazowy podatek od wszystkich lokali, których użytkownicy nie podlegali 

przesiedleniu w okresie zmian granic getta jesienią 1941 r., w wysokości miesięcznego czynszu 

dla lokali mieszkalnych i 150% miesięcznego czynszu dla lokali usługowych i 

przemysłowych834, czy dodatkowe opłaty od kart aprowizacyjnych wiosną 1942 r., które miały 

sfinansować wywóz nagromadzonych na ulicach getta nieczystości.  

 

6.1. Problemy z szacowaniem - Saldo zamiast pełnych obrotów 

 

Kierownictwo poszczególnych wydziałów RŻ decydowało się w szeregu przypadków 

na niezgłaszanie osiągniętych dochodów w centrali obawiając się, że środki te zostaną 

wykorzystane do spłacenia zaległości innej z komórek organizacyjnych. Jak pisał Stanisław 

Adler: „rozpoczęło się prowadzenie wydziałów systemem gospodarczym. Polegało to na 

zdobywaniu funduszów na koszta administracyjne z własnych wydziałowych wpływów i 

przelewaniu sald tylko do kasy gminnej. Z punktu widzenia prawidłowej gospodarki 

samorządowej zasady te są godne potępienia. W naszych warunkach znalazły one jednak prawo 

obywatelstwa”835. 

Tak prowadzona księgowość uniemożliwiała centralne planowanie pracy RŻ, gdyż nie 

było jasne, jak wiele środków faktycznie jest w dyspozycji danego wydziału czy komisji. 

Podobnie priorytety płatnicze istniały tylko w teorii, ponieważ jednostki z dodatnim saldem 

były w stanie opłacać wszystkie należności i nawet pozwolić sobie na rozwój działalności, a 

wydziały nie mogące wypracować zysków (takie jak Wydział Szpitalnictwa czy Wydział 

Opieki Społecznej) zdane były na udział w zgłoszonych RŻ nadwyżkach wypracowanych przez 

dochodowe organy. Niebagatelną rolę odgrywała także odśrodkowa siła prowadzonej w ten 

sposób administracji. Kierownicy dochodowych wydziałów stawali się wysoce 

                                                
833 Adama Czerniakowa dziennik, s. 243, 23 I 1942 r. 
834 APW, PRŻ, Podatki gminne – wpływy w okresie 1 IV – 30 XI 1941 r., 14 I 1942 r., 483/27, k. 5. 
835 St. Adler, op. cit., s. 157. 
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autonomicznymi władcami prowadzonych przez nich jednostek i jedynie w rzadkich 

przypadkach musieli konsultować swoje posunięcia z Adamem Czerniakowem. 

Ta zdecentralizowana natura działania RŻ tłumaczy również, dlaczego projekty budżetu 

były wyraźnie nierealistyczne. Ani planiści z Wydziału Finansowo-Budżetowego nie 

dysponowali odpowiednimi informacjami, by określić faktyczne wpływy i wydatki wydziałów, 

ani poszczególne jednostki nie zgłaszały swoich rzeczywistych potrzeb. Tylko od rzetelności 

kierowników wydziałów zależało, w jakim stopniu wnioskowane przez nich sumy odpowiadały 

rzeczywistym potrzebom prowadzonych przez nich jednostek oraz czy zgłaszane były 

wszystkie dochody wydziału. Nie brakuje przykładów, że w rzeczywistości zgłaszane przez 

urzędników potrzeby finansowe znacząco odstawały od rzeczywistych – Ringelblum 

wspominał przypadek, gdzie Wydział Gospodarczy RŻ preliminował koszty remontu jednego 

lokalu na 6000 zł, podczas gdy pochłonął on zaledwie 200 zł836. W praktyce oznaczało to, że 

prezydium Judenratu nie dysponowało rzetelnym obrazem faktycznych potrzeb 

poszczególnych jednostek organizacyjnych i możliwości ich finansowania, zaś odtworzenie ich 

dzisiaj jest niemożliwe z powodu zniszczenia większości dokumentów wytworzonych przez 

Judenrat.  

Pozostaje pozostać przy ogólnych stwierdzeniach. RŻ była zmuszona operować bardzo 

ograniczonymi środkami, które nawet przy najlepszej nimi gospodarce nie mogłyby zaspokoić 

potrzeb stale rosnącej masy spauperyzowanych Żydów wymagających pomocy. Jednocześnie 

jednak zarządzanie tymi środkami było w znaczącym stopniu zdecentralizowane, przez co 

wydziały o większych możliwościach wypracowania dochodu mogły pozwolić sobie na 

znacząco swobodniejszą gospodarkę finansową niż wydziały zdane jedynie na udział w 

środkach rozdzielanych przez przewodniczącego Judenratu. Do tych ostatnich z pewnością 

należy zaliczyć Wydział Szpitalnictwa czy Opieki Społecznej, których przedstawiciele stale 

musieli zabiegać o dodatkowe środki u Adama Czerniakowa czy starać się o pomoc filantropów 

w getcie.  

 

6.2. Finansowanie działalności społecznej przez Radę Żydowską 

 

Często w dyskusjach dotyczących finansowania działalności społecznej w getcie padają 

zdania o „społecznej” i „filantropijnej” koncepcji działania tych instytucji. Ruta Sakowska 

rozróżniała je w ten sposób: „Pierwszą reprezentował ruch oporu. Była to koncepcja szerokiego 

                                                
836 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 266, czerwiec 1941 r. 
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udziału społeczeństwa, zarówno „dawców”, jak i „biorców” pomocy społecznej w działalności 

opiekuńczej. W praktyce oznaczało to walkę o opodatkowanie zamożnych na rzecz 

głodujących. Koncepcję filantropijną, tj. dobrowolnych datków na rzecz ubogich, 

reprezentowali działacze Judenratu”837. Działacze sektora społecznego w getcie podkreślali, iż 

tylko to pierwsze rozwiązanie miało szanse powodzenia, podkreślając znaczenie 

zaangażowania społeczeństwa. Warto jednak jest zweryfikować te poglądy, patrząc na akcje 

dobroczynne kierowane przez RŻ, które miały na celu zebranie środków na opiekę nad 

dzieckiem oraz na akcję pomocy zimowej.  

6.2.1. Miesiąc Dziecka 

Jeszcze w okresie przed zamknięciem getta RŻ w obliczu braku środków na utrzymanie 

prowadzonej przez nią działalności społecznej zdecydowała się rozpocząć akcję „Miesiąca 

Dziecka”, która miała być coroczną inicjatywą, mającą na celu poprawę finansowania opieki 

nad dzieckiem, Podczas gdy pierwsza odsłona tej akcji z sierpnia 1940 r. nie wzbudziła 

większego zainteresowania, to druga, trwająca od 15 września do 15 października 1941 r.838 (a 

później przedłużona do początku listopada839) została szeroko rozreklamowana na łamach GŻ 

i rozlepionych po getcie plakatach. Ponadto zorganizowano szereg imprez kulturalnych, 

podczas których prowadzono zbiórki na rzecz dzieci. W praktyce jednak większość 

mieszkańców getta znajdowała się w tak trudnej sytuacji materialnej, że zbiórka publiczna 

przynosiła niewielki ułamek ogółu zebranych pieniędzy, przez co RŻ i ZZ faktycznie musiały 

czynić składki na jego rzecz obowiązkowymi. Czerniaków w początku października wyraźnie 

zaznaczał, że ZZ i Rada same zbiorą 300 tys. zł, nakładając różnego rodzaju opłaty, zaś dalsze 

200 tys. zł uzyska się ze sprzedaży naklejek, które „będzie „polecała” naklejać policja”840, i 

pytał retorycznie „Gdzież więc społeczeństwo?”841. 

Zakład Zaopatrywania zadecydował o obłożeniu sklepów rozdzielczych 

obowiązkowymi opłatami w wysokości kilku groszy od każdej zarejestrowanej karty, których 

przenoszenie na konsumentów miało być „bezwzględnie niedopuszczalne”842. Oznaczało to 

utworzenie nowego podatku obciążającego dość nieźle sytuowanych właścicieli sklepów 

zamaskowane pod pozorem akcji społecznej. Jak wyliczono, ZZ zebrał około 310 tys. zł, z 

których nieco ponad 120 tys. pochodziło z ofiarności publicznej, a reszta z opłat nałożonych na 

                                                
837 R. Sakowska, op. cit., s. 117. 
838 GŻ nr 83 z 10 IX 1941 r., s. 3. 
839 Adama Czerniakowa dziennik, s. 225, 2 XI 1941 r. 
840 Adama Czerniakowa dziennik, s. 219, 5 X 1941 r.; Mowa o ŻSP. 
841 Adama Czerniakowa dziennik, s. 219, 5 X 1941 r. 
842 GŻ nr 93 z 3 X 1941 r., s. 5.. 
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sklepy. Jednocześnie zapowiedziano, że „swoją działalność pomocy naszym najbiedniejszym 

dzieciom w Dzielnicy będzie Zakład Zaopatrywania i nadal kontynuował mimo formalnego 

zakończenia akcji „Miesiąc Dziecka””843, co było potwierdzeniem utrzymania tego podatku na 

następne miesiące. W podsumowaniu „Miesiąca Dziecka” Adam Czerniaków miał stwierdzić, 

że „więcej było podatków niż datków”844, a liczbowo zanotował „zebrano ponad 1 000 000 zł. 

Datki dobrowolne około 80 000 zł”845. Podczas gdy faktycznie ze zgromadzonych środków 

zdołano ufundować szereg placówek służących potrzebom dzieci, była to jedynie kropla w 

morzu potrzeb. Jednocześnie szeroka i wymagająca znacznych nakładów akcja promocji 

„Miesiąca Dziecka” nie odegrała większej roli w ogólnym przebiegu tej zbiórki, gdyż 

większość środków zgromadzono metodą zarządzeń administracyjnych i urzędowo ustalonych 

składek. Ostrej krytyce tę akcję poddał E. Ringelblum, zdaniem którego koszty plakatów i 

imprez kulturalnych były zbędne i pochłaniały większość zebranych tam składek, a „CENTOS 

już pobrał poprzez podatki (opłaty pocztowe, kartki chlebowe i in.) prawie milion zł”846. Oś 

jego krytyki dobrze oddaje uchwycona przez niego słynna scena: „Ludzie nakrywają 

zamarznięte na śmierć dzieci wspaniałymi plakatami „Miesiąca Dziecka” z napisem „Nasze 

dzieci muszą żyć – dziecko to największa świętość!””847. Kolejny miesiąc dziecka, który miał 

przypaść na sierpień 1942 r., nie odbył się z powodu rozpoczęcia wywózek ludności żydowskiej 

z Warszawy do ośrodka zagłady w Treblince. 

Podsumowując można zauważyć, że z powodu zubożenia mieszkańców getta liczenie 

na ich ofiarność i masową partycypację w akcji było nieefektywne, zaś skuteczną formę 

zbierania opłat stanowiło nakładanie zabiegami administracyjnymi opłat na rzecz RŻ na wąskie 

grupy posiadające (w tym wypadku sklepikarzy) oraz tworząc dodatkowe opłaty urzędowe. 

Taką metodę finansowania działalności znamy z innych działań Judenratu i trudno jest ją uznać 

za opieranie się na działalności „filantropijnej”, gdyż tutaj administracja getta wykorzystywała 

swoją władzę do ściągania opłat.  

                                                
843 GŻ nr 119 z 3 XII 1941 r., s. 3; zachowano pisownię oryginalną. 
844 GŻ nr 120 z 5 XIII 1941 r., s. 4. 
845 Adama Czerniakowa dziennik, s. 228, 16 XI 1941 r. 
846 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 311, 14 XI 1941 r. 
847 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 311, 14 XI 1941 r.; Podobną scenę Rachela Auerbach 

zanotowała kilka miesięcy później w swoim dzienniku, dodając informacje o bliskości posterunku ŻSP, kuchni 

ludowej i cukierni do miejsca gdzie znaleziono zwłoki dziecka – co może stanowić element jej krytyki porządku 

panującego w getcie, a nie ściśle faktograficzny opis sceny; R. Auerbach, Pisma z getta warszawskiego, red. 

Karolina Szymaniak, Warszawa 2015, s. 125, 6 III 1942 r. 
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6.2.2. Akcja pomocy zimowej 

Podobny do „Miesiąca Dziecka” charakter miała akcja Pomocy Zimowej z zimy 

1941/42 r. Została ona zainaugurowana 7 grudnia 1941 r.848 i miała na celu zebranie środków 

na rzecz najuboższych mieszkańców dzielnicy, a jej hasłem było „Nasi bracia muszą przetrwać 

zimę!”. Zapowiadano w jej ramach utworzenie szeregu „cieplic” – ogrzewanych pomieszczeń 

prowadzonych przez Komitety Domowe, gdzie najubożsi mogliby spędzić czas w cieple, oraz 

punktów rozdawnictwa chleba i ciepłych napojów. Już na wstępie zapowiadano, że akcja 

„będzie miała charakter powszechny”849, a więc miała oprzeć się raczej na obowiązkowych 

składkach niż korzystać jedynie z ofiarności publicznej. Redaktor GŻ850 sugerował wprost, że 

nie tylko należy oprzeć ją na obowiązkowych składkach, ale i ustalać ich wysokość w 

zależności od zamożności danego obywatela: „Bo dwie są drogi zbiórki odpowiednich 

funduszów: datki i podatki, jak to trafnie określił Prezes Czerniaków. O ile chodzi o tę drugą 

formę, to w „Miesiącu Dziecka” zastosowano tylko jedną formę, mianowicie: podatku 

pośredniego, który obciążał biedaka równo z bogatym. [...] Bogaci zaś sami, dobrowolnie, 

bardzo mało się opodatkowali. Należy więc dotrzeć do nich za pomocą podatku 

bezpośredniego”851. W kolejnych miesiącach postulat ten został przekuty w czyn i jak głoszono: 

„Minął już jednak w życiu Dzielnicy Żydowskiej okres, kiedy aspołeczna postawa mogła ujść 

bezkarnie. Sprawy „opornych” są obecnie przekazywane Społecznej Komisji Interwencyjnej, 

która dysponuje argumentami, mogącymi trafić „do rozumu” tych, którym nie udało się 

przemówić „do serca””852. W praktyce oznaczało to, że obok systemu oficjalnych podatków i 

stałych opłat nakładanych na karty aprowizacyjne czy przy okazji różnych czynności 

urzędowych, wyrastał drugi system, gdzie wysokość podatku określana była uznaniowo, a 

nacisk na płatnika był prowadzony w znacznej mierze środkami wykraczającymi poza ramy 

prawa.  

Nie oznaczało to jednak porzucenia dotychczasowej idei zbierania opłat pogłównych. 

Rada Żydowska ogłosiła, że posiadanie zaświadczenia o wpłaceniu pewnej kwoty na Pomoc 

Zimową będzie konieczne dla załatwienia wszelkich spraw urzędowych w biurach Rady i jej 

agend853. Taka organizacja powodowała, iż wiele osób decydowało się ignorować ten podatek, 

                                                
848 GŻ nr 121 z 7 XII 1941 r., s. 3 
849 GŻ nr 121 z 7 XII 1941 r., s. 3 
850 Podejrzewam, że był to Szaul Stupnicki, który wypowiadał się kilkukrotnie na temat polityki społecznej rady 

we wcześniejszych wydaniach GŻ. 
851 GŻ nr 122 z 10 XII 1941 r., s. 2. 
852 GŻ nr 23 z 22 II 1942 r., s. 2. 
853 GŻ nr 15 z 4 II 1942 r., s. 2. 
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inne zaś – opłacały minimalną kwotę wynoszącą zaledwie kilkadziesiąt groszy, by otrzymać 

zaświadczenie i być wolnym od ewentualnych nieprzyjemności  

Wciąż trwały także zbiórki publiczne i nie szczędzono środków na organizacje różnego 

rodzaju wydarzeń towarzyszących tej akcji. Ogłoszono konkurs na plakat akcji zimowej, 

nakazano Komitetom Domowym organizację imprez charytatywnych na rzecz Pomocy 

Zimowej, a nawet przygotowano turniej szachowy z nagrodami – wszystko po to, by starać się 

o niewielkie środki jakie można było zebrać dzięki ofiarności mieszkańców dzielnicy. Dla 

krytyków tej akcji szczególnym dowodem rozrzutności mogła być informacja, że Komitet 

Pomocy Zimowej planuje opłacić honoraria wszystkich artystów występujących na imprezach 

charytatywnych854, które mogły mocno wpływać na opłacalność całej akcji. Nawet na łamach 

GŻ, która tradycyjnie wychwalała KD i ich inicjatywy, znalazł się artykuł zatytułowany „Czy 

Komitety Domowe są nadal pożyteczne?”, gdzie autorka poddawała w wątpliwość sens 

dalszego działania tej instytucji855. 

Można argumentować, że opłacanie wynagrodzeń dla artystów biorących udział w 

imprezach charytatywnych miało na celu pomoc ubogim twórcom. Oznaczałoby to, że poza 

wyrażonym explicite zamiarem pomocy najuboższym akcja pomocy zimowej miałaby także 

mniej egalitarny cel pomocy elitom artystycznym. Na poparcie takiej interpretacji można 

przytoczyć inne działania Adama Czerniakowa, który decydował się wspierać działalność 

artystów w getcie, zlecając im szereg prac, takich jak stworzenie witraży do swojego gabinetu 

i innych sal gmachu RŻ856. Zdaniem M. Fuksa857 miało to na celu zapewnienie im utrzymania 

z pracy artystycznej. 

Mimo pewnego rozgłosu, jakim cieszyła się akcja zimowa, jej plony były więcej niż 

skromne. W ciągu pięciu miesięcy akcji, zakończonej z końcem kwietnia 1942 r., wydawano 

średnio około 2 tysięcy śniadań (po 10 dag chleba i ¼ l kawy zbożowej858, którą później 

zastąpioną porcją zupy) i 6 tys. porcji kawy859 dziennie, co stanowiło niewielki ułamek stale 

prowadzonej działalności kuchni ludowych, wydających w tym okresie średnio około 80 tys. 

porcji zupy dziennie. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla otrzymujących tę pomoc osób 

stanowiły one ważną pozycję w jadłospisie, nie tylko podwajając ilość chleba kartkowego, ale 

i dostarczając nierzadko jedynego ciepłego posiłku w ciągu dnia. Poza tym wydano 

                                                
854 GŻ nr 2 z 4 I 1942 r., s. 2. 
855 GŻ nr 8 z 18 I 1942 r., s. 2. 
856 Adama Czerniakowa dziennik, s. 249 i d., 4 II 1942 r. i  
857 Loc. cit., przypis 27. 
858 GŻ nr 125 z 17 XII 1941 r., s. 2. 
859 GŻ nr 81 z 10 VII 1942 r., s. 2. 
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potrzebującym 2500 par obuwia, około 70 tys. pożywnych obiadów dla rekonwalescentów i 

263 zasiłki indywidualne o wartości 50 zł każdy. Ogółem koszt tej akcji nieznacznie 

przekroczył 600 tys. zł i w znaczącej mierze finansowana była ona z opłat ponoszonych przez 

samych beneficjentów.  

Widoczna w tym miejscu jest znacznie mniejsza suma zebrana niż w ramach „Miesiąca 

Dziecka” mimo wielokrotnie dłuższego okresu trwania akcji, a różnica ta byłaby jeszcze 

wyższa gdyby odliczyć środki wpłacone przez otrzymujących pomoc. Kontynuując to 

porównanie widocznym jest, że nawet zaangażowanie KD i zbiórka, w której udział był niemal 

wymuszany, przynosiły mniejsze owoce niż decyzje administracyjne RŻ nakładające podatki i 

opłaty od wąskich i nieźle sytuowanych grup takich jak właściciele sklepów rozdzielczych. 

Jednocześnie wydaje się to być świadectwem wyczerpywania się rezerw finansowych 

mieszkańców getta, gdzie nawet lepiej sytuowani mieszkańcy nie byli w stanie faktycznie 

partycypować w zbiórkach z zimy 1942 r. i wnosili jedynie symboliczne opłaty dla zdobycia 

zaświadczenia o udziale.  

Podsumowując: widoczne jest, że w warunkach powszechnej pauperyzacji koncepcja 

organizacji pomocy społecznej oparta na szerokim udziela społeczeństwa była zasadniczo 

niemożliwa, gdyż grupa potencjalnych dawców była wielokrotnie mniejsza od grupy 

potrzebujących. W pewnym zakresie postulaty opodatkowania zamożnych mieszkańców getta 

były realizowane przez Radę Żydowską poprzez podatki nakładane na sklepy. Jednocześnie 

trudno jest określać wpłaty dokonywane przez najbogatszych mieszkańców getta jako element 

„filantropijnej” koncepcji pomocy, gdyż Judenrat nierzadko posługiwał się słabo 

zawoalowanymi groźbami by przekonać krnąbrnych płatników. 

6.2.3. Rekwizycja kożuchów 

25 grudnia 1941 r. Heinz Auerswald wydał zarządzenie, w myśl którego „wszystkie, 

znajdujące się w posiadaniu Żydów płaszcze futrzane, okrycia futrzane, kołnierze futrzane, jak 

również wszystkie inne futra i skóry futrzane bez względu na rodzaj i niezależnie od tego czy 

obrobione czy też nie obrobione, winny być oddane do dnia 28 grudnia 1941 r.”860, zaś 

nieposłuszni „zostaną rozstrzelani”861. To krótkie obwieszczenie miało na celu pozyskanie na 

potrzeby armii niemieckiej potrzebnych jej strojów zimowych, a równolegle do niego 

wprowadzano zarówno w innych miastach GG jak i w Rzeszy zarządzenia dotyczące konfiskaty 

                                                
860 GŻ nr 127 z 31 XII 1941 r., s. 2;  
861 Niem. „wird erschossen”; Jak zauważyli to ówcześni obserwatorzy był to znaczący krok w ramach 

wyłączania Żydów spod prawa – gdzie nie grożono karą wymierzaną w wyniku wyroku sądowego, a 

rozstrzelaniem bez choćby pokazowego procesu; [Natan Koniński] „Oddajcie futra” Reakcja ludności getta 

warszawskiego na rozkaz o wydaniu futer, ARG I 430, AR t. 5, s. 473; St. Ernest, op. cit., s. 113. 
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sprzętu narciarskiego862. Jak się wydaje akcja ta miała niewielkie znaczenie praktyczne dla 

niemieckich sił zbrojnych. Z perspektywy Żydów warszawskich była to jednak najbardziej 

dotkliwa kontrybucja narzucona na ogół ludności – ogółem zebrano futra o wartości 

kilkudziesięciu milionów złotych, a więc przewyższającą wielokrotnie wyżej omawiane sumy. 

W zależności od źródła spotykamy różne oszacowania wartości futer – według Ringelbluma 

było to 30-50 mln zł863, zaś według Czerniakowa 50 mln zł stanowiło dolne oszacowanie ich 

wartości864. Nie jest możliwa weryfikacja tych danych gdyż nie dysponujemy informacjami o 

stanie i jakości tych futer, zaś magazyn, w którym je zgromadzono, spłonął w niewyjaśnionych 

okolicznościach. W źródłach pojawiają się przypuszczenia, iż został on celowo podpalony dla 

ukrycia nadużyć przy wyliczaniu ich wartości i zamaskowania kradzieży dokonanych przez 

urzędników niemieckich865, bądź też było to działanie polskiego podziemia866.  

Wiele osób decydowało się na ukrycie, zniszczenie czy też sprzedanie swoich futer 

„byleby tylko nie oddać ich w ręce wroga”867. Henryk Bryskier szacował, że złożono około ¼ 

ogółu futer, zaś pozostałe porzucono, spalono, sprzedano, oddano poza mury czy ukryto868. Te 

ostatnie często były znajdowane po akcji eksterminacyjnej, gdy mieszkania po wysiedlonych 

były opróżniane przez pracowników Werterfassung869. Oznacza to, że w rzeczywistości Żydzi 

stracili (lub też przestali rozporządzać) znacząco większym majątkiem, niż wynikałoby ze 

sprawozdania wyliczającego futra przejęte przez niemiecką administrację. 

Rzucenie na rynek masy futer spowodowało drastyczny spadek ich cen870, przez co 

osoby dysponujące odpowiednimi znajomościami często decydowały się je przechować u 

swoich znajomych zamieszkałych poza murami, by sprzedać je przy ponownej zwyżce cen. 

Jedną z takich osób był ówczesny komendant ŻSP – Józef Szeryński, który za tę przewinę 

został aresztowany wiosną 1942 r.871 Jednocześnie nagły dopływ gotówki wywołany sprzedażą 

futer spowodował wzrost cen żywności872.  

                                                
862 Temat ten szeroko został opisany w: Gerd Falkner, Skier für den Front, Planegg 2004, a w polskiej 

historiografii poruszył go Tomasz Przerwa: T. Przerwa, Między lękiem i zachwytem; Sporty zimowe w śląskich 

Sudetach i ich znaczenie dla regionu (do 1945 roku), Wrocław 2012, s. 391 i d.; AŻIH, [Stanisław Gombiński], 

Pamiętnik, 302/129, k. 90; Wł. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, s. 307-308, pierwsza połowa stycznia 1942 r. 
863 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 322, styczeń 1942 r. 
864 Adama Czerniakowa dziennik, s. 246, 31 I 1942 r. 
865 AŻIH, [Stanisław Gombiński], Pamiętnik, 302/129, k. 90. 
866 M. Berg, op. cit., s. 121, 16 I 1942 r. 
867 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 322, styczeń 1942 r. 
868 H. Bryskier, op. cit., s. 138. 
869 AŻIH, [Stanisław Gombiński], Pamiętnik, 302/129, k. 90. 
870 [Natan Koniński] „Oddajcie futra” Reakcja ludności getta warszawskiego na rozkaz o wydaniu futer, ARG I 

430, AR t. 5, s. 474; H. Bryskier, op. cit., s. 138. 
871 AŻIH, [Stanisław Gombiński], Pamiętnik, 302/129, k. 90. 
872 [Natan Koniński] „Oddajcie futra” Reakcja ludności getta warszawskiego na rozkaz o wydaniu futer, ARG I 

430, AR t. 5, s. 474. 
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Co znaczące dla finansów RŻ, w dniu 5 I 1942 r., po zakończeniu zbiórki futer, Adam 

Czerniaków rozmawiał z Heinzem Auerswaldem o ewentualnej rekompensacie za zebrane 

futra873, jako precedens przedstawiając konfiskatę futer w łódzkim getcie, gdzie w zamian za 

nie przyznano kontyngenty żywności874. W kolejnych dniach Czerniaków przedstawił projekt, 

aby władze niemieckie zwolniły aresztowanych za przekroczenie granic getta, osadzonych w 

Areszcie Centralnym. Taka amnestia wymagała osobistej zgody generalnego gubernatora 

Hansa Franka875. Po kilku rozmowach Auerswald „oświadczył, że gubernator skłonny jest w 

myśl mojej [tj. Adama Czerniakowa – MG] propozycji zwolnić skazańców i tych, co mają być 

skazani, o ile dostarczymy 1500 kożuchów w ciągu tygodnia”876. W następnych dniach 

rozpoczęła się zbiórka środków na zakup skór baranich i prace w warsztatach. Ogólny koszt 

akcji oceniono na 1 500 tys. zł877. Według Ringelbluma początkowo RŻ zamierzała jej 

kosztami obciążyć ogół ludności za pośrednictwem KD878, lecz zadecydowano o konieczności 

wystawienia imiennych wezwań do zapłaty dla bogatych Żydów. Wiele z tych nakazów zostało 

zignorowanych. Z 700 wezwanych stawiło się zaledwie 170 osób879, a wpływy uznano za 

niewystarczające. W tej sytuacji Adam Czerniaków postanowił „zapraszać do siebie do 

gabinetu celem zachęcenia do większej ofiarności” co zamożniejszych mieszkańców getta880, 

co szybko miało przynieść znaczące wpływy – już 26 stycznia zanotował „od społeczeństwa 

otrzymałem zł 600 000. Drugie tyle pożyczyłem”881, natomiast do 5 lutego 1942 r., według 

jednego z działaczy, „kwotę półtora miliona złotych zebrano z naddatkiem”882.  

Szereg źródeł wskazuje, że wielu płatników zostało przekonanych do wpłaty pieniędzy 

nie rozmową w gabinecie Czerniakowa, a przymusem bezpośrednim. Zapowiedziane przez 

przewodniczącego Judenratu wezwania do zapłaty polegały na nocnych najściach 

funkcjonariuszy ŻSP, którzy aresztowali opornych płatników i przetrzymywali ich do opłacenia 

należności883. Co znaczące, mimo drastycznych metod w stosunku do zamożnych mieszkańców 

(czy może – dzięki ich zastosowaniu) akcja ta cieszyła się szerokim uznaniem społeczeństwa – 

nawet niechętni Judenratowi działacze podkreślali konieczność ofiarności na rzecz skazanych 

i z zadowoleniem przyjmowali zapewnienia radcy Rozena mówiącego, że „przeciw bogaczom, 

                                                
873 Adama Czerniakowa dziennik, s. 239, 5 I 1942 r. 
874 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 322, styczeń 1942 r. 
875 Adama Czerniakowa dziennik, s. 239, 7 I 1942 r. 
876 Adama Czerniakowa dziennik, s. 240, 9 I 1942 r. 
877 Protokół posiedzenia w sprawie ocalenia Żydów, 15 I 1942 r., ARG I 302, AR, t. 27, s. 648. 
878 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 323, styczeń 1942 r. 
879 Adama Czerniakowa dziennik, s. 241, 15 I 1942 r. 
880 Adama Czerniakowa dziennik, s. 242, 20 I 1942 r. 
881 Adama Czerniakowa dziennik, s. 243, 26 I 1942 r. 
882 Szymon Huberband, Getto i egzekucje, ARG I 583, AR t. 32, s. 176. 
883 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 323, styczeń 1942 r.; L. Hirszfeld, op. cit., s. 252. 
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którzy odmówią wypełnienia braterskiego obowiązku, zostaną zastosowane specjalne 

sankcje”884. Faktycznie w dniu 11 marca zwolniono z aresztu pierwszą grupę 151 więźniów885, 

a w miesiąc później dalsze 260 osób886, Możliwe jest także, że poza nimi wypuszczono na 

wolność również mniejsze grupy aresztantów, gdyż Czerniaków na spotkaniu 

podsumowującym całą akcję referował „tok starań o zwolnienie 500 więźniów, uwieńczony 

powodzeniem”887.  

Dla naszych rozważań sprawa ta stanowi jednak wyraźny znak czasów. Widocznym 

jest, iż mieszkańcy getta zdolni byli do znaczącej mobilizacji środków i w ciągu trzech tygodni 

zdołali zgromadzić podobną kwotę, jak w czasie całej akcji pomocy zimowej, mimo braku 

imprez charytatywnych, dopłat przy rozdziale kart chlebowych itp. Po drugie była to pierwsza 

akcja, podczas której na szerszą skalę doszło do stosowania przymusu bezpośredniego wobec 

majętnych mieszkańców getta, a jak się okazało przyniosło to znaczące profity przy wysokiej 

akceptacji społecznej. Nawet znany ze swojego zamiłowania do porządku prawnego oficer 

ŻSP, Stanisław Adler, wspominał po czasie jeden z epizodów, do jakich doszło przy ściąganiu 

tych arbitralnie wyznaczanych danin: „Jeden z bogaczy […] uparł się i nie chciał dać 

wyznaczonych mu 10 000 zł. Nie odniosło skutku prowadzenie go na punkt dla uchodźców. 

Gdy zaś dostał ataku furii, umieszczono go w areszcie. Tu niezwłocznie po osadzeniu go 

powiesił się na pasku, którego zapomniano mu odebrać. Bynajmniej nie żałowałem skąpca. 

Jego sprawa przekonała innych opornych, że z uiszczeniem daniny nie przelewki, i pieniądze 

popłynęły obfitym strumieniem”888.  

Warto także zadać pytanie o efektywność tej akcji – a ściślej: czy wydanie ponad 

miliona złotych na uwolnienie więźniów było racjonalnym wykorzystaniem środków? Nakład 

na jednego uwolnionego wyniósł, w zależności od przyjętych szacunków liczby uwolnionych 

i dokładnej kwoty zapłaconej za kożuchy, około 3 tys. złotych na osobę. Za taką kwotę, w 

cenach wolnorynkowych z marca 1942 r.889, możliwe było kupno 300 kg chleba bądź około 

tony marchwi bądź opału dla podobnej liczby potrzebujących rodzin, a liczba beneficjentów 

mogłaby być znacznie większa gdyby udało się za te pieniądze kupić towary po cenach 

urzędowych. Jednocześnie w lutym 1942 r. RŻ przekazała na rzecz kuchni ludowych 

                                                
884 Protokół posiedzenia w sprawie ocalenia Żydów, 15 I 1942 r., ARG I 302, AR, t. 27, s. 648. 
885 Adama Czerniakowa dziennik, s. 259, 11 III 1942 r.; Wydarzenie to zostało uwiecznione na szeregu zdjęć 

znajdujących się w zbiorach Archiwum Ringelbluma: ARG I 683, zdjęcia nr 2, 3, 4, 6, 7 i 14. 
886 Adama Czerniakowa dziennik, s. 264, 10 IV 1942 r. 
887 Adama Czerniakowa dziennik, s. 266, 16 IV 1942 r. 
888 St. Adler, op. cit., s. 270. 
889 T. Berenstein, Ceny produktów żywnościowych…, BŻIH nr 70/1969, tab. 4. 
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prowadzonych przez ŻTOS tylko 410 tys. zł890, mimo iż wydawały one co dzień kilkadziesiąt 

tysięcy porcji. W zestawieniu z tymi danymi i znając trudną sytuację materialną mieszkańców 

dzielnicy zamkniętej należy stwierdzić, że decyzja o wydaniu ponad miliona złotych na 

uwolnienie grupy więźniów, jeśli brać pod uwagę czysto utylitarne kryteria zapewnienia 

dobrostanu możliwie dużej części mieszkańców getta i zapobieżenia możliwie wielu zgonom, 

była nieracjonalna. Zgromadzeni na spotkaniu przewodniczących poszczególnych Komitetów 

Domowych, działacze społeczni tacy jak E. Ringelblum, I. Giterman i przedstawiciele RŻ tacy 

jak radca Rozen, mimo codziennego doświadczenia braku środków na prowadzenie swojej 

działalności, w większość stanęli na stanowisku, iż „jeśli istnieje najmniejsza szansa, że skazani 

na śmierć zostaną uwolnieni, to trzeba zrobić wszystko w tym kierunku”891 i zdołali przekonać 

do tej decyzji niezdecydowanych i sceptyków. Można potraktować to działanie jako formę 

manifestacji przeciwko drakońskim karom jakimi szafowali Niemcy, czy też jako emocjonalną 

reakcję na egzekucje z listopada i grudnia 1941 r., kiedy to rozstrzelanych zostało ponad 

dwadzieścia osób złapanych poza gettem892.  

 

6.3. Obciążenie podatkowe mieszkańców getta 

 

Prowadzona przez niemal każdy wydział indywidualna polityka budżetowa, a także 

liczne – wyżej opisane – akcje ściągania opłat celowych, prowadziły do tego, że mieszkańcy 

getta zmuszeni byli opłacać niemal niezliczone składki. W znanej scenie ze sztuki „Miłość 

szuka mieszkania” pióra Jerzego Jurandota przedstawiciel Komitetu Domowego odwiedza 

nowych lokatorów i wylicza składki, które winni oni opłacić: „Na Żetos, na gminę, na szpital i 

daninę, na dziecko, na matkę, komitetową składkę, na akcję dla zdrowia, na fundusz Pogotowia, 

na TOZ i na pralnię, na Centos i odwszalnię, na związek położnych, na święta dla nabożnych, 

na miesiąc artysty, na biednych według listy, na zwalczanie tyfusu, na rodzinę Hasenfusów, na 

kuchnię ludową, na pomoc zimową, na tamto, na owo i na służbę porządkową”893. Jakkolwiek 

może wydać się to kuriozalne i tak lista ta nie wyczerpywała obciążeń mieszkańców getta. Na 

zachowanym w Podziemnym Archiwum Getta spisie wyliczono czterdzieści dziewięć opłat, 

podatków, składek i danin, jakie musieli opłacać Żydzi, w tym, na przykład, cztery różne 

                                                
890 Adama Czerniakowa dziennik, s. 255, 21 II 1942 r. 
891 Szymon Huberband, Getto i egzekucje, ARG I 583, AR t. 32, s. 176. 
892 Dokładny opis procesów i egzekucji oraz krótkie notki biograficzne rozstrzelanych można znaleźć w: 

Szymon Huberband, Getto i egzekucje, ARG I 583, AR t. 32, s. 159 i d. 
893 J. Jurandot, Miłość szuka mieszkania, [w:] idem, Miasto skazanych, s. 337-339. 
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podatki przesiedleńcze894. W tym miejscu kluczowym jest jednak pytanie: jak w rzeczywistości 

obciążeni nimi byli mieszkańcy dzielnicy? 

Zaznaczmy na wstępie, że tak liczne opłaty wywoływały chaos. Nikt nie był pewien, 

czy już opłacił wszystkie należności, jaka jest wysokość którego podatku, a także czy 

ogłaszający konieczność ściągnięcia kolejnego podatku urzędnik (często – przewodniczący 

Komitetu Domowego) faktycznie jest do tego upoważniony. Sytuację dodatkowo pogarszało 

oparcie znaczącej części zbiórki podatków na pracujących honorowo członkach KD, którzy 

często nie dysponowali odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia księgowości. Nie 

wiemy o tym, aby istniały księgi rachunkowe, które uprościłyby skarbnikom KD określenie, 

kto zalega z jakimi opłatami. Według naszej wiedzy nie istniały także unormowane 

zaświadczenia o rozliczeniu się z danej powinności, którymi mieszkańcy mogliby się 

legitymować w razie kontroli.  

Wiemy również, że wielu mieszkańców nie było w stanie opłacić właściwie żadnych 

opłat – jak już wspomniano w rozdziale poświęconym demografii getta, w kolejnych 

miesiącach 1941 r. stale rosła liczba osób zwolnionych z opłat od kart aprowizacyjnych i 

sięgnęła ona 150 tys. w początku 1942 r. Trudno jest zakładać, że osoby, dla których 

wysupłanie 2 zł miesięcznie na opłatę stałą przy wykupie kart stanowiło znaczący problem, 

mogły opłacać dziesiątki innych składek. W tym miejscu kierownictwo wielu KD decydowało 

się odpowiednio zwiększyć obciążenia przypadające na zamożniejszych mieszkańców, tak by 

opłacali oni składki zarówno za siebie, jak i uboższych sąsiadów. 

Przypomnijmy, że znacząca część podatków i opłat, jakie musieli płacić warszawscy 

Żydzi, nigdy nie trafiła do budżetu Rady Żydowskiej, zamiast tego bezpośrednio znajdując się 

w kasach poszczególnych wydziałów, których rozliczeń nie znamy. Patrząc na realizację 

budżetu Rady Żydowskiej w okresie 1 IV 1941-31 III 1942 r., widocznym jest, że z 

mieszkańców dzielnicy ściągnięto opłaty i podatki na sumę 11 mln 745 tys. zł895, a sumując 

wszystkie dochody poza transferami spoza getta – około 20 mln zł. Takie sumy oznaczają, że 

przeciętnie mieszkaniec getta opłacał w sumie około 50 zł rocznie, w tym ponad 25 zł w 

opłatach od kart aprowizacyjnych. Z uwagi na to, że wiele wydziałów prowadziło własne 

budżety i nie zgłaszało swoich dochodów RŻ można spodziewać się, że rzeczywiste obciążenie 

różnymi świadczeniami było znacząco większe – trudno jest jednak je oszacować. 

Nawet pamiętając, że obciążenia te były rozłożone nierównomiernie, gdyż niemal 

połowa Żydów nie była w stanie opłacać podatków, okazuje się, że średnie obciążenie 

                                                
894 Notatka: Obciążenia ludności żydowskiej w dzielnicy, ARG I 592, AR t. 34, s. 180-182. 
895 APW, PRŻ, Projekt budżetu Rady Żydowskiej na okres 1 IV 1942 – 31 III 1943 r., 483/31, k. 2. 
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rzeczywistych płatników wynosiło około 100 zł na osobę rocznie. Nie były to małe pieniądze, 

lecz w zestawieniu z kosztami utrzymania, przekraczającymi dwa tysiące złotych, była to kwota 

dość niewielka. Wynikało to, jak zauważył Kazimierz Wyka, z faktu, iż urzędy zmuszone były 

operować w cenach urzędowych, a tym samym wartość większości należności nie zmieniała 

się wraz z postępem inflacji. „W okresie okupacji nie było większej sielanki nad współżycie 

podatnika z urzędem skarbowym”896.  

W sztuce Jurandota cytowaną wyżej litanię opłat jedna z bohaterek podsumowuje: 

„Właściwie jak się zastanowić , to to wcale nie jest tak dużo! Tylko trochę dobrej woli, a można 

to wszystko zapłacić śpiewająco!”897. Dowcip jest oczywisty, wszak cała sztuka opowiada o 

perypetiach typowych dla dzielnicy zamkniętej, ale nie można odmówić bohaterce słuszności. 

Te nakładane urzędowo opłaty i podatki faktycznie były niskie w stosunku do dochodów, a ich 

uciążliwość wynikała, przede wszystkim, z ubóstwa mieszkańców dzielnicy. Podczas gdy w 

normalnych warunkach opodatkowanie w wysokości około 5% kosztów utrzymania byłoby 

uważane za wyjątkowo niskie, to w getcie, gdzie większość mieszkańców stale była 

niedożywiona, wizja odjęcia sobie od ust chleba, by opłacić kolejną opłatę wywoływała 

zrozumiałą niechęć. Dochodzące do tego nadużycia przy ściąganiu podatków i słaba 

organizacja systemu płatności powodowały, że ich egzekucja była wyjątkowo negatywnie 

odbierana. 

 

6.4. Inkaso – operacje bankowe 

 

Do tej pory słabo zbadanym zagadnieniem są bankowe transfery środków z i do getta. 

Według badań przeprowadzonych przez Ingo Loose, wraz z utworzeniem Transferstelle w 

końcu 1940 r. powstało także Biuro Rozrachunkowe Banków Warszawskich (zwane także 

Biurem Rozrachunku Bankowego), które miało odpowiadać za ogół obrotu pieniężnego z 

gettem. Żydowskich mieszkańców dzielnicy zamkniętej miała z kolei reprezentować Rada 

Żydowską, co było zgodne z ówczesną polityką A. Palfingera, który był zwolennikiem 

nadawania Radzie Żydowskiej dość szerokich uprawnień. W zamian za to Judenrat mógł 

pobierać prowizję w wysokości 2 promili kwot wpłacanych przez Żydów do banków898. Z 

                                                
896 K. Wyka, op. cit., s. 290. 
897 J. Jurandot, Miłość szuka mieszkania, [w:] idem, Miasto skazanych, s. 340. 
898 APW, PRŻ, 39 sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 10 – 16 I 1942 r., 

483/20, k. 1. 
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czasem wykształciła się praktyka zbierania wszystkich przekazów z getta do instytucji 

zewnętrznych w dwóch bądź trzech transzach tygodniowo.  

Początkowo widoczna była wyraźna przewaga środków przychodzących do getta (w 

szczególności należących do ŻSS i Jointu) nad przepływami biegnącymi w drugą stronę. Jest 

to zrozumiałe, gdyż do lata 1941 r. transakcje Transferstelle omijały Biuro Rozrachunkowe899, 

przez co większość zakupów instytucji z dzielnicy zamkniętej nie była wykazywana w obrotach 

tej instytucji. W sierpniu 1941 r., na polecenie ówczesnego kierownika Transferstelle – Maxa 

Bischofa, w Biurze Rozrachunkowym „zostały ześrodkowane wszystkie wpłaty z dzielnicy 

żyd. i na rzecz dzielnicy, dokonywane również przez „Wytwórczość Żydowską” (warsztaty 

zbiorowe), Zakład Zaopatrywania Dzielnicy Żydowskiej i inne agendy Przewodniczącego 

Rady Żydowskiej”900, nie wyłączając wymiany z Urzędem Transferu.  

W ramach wyłączania z RŻ kolejnych instytucji prowadzących od tej pory gospodarkę 

na własny rachunek, obok spółek takich jak Wytwórczość Żydowska, Zakład Zaopatrywania 

czy TODOS wyodrębniono również Bank Spółdzielczy Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej 

sp. z o.o. Na łamach „Gazety Żydowskiej” z 14 stycznia 1942 r. podano, że w dniu 20 grudnia 

1941 r. odbyło się spotkanie organizacyjne Banku Spółdzielczego, a „przed kilku dniami Sąd 

Okręgowy w Warszawie dokonał zarejestrowania” tego banku901, zaś od początku lutego 1942 

r. rozpoczął on normalne funkcjonowanie902. Na czele Banku Spółdzielczego stanął radca 

Edward Kobryner, jego zastępcą został radca (i kierownik ZZ) Abraham Gepner, a do jego 

zarządu weszli: Stanisław Goldberg, Roman Lichtenbaum i Mieczysław Sztejn, pracujący 

dotąd w Biurze Rozrachunku Bankowego903. 

Według doniesień prasowych było możliwe przenoszenie do niego kont z innych 

banków904, a ze zgromadzonych środków prowadzona była akcja kredytowa. Jak pisano: 

„pragnąć ułatwić rzemieślnikom i drobnym przemysłowcom wykonywanie zamówień i 

wzmożenie produkcji, udzielił kredytu poszczególnym właścicielom warsztatów 

wytwórczych”905. Według zachowanych sprawozdań z wiosny 1942 r., suma tych kredytów 

była jednak wyjątkowo niewielka (było to zaledwie kilkadziesiąt tysięcy złotych) i nie wpłynęła 

znacząco na rozwój przedsiębiorstw w getcie. Jednocześnie bank z pewnością odegrał ważną 

                                                
899 I. Loose, Aspekty ekonomiczno-prawne…, s. 55. 
900 GŻ nr 102 z 24 X 1941 r., s. 2. 
901 GŻ nr 6 z 14 I 1942 r., s. 3. 
902 Sprawozdanie miesięczne Placówki Transferu za kwiecień 1942 r. [w:] Ludność żydowska w Warszawie…, .s 

827; Ingo Loose podawał jako datę jego utworzenia 29 września 1941 r., lecz nie znajduje ona potwierdzenia w 

dostępnym materiale źródłowym; I. Loose, Aspekty ekonomiczno-prawne…, s. 57. 
903 GŻ nr 6 z 14 I 1942 r., s. 3. 
904 GŻ nr 12 z 28 I 1942 r., s. 2. 
905 GŻ nr 71 z 17 VI 1942 r., s. 2. 
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rolę jako instytucja obsługująca konta RŻ, ZZ, organizacji społecznych i szeregu szopów – 

świadectwem tego może być fakt, że już w końcu lutego na kontach znajdowały się środki o 

wartości około miliona złotych, a podobne saldo utrzymywało się także w kolejnych 

miesiącach. 

Bank Spółdzielczy zdołał przetrwać akcję eksterminacyjną z lata 1942 r., lecz w nowym 

porządku gospodarczym dzielnicy odgrywał on niewielką rolę. W czasie powstania w getcie 

warszawskim zostały zamknięte ostatnie konta w tym banku906, w tym rachunki RŻ i ZZ. Nie 

udało nam się ustalić jaki był stan kont w momencie likwidacji tej instytucji. 

 

6.5. Służba Porządkowa  

 

W godzinach porannych, 16 listopada 1940 r., przy 22 bramach prowadzących na teren 

getta stanęły straże złożone z „granatowej” policji, niemieckiej żandarmerii i świeżo 

sformowanej Żydowskiej Służby Porządkowej (ŻSP). Ich zadaniem było uniemożliwienie 

Żydom nieposiadającym przepustek opuszczenie terenu otoczonego murami – od tego 

momentu stanowiącego faktycznie „dzielnicę zamkniętą”. Chaim Kapłan zapisał w swoim 

dzienniku: „poszliśmy spać w dzielnicy żydowskiej, a następnego poranka obudziliśmy się w 

zamkniętym getcie żydowskim”907. Faktycznie jednak proces zamykania getta wówczas wcale 

się nie zakończył, a niektóre z kluczowych dla jego funkcjonowania instytucji nie zostało 

jeszcze sformowanych.  

Dzieje Żydowskiej Służby Porządkowej w Warszawie doczekały się do tej pory dwóch 

monografii. W pracy Służba Porządkowa w getcie warszawskim w latach 1940-1943908 Aldona 

Podolska skupiła się na faktograficznym przedstawieniu dziejów tej instytucji, zaś nowsza 

książka Policjanci; wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim909 pióra 

Katarzyny Person skupia się na tym jaka była recepcja tej służby przez mieszkańców dzielnicy 

zamkniętej, oraz jak rozumiana ona była przez samych funkcjonariuszy.  

Niniejszy rozdział w pewnym stopniu może być rozumiany jako uzupełnienie ustaleń 

tych badaczek o kontekst ekonomiczny poszczególnych decyzji poczynionych podczas 

organizacji ŻSP, a także szeregu praktyk jakie stały się de facto normami podczas jej pracy, 

                                                
906 I. Loose, Aspekty ekonomiczno-prawne…, s. 58. 
907 Ch. Kapłan, op. cit., s. 205, 17 XI 1940 r. 
908 Aldona Podolska, Służba Porządkowa w getcie warszawskim w latach 1940-1943, Warszawa 1996. 
909 Katarzyna Person, Policjanci; wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim, Warszawa 

2018. 
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mimo iż nie zostały one ujęte w regulaminach regulujących pracę Służby Porządkowej, a często 

wręcz stały z nimi w jawnej sprzeczności. 

Przynajmniej od wiosny 1940 r. przy Radzie Żydowskiej zaczęły być organizowane 

formacje porządkowe mające pomóc w organizacji prac przymusowych i akcjach sanitarnych. 

W tym miejscu ujawnia się problem nazewniczy, gdyż w literaturze przedmiotu te pierwsze 

formacje są konsekwentnie określane mianem Straży Porządkowej910, zaś utworzona jesienią 

1940 r. służba mundurowa znana jest jako Służba Porządkowa. W materiale źródłowym autorzy 

nie zawsze byli konsekwetni i często używali tych terminów wymiennie. Przykładem niech 

będą opisy zdjęć scen ulicznych z getta znajdujących się w Archiwum Ringelbluma, które 

opisywały funkcjonariuszy jako „Straż Porządkową”911, podczas gdy w sprawozdaniach z 

pierwszego roku okupacji formacja utworzona przy BP była niekiedy określana mianem 

„Służby Porządkowej”912. Dla dodatkowego utrudnienia sytuacji przed zamknięciem getta 

istniało de facto kilka różnych formacji o charakterze porządkowym, które pokrótce zostaną 

omówione poniżej. 

O Straży Porządkowej, powstałej przy Batalionie Pracy, wspomniano już przy opisie 

świadczeń pracy przymusowej na rzecz władz niemieckich. Miała ona za zadanie 

doprowadzanie do pracy osób ignorujących wezwania na roboty, dbać o porządek w miejscach 

zbiórki i eskortować grupy robocze na wskazane placówki. Jej oddział dbał również o porządek 

w budynku Rady Żydowskiej przy ul. Grzybowskiej. Wiosną 1940 r. organizacja ta liczyła 111 

osób913, zaś na jej czele stał Marian Händel914. 

Z powodu pojawienia się w Warszawie przypadków tyfusu plamistego, kolejne domy 

w których zanotowano przypadki zakażenia, były obejmowane kwarantanną, zaś ich 

mieszkańcy kierowani byli do łaźni. Nadzór nad tymi akcjami sanitarnymi, zwanymi potocznie 

„parówkami”, został powierzony Straży Porządkowej, która skierowała do utworzonej w 

czerwcu 1940 r. tzw. kolumny sanitarnej około połowy swojego stanu osobowego915. Przez to, 

że jej obowiązki były znacząco różne od SP przy BP została ona wyłączona spod jego pieczy i 

przekazana w struktury powstałego na początku lipca Wydziału Sanitarno-Porządkowego przy 

                                                
910 Por. K. Person, Policjanci, s. 11-13, A. Podolska, op. cit., s. 22-24. 
911 K. Person, Policjanci, s. 8-9.  
912 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 377. 
913 K. Person, Policjanci, s. 12. 
914 A. Podolska, op. cit., s. 23. 
915 Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940, ARG I 241, AR t. 12, s. 374. 
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Radzie Żydowskiej916, który dysponował własnym Inspektoratem Służby Porządkowej917. W 

ten sposób doszło do podziału Straży Porządkowej na dwie podobnie liczne grupy. 

W maju 1940 r. RŻ otrzymała polecenie „zorganizowania specjalnej straży celem stałej 

ochrony murów otaczających obszar Seuchensperrgebeit”918. Nie wyjaśniono do tej pory, czy 

skierowano Straż Porządkową BP do tej pracy, czy władze niemieckie przyjęły wytłumaczenia 

Judenratu, który dowodził, iż nadzór ten mogą sprawować równie dobrze administratorzy 

domów przyległych do tworzonych murów. Znana jest relacja T. Witelsona, który dowodzi, iż 

przy murach stanęła dobrze opłacana (z płacą 9-12 zł dziennie) stukilkudziesięcioosobowa straż 

pod kierunkiem Mariana Händla919, lecz brakuje śladów jej działalności w sprawozdaniach 

budżetowych RŻ. 

Istniejąca do jesieni 1940 r. Straż Porządkowa była dość nieliczną formacją. W 

wielokrotnie przytaczanym sprawozdaniu BP za 1940 r. dowiadujemy się, iż w połowie 

października 1940 r. referat Służby Porządkowej liczył zaledwie 57 osób920, z których 40 

zostało do 24 grudnia przeniesionych do pracy w ŻSP lub w charakterze dozorców921.  

Należy mieć na uwadze, że zarówno SP przy Batalionie Pracy jak i SP przy Wydziale 

Sanitarno-Porządkowym,  ze względu na rolę jaką pełniły w życiu społeczności żydowskiej, 

już w pierwszych miesiącach swojego istnienia cieszyły się złą sławą. Nadzorowanie 

robotników przymusowych, stosowanie przymusu wobec opornych płatników czy asystowanie 

przy uciążliwych parówkach, kształtowało negatywną opinię o SP. Ponadto każdy z 

wymienionych obowiązków dostarczał także okazji do wzbogacenia się na łapówkach. Szybko 

stało się jasne, że możliwe było „wykupienie” się od robót przymusowych, parówki, a 

kilkuzłotowy datek dla funkcjonariusza dbającego o porządek w urzędzie, pozwalał ominąć 

nierzadko wielogodzinną kolejkę. Znając ten bagaż negatywnej opinii społecznej i 

doświadczenia półrocznej, niewdzięcznej, służby nie tyle „na rzecz”, co „przeciw” 

społeczności żydowskiej, można było przewidzieć późniejszą niesławę ŻSP. Nie było to jednak 

powszechne odczucie.  

W trakcie wrześniowych rozmów, pomiędzy Adamem Czerniakowem a władzami 

niemieckimi o utworzeniu getta, wielokrotnie poruszano zagadnienie utworzenia żydowskiej 

                                                
916 Aldona Podolska, op. cit., s. 22. 
917 APW, PRŻ, Ruch personelu w Gminie Żydowskiej w Warszawie w okresie 1 IX 1939 – 30 VI 1940 r., 483/14, 

k. 6. 
918 APW, PRŻ, IV sprawozdanie tygodniowe Prezesa RŻ (8 – 14 V 1940 r.), 483/8, k. 13. 
919 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 584. 
920 ARG I 241, AR t. 12, s. 416. 
921 ARG I 241, AR t. 12, s. 417. 
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„milicji”922. Temat ten pozostawał w sferze rozważań do 12 października 1940 r., kiedy to 

ogłoszono, wraz z oficjalnym tekstem rozporządzenia o utworzeniu getta w Warszawie, 

polecenie utworzenia tysiącosobowej milicji żydowskiej. Gdy Czerniaków wskazał na 

problemy finansowe RŻ i niemożliwość opłacenia tak licznej grupy nowych pracowników, 

otrzymał odpowiedź „milicja może być dobrowolna, poza tym w getcie jest dość środków 

materialnych”923. Następnego dnia powołano sześcioosobową komisję, która miała 

weryfikować kandydatów na żydowskich stróżów prawa. Nie zostało w pełni wyjaśnione, w 

jaki sposób zadecydowano, o wyborze Józefa Szeryńskiego na komendanta tworzonej 

organizacji. Według GŻ: „przyjęci do Służby Porządkowej zostaną przeszkoleni pod 

kierownictwem byłego pułkownika, obecnego komendanta Straży Porządkowej”924, co 

kazałoby przyjąć, iż Szeryński (przedwojenny pułkownik policji) objął kierownictwo Straży 

Porządkowej przed tym jak powstała ŻSP, a więc zastąpił na tym stanowisku Mariana Händla. 

W połowie października 1940 r., nieoficjalnymi kanałami, w Warszawie zaczęły się 

rozchodzić wieści o utworzeniu ŻSP. Jak wspominał jeden z funkcjonariuszy, przed wojną 

pracujący jako adwokat: „W drugiej połowie października 1940 r. dowiedziałem się od kolegi, 

że ma być utworzona milicja żydowska. Ogłoszeń żadnych nie było. Kolega ten zwrócił mi 

uwagę abym złożył podanie na jego ręce, a on je da do zaopiniowania adw[okatowi] 

Zundelewiczowi”925. Potwierdza to relacja adwokata Stanisława Adlera, jednego z oficerów 

ŻSP, który wspominał o tym, że dowiedział się o tworzonej „milicji” 19 października od 

znajomych adwokatów spotkanych w gmachu Rady Żydowskiej926. Późniejszy kierownik 

Działu Organizacyjno-Administracyjnego ŻSP Stanisław Gombiński wspominał, że w jednym 

z październikowych wydań GŻ znalazł się anons o naborze do policji żydowskiej927, lecz nie 

udało się odnaleźć tego ogłoszenia. Nawet jeśli wiadomość ta pojawiła się publicznie to 

skorzystało z niej niewielu zainteresowanych. Już w dniu, kiedy miało się ono ukazać, jeden z 

pracowników biurowych poinformował Gombińskiego „że podań jest już kilka tysięcy i 

właściwie nie przyjmuje się więcej”, a jak sam zainteresowany wspominał, jego zostało 

przyjęte w drodze wyjątku i dzięki odpowiednim znajomościom928.  

W obliczu dużego zainteresowania służbą, zostały ustalone dość wygórowane 

wymagania w stosunku do kandydatów do pracy. Do ŻSP rekrutowano mężczyzn w wieku 21-

                                                
922 Adama Czerniakowa dziennik, s. 152, 20 IX 1940 r., s. 156, 3 X 1940 r. 
923 Adama Czerniakowa dziennik, s. 157-158, 12 X 1940 r.; pisownia oryginalna. 
924 GŻ nr 32 z 8 XI 1940 r., s. 3. 
925 [Zygmunt Millet], Wspomnienie o pracy w Służbie Porządkowej, ARG I 435, AR t. 5., s. 492. 
926 St. Adler, op. cit., s. 49. 
927 St. Gombiński, op. cit., s. 153. 
928 St. Gombiński, op. cit., s. 154. 
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40 lat, którzy ukończyli przynajmniej 6 klas szkoły średniej, odbyli służbę wojskową i mogli 

pochwalić się referencjami przynajmniej dwóch zaufanych osób, a także zaświadczeniem o 

niekaralności. Ważną rolę odgrywał wzrost (minimum 170 cm) i waga (minimum 60 kg)929. W 

teorii, od kandydatów wymagano także znajomości polskiego i jidysz. Wymagania te można 

uznać za wysokie (szczególnie w zestawieniu z ówczesnymi kryteriami przyjęcia do Policji 

Polskiej Generalnego Gubernatorstwa930) i, gdyby były przestrzegane, czyniłyby z ŻSP 

organizację elitarną. Równocześnie wysoko ustawiona bariera wykształcenia odcinała od 

możliwości służby większość robotników i drobnomieszczaństwa931. St. Adler, zasiadający w 

komisji kwalifikacyjnej, wspominał także o prześwietlaniu życiorysów kandydatów, aby 

uniemożliwić akces zawodowych przestępców do ŻSP932. Najznaczniejszym jednak 

problemem była wszechobecna protekcja, a rekomendacja ze strony któregoś z radców czy 

Szeryńskiego, pozwalała otrzymać posadę mimo słabszej od konkurentów kandydatury933. 

Powodowało to, iż do ŻSP przyjmowano ludzi związanych towarzysko i zawodowo z osobami 

zajmującymi kierownicze stanowiska w RŻ, czy członkami komisji oceniającej podania o 

pracę. Dość wspomnieć, że dwaj wyżej opisani adwokaci, Gombiński i Alder, którzy sami 

zostali przyjęci w szeregi SP z polecenia radców, zasiedli w komisji weryfikującej kandydatów 

na porządkowych.  

Na pracę komisji wywierał wpływ szereg osób. Z jednej strony dotychczasowi 

członkowie SP, którzy objęli stanowiska oficerskie w tworzonej formacji, promowali swoich 

faworytów, z drugiej zaś radca Kupczykier, kierujący Wydziałem Służby Porządkowej, miał 

nakazywać odrzucanie podań osób związanych z Marianem Händlem934, a także zgłaszać 

swoich protegowanych. Ostateczną decyzję przy przyjmowaniu na służbę miał sam Szeryński. 

Tę walkę stronnictw opisywał jeden z porządkowych: 

Na tym tle dochodziło do częstych zatargów między „pułkownikiem” (tak 

kazał siebie tytułować pan Szeryński), a właściwie kilkoma jego ludźmi, 

których ze sobą sprowadził – z jednej strony – a radcą Kupczykierem i innymi 

radcami, którzy próbowali pchać do Służby Porządkowej tłumy swoich 

znajomych, przyjaciół, krewnych, a najczęściej po prostu klientów, słono 

płacących za przyjęcie do Służby Porządkowej – z drugiej strony935. 

                                                
929 A. Podolska, op. cit., s. 27. 
930 K. Person, Policjanci, s. 32. 
931 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 

588-590.  
932 St. Adler, op. cit., s. 53-54. 
933 St. Adler, op. cit., s. 51-52. 
934 St. Adler, op. cit., s. 56-57. 
935 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 585. 
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Trudno jest osądzić w jakim stopniu, w tym pierwszym naborze, kluczową rolę 

odgrywały łapówki, gdyż wydawało się wówczas, że korzyści z pracy są niewielkie. Przede 

wszystkim oczekiwano, iż praca ta pozwoli uniknąć prac przymusowych i ewentualnych 

rekwizycji wyposażenia mieszkania. Plotki mówiły, że z czasem oficerowie, a może i wszyscy 

funkcjonariusze, zaczną otrzymywać wynagrodzenie936. Nie tłumaczy to jednak wielu tysięcy 

spływających podań o pracę, gdyż jak wspomniano wcześniej, wykupienie się od robót 

przymusowych było nie tylko względnie proste, ale i tanie. W odmiennej sytuacji znajdowali 

się zawodowi przestępcy, dla których infiltracja ŻSP była w oczywisty sposób opłacalna, a 

także osoby zamierzające czerpać korzyści poza obowiązującym prawem – biorąc łapówki, 

wymuszając haracze itd. Jeśli więc zaufać relacjom dowodzącym powszechności płatnej 

protekcji podczas pierwszego naboru do Służby Porządkowej, należy także przypuszczać, że 

wiele osób aplikowało z oczekiwaniem szybkiego zwrotu poniesionych nakładów w postaci 

łapówek czy innych pobocznych dochodów. Zainteresowanie pracą w ŻSP było tak duże, że 

zamiast początkowo zamierzonej tysiącosobowej służby, zdecydowano się na przyjęcie do 

pracy 1635 funkcjonariuszy do połowy grudnia 1940 r937. Z czasem stan Służby Porządkowej 

był jeszcze kilkukrotnie podnoszony.  

W procesie rekrutacji uwidoczniła się silna nadreprezentacja Żydów zasymilowanych i 

konwertytów na stanowiskach oficerskich938. Niektórzy sugerują nawet, iż w Komendzie 

Służby Porządkowej, z trudnością zdołano znaleźć oficerów chcących reprezentować ŻSP przy 

ponownym otwarciu synagog, a znajomość jidysz była dość rzadka939. Wielu krytyków ŻSP 

uważało to za jedną ze znaczniejszych wad tej formacji, która dla wielu Żydów była obca ze 

względu na kulturę i język. Można jednak bronić tych decyzji kadrowych. Jedynie nieliczni 

Żydzi, i to niemal wyłącznie w pewnym stopniu zasymilowani, posiadali doświadczenie w 

służbie w przedwojennej policji i administracji publicznej. Tym samym, opierając nabór na 

ściśle merytorycznych przesłankach, ŻSP również miałaby wyraźną nadreprezentację 

konwertytów i asymilatorów.  

Formalnie zadania powierzone ŻSP doskonale odpowiadają jej nazwie i ograniczały się 

do funkcji porządkowej. Służba Porządkowa miała za zadanie kierować ruchem ulicznym, 

                                                
936 [Zygmunt Millet], Wspomnienie o pracy w Służbie Porządkowej, ARG I 435, AR t. 5., s. 492; Wiadomości 

zebrane w rozmowie z funkcjonariuszem Służby Porządkowej, ARG I 413, AR t. 5, s. 515. 
937 APW, PRŻ, XXXII, XXXIII, XXXIV sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 

od 22 XI do 12 XII 1940 r., 483/17, k. 22. 
938 K. Person, Policjanci, s. 30. 
939 K. Person, Policjanci, s. 35. 
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zapobiegać zastawianiu ulic straganami ulicznymi, dbać o ogólny porządek na ulicach i 

podwórzach, a także „zapobiegać wszelkim wykroczeniom i przestępstwom”940. Zachowała 

ona także szereg zadań jej poprzedniczek. Funkcjonariusze mieli za zadanie dbać o porządek 

w budynkach gminnych, eskortować placówkarzy i osoby kierowane do łaźni oraz dbać o 

przestrzeganie kwarantann. Głównym nowym zadaniem ŻSP była służba wartowniczą wzdłuż 

murów granicznych dzielnicy i przy bramach wjazdowych na teren getta. Poza tymi stałymi 

obowiązkami ŻSP była, w razie potrzeby, wykorzystywana do zadań zleconych przez RŻ, jak 

np. kontrola wystaw sklepowych czy kierowanie „dzieci ulicy” do placówek opiekuńczych.  

ŻSP, dziedzicząc zadania po kilku wcześniej istniejących formacjach, jednocześnie była 

podporządkowana kilku różnym strukturom. Z jednej strony była ona kontrolowana przez 

przewodniczącego Rady Żydowskiej Adama Czerniakowa za pośrednictwem radcy Leopolda 

Kupczykiera (później zastąpionego przez Bernarda Zundelewicza)941 stojącego na czele 

Wydziału Służby Porządkowej. Równocześnie ŻSP była podporządkowana Policji Polskiej GG 

i miała przekazywać „granatowym” policjantom wszystkie poważniejsze sprawy. Żydowscy 

porządkowi byli także de facto podporządkowani wszelkim przedstawicielom władz 

niemieckich – często z pominięciem drogi służbowej. Od wiosny 1941 r. sprawa nadzoru 

okupanta nad gettem (a także – nad funkcjonowaniem ŻSP) została unormowana poprzez 

powołanie komisarza żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej – Heinza Auerswalda, który w razie 

potrzeby mógł wydawać polecenia porządkowym942. Ponadto niektóre oddziały Służby 

Porządkowej, jak choćby funkcjonariusze w kolumnach sanitarnych, organizacyjnie mogli być 

podporządkowani innym instytucjom. 

Oficjalna hierarchia służbowa Służby Porządkowej liczyła siedem stopni. Na jej czele 

stał kierownik – Józef Szeryński943 i jego zastępca – Marian Händel, poniżej w hierarchii 

znajdowali się obwodowi i podobwodowi tworząc razem korpus oficerski ŻSP. Niżsi rangą 

byli, kolejno, grupowi, sekcyjni i szeregowi porządkowi944. Stopnie funkcjonariuszy oznaczone 

były na otokach ich czapkach w postaci jednego do trzech gwoździ na tle czarnego prostokąta, 

zaś stopnie oficerskie oznaczone były gwiazdkami (od jednej do czterech) na pluszowym 

podkładzie. Niektórzy grupowi otrzymywali prawo noszenia swoich gwoździ na pluszowym 

podkładzie jako znak honorowej przynależności do korpusu oficerskiego.  

                                                
940 K. Person, Policjanci, s. 71. 
941 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 196. 
942 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 592. 
943 Józef Szeryński stał na czele ŻSP do jego aresztowania w maju 1942 r., kiedy to stanowisko to objął Jakub 

Lejkin. Po uwolnieniu Szeryńskiego z więzienia w pierwszych dniach akcji eksterminacyjnej wrócił on do 

kierowania ŻSP do jego samobójczej śmierci w styczniu 1943 r. 
944 K. Person, Policjanci, s. 62,  
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Pracami ŻSP kierowało Kierownictwo Służby Porządkowej (KSP) podzielone na 

sekretariat i trzy wydziały: administracyjno-organizacyjny, personalny i gospodarczy, 

podzielone dalej na referaty i biura. Teren dzielnicy żydowskiej był podzielony na sześć 

rejonów SP, a w każdym z nich służbę pełniła jedna kompania liniowa licząca 180-200 osób 

podzielona na 4 plutony945 o zbliżonej liczebności. Wyjątkiem od tej reguły była siódma 

kompania – „Gmina” licząca dwa plutony, które miały zapewnić bezpieczeństwo i ład w 

budynkach gminnych. W każdym z plutonów wyodrębnione były trzy sekcje po 12 

porządkowych podzielone z kolei na czteroosobowe grupy946. 

Poza nimi w ŻSP znajdowało się pięć plutonów nie przypisanych do rejonów: trzy 

plutony rezerwy, jeden łączności (zaopatrzony w rowery) i administracyjny. Oznacza to, że 

łącznie w składzie SP, znajdowało się 24 plutony pełniące służbę w rejonach, 2 w kompanii 

„Gmina” i 5 pod bezpośrednią kontrolą KSP. Przydzielono do nich w sumie około 1500 osób, 

co stanowiło około 90% ogółu porządkowych według stanu na grudzień 1940 r.  

Należy zwrócić uwagę na niski odsetek porządkowych biorących udział w faktycznej 

służbie liniowej. Z 45-50 osób w plutonie tylko 36 należało do oddziałów liniowych, co w skali 

całej ŻSP oznaczało około 900 osób przydzielonych do sekcji regularnie pełniących służbę na 

ulicach i przy bramach getta. Równocześnie, w każdym z sześciu rejonów, kilkudziesięciu 

funkcjonariuszy nie było zaliczonych do żadnej sekcji pełniącej regularnie służbę, co świadczy 

o wysokiej liczbie porządkowych oddelegowanych do innych zajęć. Obok kilku osób 

należących do kierownictwa rejonu, według ustaleń K. Person, „w każdym rejonie około 40 

osób pracowało jako personel pomocniczy: maszynistki, sprzątacze i sprzątaczki, pracownicy i 

koncesjonariusze bufetów i kuchni”947, do których należy jeszcze doliczyć przedstawicieli 

Sekcji Pomocy Rzeczowej i Funduszu SP. Te posady, ze względu na to, iż oferowały większość 

benefitów przynależnych porządkowym, jednocześnie nie wymagając uciążliwej służby 

liniowej, były uważane za szczególnie atrakcyjne i przez to obejmowały je osoby z 

odpowiednią (nierzadko płatną) protekcją. Jeden z młodych pracowników ŻSP po latach 

wspominał swoje obowiązki: „dostarczanie dokumentów, instrukcji czy innych form, 

odkurzanie, sprzątanie, byłem takim popychadłem […] Nie sądzę, żeby nikomu tak naprawdę 

potrzebna była moja praca, dostałem ją wyłącznie dzięki koneksjom mojego ojca”948. Wraz z 

                                                
945 Tak według K. Person, Policjanci, s. 65, na s. 67 mowa o podziale na trzy plutony, co jednak nie 

tłumaczyłoby przydziału brakujących porządkowych. 
946 K. Person, Policjanci, s. 67.  
947 K. Person, Policjanci, s. 45. 
948 USC Shoah Foundation Archive, Richard Jacobs [za:] K. Person, Policjanci, s. 39. 
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upływem czasu, pojawiła się także pewna grupa porządkowych bez żadnego przydziału 

służbowego, którzy dzięki łapówkom i znajomościom otrzymali służbowy numerek949. 

Rozrastały się także inne struktury ŻSP, podporządkowane bezpośrednio KSP, takie jak 

Szpitalny Oddział Wartowniczy (pełniący rolę analogiczną do kompanii „Gmina” w 

szpitalach), czy Referat Służby Przeciwlotniczej. Utworzono także na terenie getta Areszt 

Centralny w którym rolę strażników pełnili żydowscy porządkowi. Co znaczące, powołanie 

tych instytucji, nie wiązało się z nowymi naborami do SP, co świadczy o wysokiej liczbie osób 

dysponujących wolnym czasem w pierwszych miesiącach służby. Jak się wydaje jest to efekt 

uboczny powiększenia stanu osobowego z 1000 do przeszło 1600 funkcjonariuszy w dość 

późnym okresie organizacji ŻSP. 

Latem 1941 r., po rozwiązaniu Urzędu do Spraw Walki z Lichwą i Spekulacją, zwanego 

od jego siedziby przy ul. Leszno 13 „Trzynastką”, do ŻSP włączono jego dawnych 

pracowników. Według Witelsona otrzymali oni numery służbowe od 1701 do 1823950, co 

oznaczałoby, iż względem grudnia 1940 r. na służbę przyjęto tylko kilkadziesiąt osób od nr 

1636 do 1700, które miały zastąpić zwolnionych porządkowych. Oznaczało to, że w tym 

okresie ŻSP nie rozrastała się niemal wcale, a nawet przyjmowani za protekcją musieli 

odczekać do pojawienia się faktycznego wakatu. Jak się wydaje było to zasługą kierownika 

Służby – Józefa Szeryńskiego, któremu „zależało na tym, by urzędowanie w SP […] pod 

względem formalnym – było bez zarzutu, by stało wyżej niż w Gminie; szło mu o zadowolenie 

własnej ambicji i pokazanie jak właściwe urzędowanie wyglądać powinno”951.  

Dowiadujemy się także o strategii oznaczania funkcjonariuszy, którzy uzyskali 

stanowisko dzięki protekcji, a nie zdolnościom – według St. Adlera osoby przyjmowane za 

protekcją niemiecką otrzymywali numery służbowe zapisane cyframi rzymskimi, zamiast 

arabskimi952, zaś Witelson uważał, że „prawdopodobnie dlatego ludziom z „13-ki” dano 

numery od 1701 do 1823 – żeby ich nawet po wcieleniu do Służby Porządkowej łatwo można 

było rozróżnić”953. Widoczna jest zatem stygmatyzacja osób, które otrzymały numerek bez 

odpowiednich kwalifikacji, sugerująca brak akceptacji dla takich praktyk przynajmniej części 

KSP. Zachował się także memoriał w sprawie reformy ŻSP napisany przez grupę 

porządkowych skupioną wokół jednego z oficerów. Postulowano tam usunięcie ze służby osób 

                                                
949 Każdy z porządkowych posiadał swój numer służbowy. Znane było w getcie powiedzenie „rano kuferek – 

wieczorem numerek” opisujące przyjmowanie do ŻSP każdego, kto mógł się odpowiednio opłacić.; K. Person, 

Policjanci, s. 39-40. 
950 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 589. 
951 AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129, k. 25. 
952 St. Adler, op. cit., s. 63-64. 
953 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR t. 34, s. 589. 
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niewywiązujących się ze swoich obowiązków i przyjmujących łapówki, ograniczenie liczby 

porządkowych i wprowadzenie wynagrodzeń dla porządkowych, co miało być gwarancją 

„bezwzględnej uczciwości i niezależności funkcjonariuszy”954. Wydaje się, że nadzieje 

reformatorów na poprawę funkcjonowania ŻSP upadły po włączeniu w jej szeregi ponad 

setki955 przedstawicieli Trzynastki, które nie było podyktowane faktycznymi potrzebami 

służby, a układem pomiędzy kierownikiem likwidowanego Urzędu do Walki z Lichwą i 

Spekulacją Abrahamem Gancwajchem, a komisarzem getta – Heinzem Auerswaldem i 

przewodniczącym RŻ – Adamem Czerniakowem. 

Niewiele wiemy o pozostałych osobach włączonych do ŻSP w lecie 1941 r., ale jej stan 

został podniesiony z 1700 do 2000 osób, z których zaledwie około połowy miało jakikolwiek 

związek z niesławnym Urzędem do Walki z Lichwą i Spekulacją956. Ta grupa stanowiła 

najwyraźniejszy przykład tworzenia „pustych” etatów – nie udało się znaleźć innego 

uzasadnienia dla tego naboru w strukturze ŻSP, zwłaszcza mając w świadomości przyjęcie 

stukilkudziesięcioosobowego kontyngentu dawnych współpracowników 13-ki.  

6.5.1. Wynagrodzenie służby 

Cechą charakterystyczną ŻSP było to, iż jej funkcjonariusze, przynajmniej w teorii, 

pełnili swoją służbę honorowo, czyli bez wynagrodzenia. Rozwiązanie takie mogło być 

akceptowane przez dobrze sytuowane osoby, zgłaszające się na służbę starając się zdobyć, 

zaświadczenie o zatrudnieniu, które pozwalało uniknąć powołania na roboty przymusowe czy 

do obozu pracy. Nie mogło to jednak być podstawą organizacji stałej formacji porządkowej 

liczącej ponad 1600 osób, co wymuszało na władzach żydowskich organizację systemu 

gratyfikacji funkcjonariuszy.  

W początkowym okresie funkcjonowania ŻSP, gdy bycie porządkowym nie zapewniało 

niemal żadnych benefitów, ze służby rezygnowało dość wiele osób957. Nie jest w tym miejscu 

jasne czy odchodzili oni ze względów ekonomicznych, czy też byli zwalniani z powodu 

niewłaściwego zachowania na służbie958. Od listopada 1940 r. do końca 1941 r. ze służby 

skreślono 184 funkcjonariuszy, z tego 127 na własną prośbę lub też z powodu stałej 

nieobecności959. Niektóre dokumenty sugerują, iż porządkowi opuszczający szeregi ŻSP, 

decydowali się na ten krok w akcie sprzeciwu wobec upadku moralnego tej instytucji. Można 

                                                
954 Memoriał w sprawie reformy Służby Porządkowej, ARG I 645, AR t. 34, s. 576. 
955 Według K. Person może być mowa nawet o 200 osobach; K. Person, Policjanci, s. 57. 
956 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR t. 34, s. 588. 
957 Rozkaz nr 40 z 21 XII 1940 r., Rozkaz nr 41 z 22 XII 1940 r., ARG I 252, AR, t. 12, s. 268, 270-271. 
958 K. Person, Policjanci, s. 163. 
959 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 621. 
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jednak uzupełnić to rozumowanie. Praca w Służbie Porządkowej była tak długo wyjątkowo 

atrakcyjna, jak długo ktoś zamierzał czerpać z niej różnego rodzaju nieoficjalne korzyści, zaś 

dla praworządnych porządkowych decyzja o jej opuszczeniu była znacznie prostsza, gdyż 

tracili w ten sposób jedynie oficjalne uposażenia (o ile te już zostały wprowadzone). 

Wraz z upływem czasu, opuszczanie służby stało się rzadkością i nie sposób określić w 

jakim stopniu wynikało to z wprowadzenia uposażeń dla porządkowych, a w jakim z 

poluzowania norm etycznych i „obycia się” porządkowych z braniem łapówek czy czerpaniem 

innych nielegalnych korzyści. W 1942 r. zwolniono z ŻSP 90 funkcjonariuszy960, lecz w tym 

okresie zdecydowaną większość z nich wydalono ze służby dyscyplinarnie.  

W okresie tworzenia ŻSP wiele osób było skłonnych przyznać, iż praca stróżów prawa 

powinna być należycie wynagrodzona, a honorowa służba jest jedynie rozwiązaniem 

przejściowym, wynikającym z trudności budżetowych i organizacyjnych. Jak wyżej 

wspomniano, w okresie rekrutacji na służbę popularne było przekonanie, że w krótkiej 

perspektywie zostaną wprowadzone wynagrodzenia jeśli nie dla wszystkich porządkowych, to 

przynajmniej dla oficerów. W ten sposób wykształciło się przyzwolenie na tymczasowe 

rozwiązania mające zapewnić funkcjonariuszom podstawę bytu, do czasu oficjalnego 

uregulowania tego zagadnienia poprzez ustanowienie stałych pensji961. ŻSP tworzyła sobie 

półoficjalny budżet, który pozwalał wypłacać zapomogi dla funkcjonariuszy, lub też wydawać 

im świadczenia w naturze, z uprzednio zarekwirowanej żywności. Wedlug St. Gombińskiego 

Służba Porządkowa wykorzystywała także, istniejącą jeszcze od czasów carskich, tradycję 

drobnych „podarków” dla dzielnicowego962, które do ustalenia stałego budżetu na 

wynagrodzenia, miały stać się jednym z głównych źródeł utrzymania porządkowych. W ten 

sposób, zostało znormalizowane ściąganie opłat z poszczególnych przedsiębiorstw „na rzecz 

służby”, które w normalnych warunkach, zostałyby uznane za haracz. W późniejszym okresie, 

w szeregu miejsc ŻSP w stosunku do ludności getta zachowywać będzie się w sposób zgoła 

mafijny. Już w pierwszych miesiącach po zamknięciu getta poświadczone są prowadzone taką 

metodą zbiórki chleba. 

[…] niejaki Trumper obchodził wszystkie piekarnie znajdujące się w I rejonie 

i żądał dawania mu chleba ‘dla funkcjonariuszy rejonu’. Stosowano przy tym 

wszelkiego rodzaju groźby i wymuszano na piekarzach kilkaset kilogramów 

chleba miesięcznie bezpłatnie. […] Zbytecznie jest dodawać, że 

                                                
960 K. Person, Policjanci, s. 38. 
961 Zagadnienie społecznego przyzwolenia na korupcję w ŻSP, a także racjonalizacje przedstawiane przez 

porządkowych szerzej omówione zostały przez K. Person: K. Person, Policjanci, rdz. 3.1. i rdz. 5.1. 
962 AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129, k. 30-31. 
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funkcjonariusze rejonu otrzymywali bardzo mało z tego chleba – czasem 

niektórzy, drogą łaski, jeden-dwa bochenki tygodniowo; natomiast panowie 

Czaplińscy963 i Szeryński (oraz ich niektórzy krewni) mieli chleba w bród.964 

 

6.5.2. SEPOR 

Zbierane w uznaniowy sposób opłaty i świadczenia w naturze nie mogły być traktowane 

jako rozwiązanie długoterminowe. Spotykały się one z oporem, zarówno ze strony 

przedsiębiorców je opłacających, jak i funkcjonariuszy ŻSP, którzy słusznie wskazywali na 

niesprawiedliwość podziału tych środków, których nieproporcjonalnie duża część trafiała do 

zaledwie kilku rodzin oficerskich. Temu nieporządkowi miało zaradzić utworzenie wiosną 

1941 r. Sekcji Pomocy Rzeczowej (Sepor), której zadaniem było udzielanie pomocy 

materialnej porządkowym. Przejmowała ona rolę wcześniej istniejących zbiórek na poziomie 

rejonów czy plutonów SP i miała zagwarantować równy dostęp do środków wszystkim 

potrzebującym funkcjonariuszom. W źródłach nie brak relacji krytycznie oceniających pracę 

Seporu i Funduszu SP. Jeden z oficerów ŻSP wspominał okres organizacji Seporu: 

I zaczęła się istna orgia „handlowej” inicjatywy, która na początku polegała 

na wyznaczeniu sobie, względnie kilku najbliższym ze swego otoczenia, 

podwójnych, potrójnych, a nawet wielokrotnych racji tych artykułów, które 

na wolnym rynku były bardzo drogie, na dopuszczeniu dostawców tylko 

spośród „swoich”, zaangażowania do „Seporu” krewnych i przyjaciół 

Czerniakowa, Zundelewicza, Szeryńskiego […] Następnie uruchomiono 

kuchnie. I tu znów powstały nowe możliwości: posady, bezpłatne obiady, 

dostawy, dotacje, z których się nie wyliczano, itd., itd.965 

 

Wielu uważało także, iż do pracy w tych agendach przyjmowano, częściej niż do służby 

liniowej, krewnych i znajomych oficerów, którzy traktowali je jako bezpieczne synekury966. 

Relacje niektórych oficerów Służby Porządkowej wskazują, że SEPOR spełniał swoje zadanie 

w stopniu zadowalającym, lecz zgromadzone w Podziemnym Archiwum Getta materiały 

dotyczące funkcjonowania tej agendy są nad wyraz krytyczne. Nie jest w tym miejscu jasne w 

jakim stopniu pochlebna opinia oficerów wynikała z ich uprzywilejowania w dostępie do 

rozdzielanej przez Sepor pomocy.  

                                                
963 Mowa tu o braciach Marcelim i Stanisławie Czaplińskich. Pierwszy z nich pełnił rolę jednego z zastępców 

kierownika ŻSP, a drugi - adiutanta pułkownika Szeryńskiego; B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 230. 
964 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 604. 
965 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 604. 
966 K. Person, Policjanci, s. 45. 
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Sepor rozdzielał pośród porządkowych dodatkowe przydziały żywności. Początkowo 

ograniczały się one do dodatkowego kilograma chleba co tydzień, ale później były wielokrotnie 

zwiększane, także o deficytowe produkty, takie jak cukier czy miód sztuczny. Funkcjonariusze 

otrzymywali dodatkowe karty aprowizacyjne Seporu uprawniające do odebrania (częstokroć 

bezpłatnie) przydzielonych na nie dóbr967. To rozdawnictwo żywności było możliwe dzięki 

temu, iż większość jej zdobywano kosztem przedsiębiorców w getcie. W szeregu źródeł 

dowiadujemy się, iż ograniczone środki finansowe Seporu były wydawane na zakupy w 

przedsiębiorstwach, w których wyżsi funkcjonariusze ŻSP mieli swoje udziały i czerpali 

korzyści z realizacji tych zamówień968.  

Nie znamy daty, od której funkcjonariusze uzyskali prawo do posiłków w kuchniach 

ludowych. Z pewnością już 4 czerwca 1941 r. wydano im 1816 porcji zupy969, a w drugiej 

połowie tego miesiąca w rejonach Służby Porządkowej powstały stołówki970, gdzie porządkowi 

otrzymywali posiłki po ustalonych urzędowo cenach. Zupy te były wliczane do ogólnej puli 

posiłków wydawanych przez kuchnie ludowe co, podobnie jak stołówki RŻ, budziło pewne 

kontrowersje, gdyż częstokroć trafiały one do osób ich zgoła nie potrzebujących i należących 

do ścisłej elity ekonomicznej getta. Mimo to dla każdego porządkowego przewidziane były 

posiłki w cenie 70 groszy za porcję971. Kuchnie ŻSP cieszyły się znacząco lepszą opinią niż 

inne jadłodajnie, choć nie brakuje także uwag co do sposobu prowadzenia kuchni – zdaniem 

jednego z porządkowych „kuchnia jest prowadzona kiepsko, zupy są niesmaczne, coraz mniej 

jest amatorów na te zupy”972, na poparcie czego przytaczał informację, że podczas gdy w lipcu 

1941 r. wydano ich 62 tysiące, tak w końcu tego roku zainteresowanie nimi spadło do 1/3 tego 

z lata. Zachowane dane o rozdziale zup od końca lutego 1942 r. do rozpoczęcia akcji 

eksterminacyjnej wskazują, że w kolejnych miesiącach tendencja ta się odwróciła. W marcu 

kuchni ŻSP przydzielano początkowo 1125 porcji wsadu do kotła, by od połowy kwietnia 

liczba została zwiększona o niemal połowę – do około 1600973. Posiłki dla porządkowych były 

lepsze niż przeciętne, dlatego, że „Sepor […] korzystając z opłat zbieranych przez 

funkcjonariuszy, kupował również pewne artykuły żywnościowe na wolnym rynku, lub z 

wolnej ręki od ZZ [Zakładu Zaopatrywania – MG] po cenach znacznie niższych od 

                                                
967 AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129, k. 17-18. 
968 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 604. 
969 GŻ nr 57 z 11.07.1941 r., s. 2. 
970 Adama Czerniakowa dziennik, s. 194, 19 VI 1941 r. 
971 St. Adler, op. cit., s. 71; GŻ nr 50 z 24 VI 1941 r., s. 3. 
972 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 622, 
973 AŻIH, ŻSS, Zestawienia wydanych posiłków od lutego do lipca 1942 r., 211/57. 
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rynkowych”974. Wydaje się, że to kolejne miejsce, gdzie ŻSP wykorzystywała swoją 

uprzywilejowaną pozycję, do osiągnięcia dostępu do deficytowych dóbr.  

6.5.3. Fundusz Służby Porządkowej 

Wiosną 1941 r. powstał Fundusz Służby Porządkowej, mający na celu wypłacanie 

porządkowym wynagrodzeń. Środki na wypłaty, jak to miało miejsce w wypadku wielu 

omawianych już inicjatyw RŻ, miały pochodzić z podatku pogłównego, wynoszącego 30 gr 

miesięcznie od każdego mieszkańca, a także ze składek nakładanych na istniejące w getcie 

przedsiębiorstwa w wysokości od 5 do 300 zł975. W wypadku, jeśli przedsiębiorca nie zamierzał 

opłacić nałożonej należności, „następowało sprawdzenie na miejscu, w przedsiębiorstwie, 

przeprowadzone przez wyznaczonego ad hoc wyższego funkcjonariusza z KSP wespół z 

referentem Funduszu z danego rejonu; po sprawdzeniu następowały, pertraktacje z 

właścicielem przedsiębiorstwa, prawie zawsze kończące się ugodą”976. Trudno oprzeć się 

wrażeniu, iż taka procedura kontrolna miała na celu zastraszenie właściciela zakładu i 

wymuszenie od niego żądanej kwoty. Nie sposób się dziwić temu, że nowy podatek cieszył się 

złą sławą. Faktycznie udawało się zbierać około 60-70% z preliminowanych 200 tys. zł 

miesięcznie, co pozwalało wypłacać szeregowym funkcjonariuszom wynagrodzenie w 

wysokości około 60 zł977, a więc równowartość kilku bochenków chleba czy pół kilograma 

słoniny na wolnym rynku.  

Porządkowi, poza stałymi świadczeniami, mogli także starać się o zasiłki celowe, lub 

zaciągać pożyczki w Funduszu SP, na przykład na zakup opału, zapasów żywności na zimę czy 

odzieży zimowej. Odpowiedzialny za opiniowanie wniosków Marceli Czapliński mógł je 

uznaniowo odrzucać, nawet w wypadku gdy prośba była dobrze umotywowana978.  

Nieadekwatność zarobków w ŻSP do ówczesnych potrzeb przekonująco opisał St. 

Adler, pracujący w Kierownictwie Służby Porządkowej jako kierownik Wydziału 

Organizacyjno-Administracyjnego979, a więc na jednym z wyższych stanowisk w ŻSP. 

Wspominał on, że przez pierwsze miesiące nie otrzymywał on za swoją służbę żadnego 

wynagrodzenia, a jedynie jednorazową zapomogę w wysokości 150 zł. Dopiero od kwietnia 

1941 r. zaczął on otrzymywać stałe wynagrodzenie w wysokości 120-150 zł miesięcznie z 

                                                
974 AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129,, k. 17. 
975 AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129,, k. 15. 
976 AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129,, k. 16. 
977 AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129,, k. 15-17; Według innych źródeł wypłaty z Funduszu SP miały 

miejsce co około 6-7 tygodni i wynosiły 50-60 zł dla szeregowych porządkowych, por: T. Witelson, 

Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 590. 
978 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 616. 
979 M. Janczewska, Wstęp, [w:] St. Adler, op. cit., s. 11. 
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Funduszu Służby Porządkowej, a od jesieni 1941 r. wraz z pozostałymi wyższymi 

funkcjonariuszami przeszedł na etat w Radzie Żydowskiej980. Przypomnijmy, że osoba 

pracująca umysłowo, mogła liczyć na podobne (jeśli nie lepsze!) wynagrodzenie w okresie 

międzywojennym, gdy ceny produktów żywnościowych były około dziesięciokrotnie niższe981. 

Dla zbilansowania budżetu, Adler zmuszony był sprzedać wyposażenie gabinetu, maszynę do 

pisania, garnitury i palto zimowe, a także chwytać się kilku prac dorywczych. Gdy do lata 1941 

r. jadał obiady w restauracjach (kosztujące 5 zł od posiłku) to same posiłki mogły pochłaniać 

jego wynagrodzenie982. Dzięki temu, że nie miał na utrzymaniu rodziny, a niekiedy korzystał 

ze wsparcia krewnych, jadając kolacje u rodziców lub siostry, mógł on przyznać „stan 

materialny nie był najgorszy”983, opierając większość budżetu na wyprzedawanym mieniu.  

Stałe wynagrodzenia, dostęp do stołówki serwującej pożywne posiłki i możliwość 

otrzymania pomocy rzeczowej, czyniły z porządkowych grupę uprzywilejowaną, przez co byli 

oni obiektem stałej zazdrości ogółu ludności getta. Należy przy tym pamiętać, że ich przywileje 

mogły być uznane za znaczące, tylko w ekstremalnych warunkach getta, gdyż szeregowi 

funkcjonariusze nie byli w stanie zapewnić sobie i swoim rodzinom nawet minimum 

egzystencji984.  

6.5.4. Zarobki nieoficjalne – podział na „systemowe” i „indywidualne” 

W sytuacji, gdzie legalne wynagrodzenia nie pozwalały na najskromniejsze nawet 

utrzymanie funkcjonariuszy, istniało przyzwolenie na czerpanie pewnych pobocznych 

dochodów. Oddajmy głos St. Gombińskiemu: „jeżeli sprawy dotyczyły pewnych czynów, 

wedle litery prawa stanowiących wykroczenie, jednak w świetle rzeczywistości 

wytłumaczalnych nędzą i chorobą – choćby przyjęcie czasem jakiegoś datku – wtedy trzeba 

było postępować zależnie od okoliczności”985. Wtórował mu St. Adler, którego zdaniem 

„zarobek w wysokości 10 zł dziennie z tego źródła [przemytu – MG] nie byłby społecznie 

groźny”986. Przypomnijmy, iż opinie te pochodzą od oficerów uważanych za służbistów987. W 

podobnym tonie, krytyczny wobec władz ŻSP, T. Witelson krytykował procesy dyscyplinarne 

                                                
980 St. Adler, op. cit., s. 71; Według K. Person na etat gminny wciągnięto w listopadzie 1941 r. około 100 

wyższych funkcjonariuszy ŻSP; K. Person, Policjanci, s. 38. 
981 T. Szarota, op. cit., s. 195; dane te należy traktować szacunkowo, ze względu na duże wahania cen żywności 
w okupowanej Warszawie. 
982 St. Adler, op. cit., s. 71. 
983 St. Adler, op. cit., s. 71. 
984 St. Adler, op. cit., s. 198.  
985 AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129,, k. 25-26. 
986 St. Adler, op. cit., s. 90. 
987 Por. M. Janczewska, Urzędnik i policjant w getcie. O wspomnieniach Stanisława Gombińskiego [w:] St. 

Gombiński, Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta, Warszawa 2010, s. 16; M. Janczewska, 

Wprowadzenie [w:] St. Adler, op. cit., s. 11.  
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gdzie porządkowi byli ścigani, za wynoszące kilka złotych łapówki988. Oznaczało to, iż na 

każdym szczeblu istniało przyzwolenie na korupcję i innego rodzaju nieoficjalne dochody, a 

jedynie wyjątkowe wzbogacenie na służbie uchodziło za niegodne.  

Funkcjonariusze mogli pozyskiwać różnego rodzaju dodatkowe środki na szereg 

różnych sposobów. Najbardziej znanymi źródłami nieoficjalnych zarobków były haracze 

ściągane z przemytników i łapówkarstwo przy akcjach dezynfekcji, ale nie wyczerpywały one 

możliwości nielegalnego wzbogacenia się. Obok nich funkcjonariusze wykorzystywali także 

inne, zwyczajowo przyjęte rozwiązania prawne. W teorii, sprawy karne miały być 

przekazywane „granatowej” policji, lecz nieliczni w getcie policjanci polscy nie byli w stanie 

efektywnie walczyć z przestępczością. Z kolei sami Żydzi obawiali się zaangażowania 

funkcjonariuszy zza murów i surowych wyroków sądów specjalnych. Przez to, za cichym 

przyzwoleniem Policji Polskiej GG, wykształciła się praktyka załatwiania wielu spraw „po 

cichu”, gdzie ŻSP odgrywała rolę nie tylko policyjną, ale i sądowniczą. Układ ten miał pewne 

zalety, lecz jednocześnie dawał ŻSP wielką władzę, nieuregulowaną żadnymi normami 

prawnymi, która mogła być nadużywana przez wysokich szarżą funkcjonariuszy. Od wyroków 

ferowanych przez ŻSP nie istniała w praktyce żadna droga odwoławcza, a „niepokorni” 

narażali się na dotkliwe kary – chłostę, tymczasowy areszt989, skierowanie do pracy na punkcie 

dla przesiedleńców itp., bądź też na eskalację sprawy i przekazanie jej w ręce władz 

niemieckich. Możliwość uznaniowego stosowania przemocy, z której niektórzy 

funkcjonariusze często korzystali, budziła zrozumiałą wrogość mieszkańców getta, gdyż 

przybliżała ona metody funkcjonowania ŻSP do mafijnych. Warto w tym miejscu zauważyć, 

iż niemieccy przedsiębiorcy i ich protegowani byli najczęściej byli w stanie ignorować szantaż 

tego rodzaju. Szerzej zagadnienie to zostanie omówione w dziale poświęconym działalności 

przedsiębiorstw w getcie. 

Działania na granicy prawa i dalece idąca uznaniowość w egzekwowaniu praca były 

więc de facto oficjalną linią programową ŻSP. Rozważania o tym, na ile w warunkach getta 

możliwe i słuszne było działanie w pełni zgodne z literą prawa, wykraczają poza ramy 

niniejszego opracowania. Ważnym jest jednak obserwacja, iż organizacja pracy Służby 

Porządkowej, opierała się w znacznej mierze na założeniu pewnego bezprawia, czego świadomi 

byli również jej szeregowi funkcjonariusze. Tendencja ta nie ujawniła się jednak w pełni od 

razu, gdyż w pierwszych miesiącach po zamknięciu getta, co do zasady, poczucie obowiązku i 

normy etyczne funkcjonariuszy wygrywały z żądzą zysku. Niektórzy wskazywali, iż 

                                                
988 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 590. 
989 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 595. 
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nadreprezentacja środowisk prawniczych w ŻSP miała także być gwarantem odpowiedniego 

poziomu etycznego oraz poszanowania dla prawa. Było to jednak przykładem myślenia 

życzeniowego, gdyż według ustaleń K. Person wynikała ona raczej z lepszej (i nierzadko 

płatnej) protekcji jaką cieszyli się przedwojenni prawnicy990, co każe podać w wątpliwość ich 

rzekomo wysokie standardy etyczne.  

W początkowym okresie istnienia SP z pewnością dochodziło do wielu nadużyć, lecz 

nie było na nie powszechnego przyzwolenia ze strony innych funkcjonariuszy. Znacząca liczba 

funkcjonariuszy rozczarowanych powszechnością nadużyć i quasi-mafijnymi działaniami do 

jakich wykorzystywana była ta formacja zdecydowało się opuścić jej szeregi o czym była mowa 

wyżej. Na ich miejsce nie trafiał już element idealistyczny, a raczej osoby dysponujące 

znajomościami czy kapitałem, które świadome były nie tylko złej opinii ŻSP, ale i wielkich 

możliwości wzbogacenia się na boku. 

Konieczne jest jednak poznanie swoistego „kodeksu honorowego” funkcjonariuszy, 

który określał, jakie były akceptowalne metody wzbogacenia się, a jakie uważane były za 

niegodne. Dokładne uchwycenie tych norm jest niemożliwe, lecz można przedstawić pewien 

ich zarys. Większość osób uważała za niedopuszczalne działania wymierzone w działaczy 

społecznych i przedstawicieli działających w podziemiu partii politycznych. Także 

szantażowanie właścicieli nielegalnie działających przedsiębiorstw z własnej inicjatywy (o 

odgórnych represjach wspomniano już wyżej) było uważane za naganne. Mimo bardzo dużej 

niechęci ze strony ludności getta „kodeks honorowy” nie zabraniał ściągać de facto haraczu z 

handlarzy ulicznych, czy brać łapówek w czasie akcji dezynfekcyjnych (tzw. parówek). 

Akceptowano także bogacenie się kosztem petentów, którzy szukali metod przyspieszenia 

procedur biurokratycznych991. Powszechne i niemal powszechnie akceptowane były próby 

bogacenia się kosztem przemytników przewożących towary z i do getta – wielu porządkowych 

uważało to za swoją formę zaangażowania w szmugiel, szczególnie jeśli byli oni tak zwanymi 

„grajkami”, a więc osobami przekonującymi stojących na warcie Niemców i Polaków do 

przyjęcia łapówki i przepuszczenia kontrabandy. Niewielu w tym miejscu zdobyło się na 

refleksję, iż dla zaopatrzenia getta ŻSP odgrywała negatywną rolę. Tu należy przytoczyć opinię 

St. Adlera którego zdaniem: „Pobieranie przez porządkowych opłat od tego rodzaju 

transportów traktować należy jako zbrodnię. Tu bowiem mogła SP tylko przeszkadzać 

                                                
990 K. Person, Policjanci, s. 42. 
991 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 

607; AŻIH, Chaim Hassenfuss, Pamiętnik, 302/157, k. 12, St. Adler, op. cit., s. 220. 
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szmuglowi […] Tymczasem proceder pobierania opłat od punktów ożywionego ruchu 

granicznego kwitł na potęgę”992.  

Sytuacja ta może wydawać się kuriozalną – dlaczego „akceptowalne” było 

wyzyskiwanie ubogiej ludności getta, zaś wymuszanie środków od zamożniejszych warstw 

ludności stanowiło tabu? W czym bogacenie się na przemycie (i wynikająca z tego pośrednia 

odpowiedzialność za panujące w getcie wysokie ceny) było lepsze niż wymuszanie haraczu od 

działających w getcie manufaktur? Brak nam jasnej odpowiedzi.  

Spróbujmy prześledzić pewne prawidłowości dotyczące obowiązujących norm. Po 

pierwsze, znacząco bardziej rygorystyczne wydają się być normy dotyczące indywidualnego 

wzbogacenia, niż te, gdzie zyski dzielone były pomiędzy grupę porządkowych. W przypadku 

haraczu ściąganego od szmuglerów powszechnym zjawiskiem były tzw. „pule” – gdzie zebrane 

środki były dzielone pomiędzy porządkowych, w taki sposób, że nie tylko osoby pełniące 

służbę przy bramie otrzymywały swoją dolę993. Niestety, nie zachowały się dokładniejsze dane 

o podziale środków z takiej puli i nie można powiedzieć, czy swój udział mieli wszyscy 

porządkowi z danego rejonu, czy też każdy pluton prowadził swoją kasę, z której co jakiś czas 

opłacani byli także wyżsi oficerowie za przymykanie oka na nadużycia ich podwładnych994. 

Niezależnie jednak od detali, esprit de corps grupy dzielącej się pulą nakazywał każdemu 

porządkowemu uczestniczenie w procederze, a ewentualne wyłamywanie się było traktowane 

jako zachowanie aspołeczne. W innych miejscach, dowiadujemy się o procederze „brania w 

pacht”995 danych miejsc przemytu, gdzie za odpowiednio wysokimi łapówkami kilku 

porządkowych, mogło przejąć na wyłączność „obsługę” przemytników na danym odcinku. W 

opisanym przez St. Adlera przypadku podwórza przy ul. Siennej dwóch funkcjonariuszy nie 

tylko zagwarantowało sobie zyski z danego podwórza, ale i współpracowało blisko z lokalnym 

potentatem przemytu – niejakim Ezrą i „regulowali ruch w zależności od wysokości 

uiszczonych przez Ezrę opłat”996. 

Podobne pule powstawały także wśród porządkowych biorących udział w ściąganiu 

haraczu podczas parówek, gdzie środkami dzielili się porządkowi z lekarzem i resztą personelu 

kolumny dezynfekcyjnej, czy w plutonie, który pełnił służbę w gmachu przy ul. Prostej 12 przy 

                                                
992 St. Adler, op. cit., s. 91-92. 
993 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 

607; St. Adler, op. cit., s. 90-91; Na marginesie naszych rozważań warto zwrócić uwagę na upowszechnienie 

wyrażeń zaczerpniętych ze slangu przestępczego w opisie działań ŻSP.  
994 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 607. 
995 Dzierżawa; termin ten wywodzi się od systemu zbierania podatków, gdzie poborcy opłacali ryczałtem 

ustaloną z góry kwotę do skarbu państwa w zamian za prawo do zbierania podatków na danym obszarze. 
996 St. Adler, op. cit., s. 92. 
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rejestracji do obozów pracy. Ci ostatni funkcjonariusze byli jednymi z niewielu, którzy zostali 

za swoje występki osądzeni – cały pluton został zawieszony w pracy, lecz nie jest znany 

ostateczny wyrok w ich sprawie997.  

Podsumowując: istniały w SP silne mechanizmy zachęcające do czerpania korzyści 

„zbiorowych”, które były następnie dzielone pomiędzy grupę funkcjonariuszy. Zarazem wraz 

z upowszechnieniem się tego rodzaju praktyk zostały one znormalizowane i jedynie nieliczne 

jednostki były w stanie odrzucić możliwość czerpania w ten sposób indywidualnych korzyści. 

Wcześniejsze powstanie Funduszu SP, również opierającego się na arbitralnie nakładanych na 

przedsiębiorców zobowiązaniach, stanowiło ważny czynnik legitymizujący podobne opłaty. W 

przypadku przemytu można również zauważyć, iż ściąganie haraczu ze szmuglerów mogło 

również być częściej akceptowane, gdyż była to grupa wyjątkowo, na standardy getta, bogata i 

nie ciesząca się dużym uznaniem społecznym – z powodu ich wyzysku społeczeństwa. 

Rzadkością była w tym miejscu refleksja dotycząca odpowiedzialności funkcjonariuszy ŻSP 

za wysokość cen – choć tajemnicą nie było, że przemytnicy przenoszą koszty swojej 

działalności na odbiorców w getcie.  

Otwartą kwestią jest zagadnienie solidarności klasowej funkcjonariuszy ŻSP. W wielu 

miejscach podnoszono kwestię zdominowania kierownictwa Służby Porządkowej przez 

zasymilowanych Żydów998, a w jej szeregach kluczową rolę odgrywali przedwojenni 

przedstawiciele burżuazji, wolnych zawodów i bogatych warstw drobnomieszczańskich. Jak 

wyliczyła K. Person z 33 oficerów KSP na ul. Siennej – znanej jako miejsce zamieszkania elit 

– zamieszkiwało 12 osób, a kolejne 9 w innych reprezentacyjnych lokalizacjach999, co oddaje 

ich wysoki status socjoekonomiczny przed zamknięciem getta. Ten profil społeczny organizacji 

odbijał się na wrażliwości jej funkcjonariuszy – nie brak źródeł wskazujących na lekceważący 

stosunek porządkowych w stosunku do osób nie posługujących się sprawnie polskim. Ten 

elityzm mógł być jednym z czynników dzielących społeczność getta na „naszych” – których 

prześladowanie stanowiło wykroczenie przeciw normom społecznym i „obcych” – którzy nie 

byli objęci taką ochroną. Kwestia ta jednak była podnoszona w getcie głównie przez osoby 

niechętnie nastawione do środowisk asymilatorskich, przez co należy z dystansem podchodzić 

do zarzutów faworyzowania osób z tego środowiska kosztem innych grup społecznych.  

                                                
997 T. Witelson, Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG I 646, AR, t. 34, s. 

607; St. Adler, op. cit., s. 220. 
998 K. Person, Assimilated Jews in the Warsaw Ghetto 1940-1943, Syracuse 2014, s. 32. 
999 K. Person, Policjanci, s. 151. 
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Nie można w pełni przedstawić norm dotyczących indywidualnego bogacenia się 

funkcjonariuszy. W ogólnym rozrachunku wydaje się, że było to zjawisko do pewnego stopnia 

tolerowane lecz ekstremalne przypadki były napiętnowane i karane. Kwestia karania 

porządkowych, dopuszczających się różnych nadużyć, doczekała się znacząco dokładniejszego 

ujęcia. We wspomnieniach oficerów i dokumentach dotyczących funkcjonowania Służby 

Porządkowej, nie brakuje nam postulatów mających ograniczyć możliwości czerpania takich 

korzyści czy opisów prób ukarania winnych. Czy działania te odnosiły zamierzone skutki jest 

co najmniej dyskusyjne. Najdotkliwszą sankcją przewidzianą dla porządkowych było ich 

wydalenie ze służby i była ona wyjątkowo rzadko stosowana. Wprawdzie uniemożliwiała ona 

winnemu dalsze nadużycia, ale zgromadzony bezprawnie majątek pozostawał w dyspozycji 

winnego i umożliwiał dostatnie życie na tyle, na ile to w getcie było możliwe. Szczególnym 

przypadkiem, który omówiony zostanie szerzej w dziale poświęconym praktykom 

pogrzebowym, było bezczeszczenie zwłok przez porządkowych w poszukiwaniu złotych protez 

zębów. Sprawcy, mimo wagi tego czynu, nie zostali ukarani gdyż obawiano się, że w razie 

zaangażowania w sprawę Sądu Specjalnego zapadną wyroki śmierci.  

Wielu spośród funkcjonariuszy ŻSP decydowało się zarabiać pieniądze prowadząc inne 

działalności gospodarcze. Było to możliwe dzięki temu, iż praca w Służbie Porządkowej nie 

należała do szczególnie czasochłonnych, szczególnie dla oficerów tej formacji. Po wojnie, 

kierownik administracyjny III Rejonu – Jerzy Lewiński wspominał o wielu prawnikach, którzy 

w pracy byli codziennie 2-3 h, a resztę dnia spędzali na poszukiwaniu innych źródeł zarobku. 

Stanisław Gombiński przyznawał, że pracował tylko przed południem1000. Stanisław Adler 

opisywał swoją pilną służbę pisząc o tym, że w biurze był od 9:30 do 15:00, zaś kierownik 

Wydziału Prawnego – Bolesław Rozensztat, charakteryzowany przez niego jako oddany 

służbie, miał być w biurze całe 6 h dziennie1001.  

Ponadto ich uprzywilejowana pozycja, po części wynikająca z nieformalnych relacji z 

kolegami ze służby, urzędnikami RŻ, a niekiedy także z przedstawicielami władz niemieckich, 

pozwalała im uzyskać korzystne warunki działalności gospodarczej. Przykładowo: na posesji 

przyległej do komendy Służby Porządkowej utworzony został ogródek opisywany przez 

dziennikarza GŻ podpisanego jako Nimzarak1002, co czytane wspak brzmi Karmazin. Nie 

wydaje się przypadkiem, że na służbie w KSP poznajemy Józefa Karmazyna1003. Trudno oprzeć 

                                                
1000 K. Person, Policjanci, s. 39. 
1001 St. Adler, op. cit., s. 209, 290. 
1002 GŻ nr 50 z 24 VI 1941 r., s. 2. 
1003 Rozkaz nr 43  z 24 XII 1940 r., ARG I 252, AR, t. 12, s. 278. 
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się wrażeniu, że w ten sposób reklamował on swoje dodatkowe przedsięwzięcie. Podobnie 

znana szopka „Sylwetki znakomitych mężów Służby Porządkowej” kpiła z szeregu oficerów 

mających liczne poboczne dochody.  

W sytuacji, gdzie oficerowie ŻSP posiadali znaczące udziały w szeregu lokali 

rozrywkowych i gastronomicznych getta, trudno dziwić się także ich niewielkiemu 

zaangażowaniu w walkę z przejawami zbytku w getcie. Brakuje nam jednak danych, czy miały 

miejsce wypadki, gdzie wyżsi rangą funkcjonariusze decydowali się wykorzystywać swoją 

pozycję służbową do walki z konkurencją, czy też wygrywała pewna solidarność z innymi 

restauratorami, bądź obawy przed odwetem ze strony konkurentów posiadających możnych 

protektorów.  

Nieoficjalne zarobki porządkowych nie są możliwe do oszacowania. Podczas gdy wielu 

porządkowych nie czerpało ich wcale, albo też uzupełniało swoje domowe budżety na tyle, by 

pozwalały na skromną egzystencję, tak na przeciwległym końcu spektrum znajdowały się 

osoby wykorzystujące swoją pozycję do czerpania wielkich dochodów, nie bacząc na to czyim 

kosztem się bogacą. Naszym zdaniem istniał szereg czynników wpływających na stopniową 

degenerację ŻSP, której funkcjonariusze korzystający z przyzwolenia na pewne nadużycia, a 

niekiedy operujący pod wpływem presji strony towarzyszy służby, by dokładać swój udział do 

tworzonych „pul”, pozwalali sobie na zachowania stojące w coraz silniejszej sprzeczności z 

interesem społecznym.  

 

6.6. Opał 

 

Kwestia zaopatrzenia getta w opał nie doczekała się do tej pory wyczerpującego 

opracowania. Niniejszy rozdział stanowi jedynie skrótowy opis tego ważnego, acz często 

pomijanego, zagadnienia. Na wstępie należy zauważyć, że w całym Generalnym 

Gubernatorstwie istniał znaczący deficyt opału wywołany odcięciem tego obszaru od 

większości kopalni węgla kamiennego, gdyż na terenie GG znajdowała się jedynie jedna taka 

kopalnia. Ograniczone zasoby węgla były kierowane, w pierwszej kolejności, do zakładów 

pracujących na potrzeby przemysłu zbrojeniowego, urzędów niemieckich i ludności 

niemieckiej, zaś pozostali mieszkańcy otrzymywali jedynie minimalne przydziały opału. Jak 

wspomniano we wcześniejszym rozdziale, w pierwszym roku okupacji doszło do drastycznego 

wzrostu kosztów opału i zwiększenia się popularności torfu jako alternatywy dla węgla. 
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Ze względu na to, że przesiedlenia do getta rozpoczęły się w okolicach początku sezonu 

grzewczego w większości przypadków opał był już zgromadzony w piwnicach domów. Stąd 

też, co do zasady, przeprowadzającym się do getta Żydom przypadły rezerwy zgromadzone 

przez polskich lokatorów opuszczających te mieszkania, zaś Polacy przejmowali opał 

pozostawiony przez żydowskich lokatorów. W szeregu miejsc doszło do wyłamania od tej 

zasady, gdy przeprowadzający decydowali się przewieźć zapas węgla do nowego lokum, lecz 

nie wydają się one mieć większego znaczenia dla ogólnej sytuacji w Warszawie. Można 

przyjąć, że większość osób zdołała przetrwać zimę 1940/41 opierając się na rezerwach 

zgromadzonych przed zamknięciem getta, a drastyczne problemy z brakiem paliwa 

uwidoczniły się dopiero kolejnej zimy. Ludność otrzymała także niewielkie przydziały drewna 

na karty aprowizacyjne1004. Sytuacja osób pozbawionych zapasów opału była jednak już tej 

zimy bardzo trudna. W grudniu 1940 r. cena węgla w getcie wynosiła około 80-100 zł za 100 

kg, natomiast miał można było kupić za połowę tej ceny1005, co czyniło ogrzewanie domu 

wydatkiem na który niewiele osób mogło sobie pozwolić. W tym samym czasie poza murami 

węgiel kosztował 40 gr/kg – a więc jego transport przez mury odpowiadał za przeszło 

dwukrotny wzrost ceny1006. 

Równocześnie szereg instytucji, takich jak kuchnie ludowe, urzędy czy szpitale, 

wymagało znacznie częstszych dostaw węgla. Przez to pierwszym testem systemu zaopatrzenia 

getta w opał było zapewnienie dostaw paliwa dla odbiorców instytucjonalnych. Równolegle w 

getcie istniały także prywatne przedsiębiorstwa, jak choćby lokale gastronomiczne, które 

stanowiły konkurencję do tych zasobów, ograniczonych przez wyjątkowo niskie przydziały 

nadawane przez władze niemieckie. W przeciwieństwie do sytuacji panującej na rynku 

żywności ewentualny przemyt opału na szeroką skalę nie wchodził w grę ze względów 

ekonomicznych. Dla rozdziału tych skromnych przydziałów w getcie została utworzona 

Komisja Opałowa1007, która od powstania w końcu 1940 r. była dalece autonomiczna od Rady 

Żydowskiej. Jak opisywano na łamach GŻ:  

Główną troską Komisji, której najwięcej poświęcała uwagi, była sprawa 

zaopatrywania instytucyj społecznych w węgiel, koks i drzewo. Wchodziły tu 

w rachubę takie zakłady, jak szpitale, kwarantanny, ambulatoria, kąpieliska, 

pralnie i inne instytucje służby zdrowia, następnie kuchnie ludowe itp., oraz 

instytucje publiczne, jak Rada Żyd. i jej komórki. Ważnym też zadanie była 

                                                
1004 GŻ nr 67 z 4 VIII 1941 r., s. 3. 
100534 sprawozdanie tygodniowe przewodniczącego Rady Żydowskiej w Warszawie za okres 6-12 XI 1940 r., [w:] 

Ludność żydowska w Warszawie…, s. 733. 
1006 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 187, 15-20 XII 1940 r. 
1007 W początkowym okresie była nazywana także Referatem Opałowym. 
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dostawa węgla dla zakładów przemysłowych, koniecznych dla dzielnicy, jak 

piekarń, fabryk, rozmaitych artykułów żywnościowych itp.1008  

 

W późniejszym okresie została ona przekształcona w Wydział Opałowy, by od lata 1941 

r. zostać włączoną do Zakładu Zaopatrywania jako Komisja Opałowa. Jeden ze 

współpracowników Ringelbluma opisywał organizację tej komisji w następujący sposób: 

W ogóle wszyscy działacze Komisji Opałowej to specjaliści – dawni 

hurtownicy węglowi, właściciele wielkich biur, składów węgla i drewna. 

Według tego co ludzie mówią, a co jest bliskie prawdy, Komisja Opałowa nie 

należy w ogóle do gminy. Wszyscy ci kupcy złożyli się na sumę konieczną, 

żeby zapłacić Niemcom za transport węgla oraz kaucję, której zażądali od 

gminy. Potem kupcy umówili się z gminą, która dała im dobrze płatne 

stanowiska z możliwością robienia intratnych interesów, prywatnych i na 

boku, z tym tylko zastrzeżeniem, że wszystkie instytucje gminne i społeczne 

mają dostawać węgiel po oficjalnych cenach1009. 

 

Obraz ten znajduje potwierdzenie w szeregu źródeł. Wprawdzie komisja była zależna 

od gminy, a na jej czele stał mianowany przez RŻ przewodniczący – radca Beniamin 

Zabłudowski, a po jego śmierci radca Chil Rozen1010, to pracami komisji kierowali 

przedwojenni specjaliści z branży opałowej, wśród nich przewodniczący komisji Jerzy 

Marynower1011. Kierownicy Wydziału Opałowego mieli także zatrudniać pracowników nie 

konsultując tego z Komisją Personalną Rady Żydowskiej i przyjmując na wakujące stanowiska 

krewnych i znajomych bądź osoby opłacające się odpowiednią łapówką1012. 

Spójrzmy zatem na to, w jaki sposób tak uformowana instytucja zdołała zapewnić 

dostawy opału dla instytucji uzależnionych od regularnych dostaw opału. Władze niemieckie 

szacowały, że minimalne dostawy dla tych instytucji powinny wynieść 1500 t węgla, 255 t 

koksu i 100 t drewna miesięcznie, z których do ośrodków opieki społecznej i medycznej 

powinno trafiać około 700 t, a dalsze 600 t do piekarń1013. W marcu 1941 r. rozdział węgla 

przedstawiał się następująco: 

 Kuchnie ludowe – 27,49 t 

 Kuchnie samowystarczalne – 4,86 t 

                                                
1008 GŻ nr 54 z 4 VII 1941 r., s. 2; pisownia oryginalna. 
1009 [Jehuda Feld?], Komisja opałowa oraz stacja przeładunkowa (Umschlagplatz), ARG I 410, AR t. 33, s. 88. 
1010 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 200; St. Ernest, op. cit., s. 176. 
1011 St. Ernest, op. cit., s. 176. 
1012 Memoriał przedstawicieli społeczeństwa żydowskiego dotyczący działalności Komisji przy RŻ w Warszawie, 

ARG I 640, AR t. 34, s. 527. 
1013 Bilans gospodarczy Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej z marca 1941 r. [w:] Ludność żydowska w 

Warszawie 1939-1943; Życie-Walka-Zagłada, oprac. Józef Kazimierski, Warszawa 2012, s. 219, 249. 
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 Restauracje prywatne – 163,32 t 

 TOZ – 4,29 t 

 Urzędnicy ZZ – 16,54 t 

 Centos – 2,86 t 

 Rabini – 21,27 t 

 Radcy, członkowie Komisji Opałowej i pozostali – 64,38 t1014 

Dzielnica otrzymała zatem około 20% zapotrzebowanego węgla, a z przydziału 

wynoszącego niewiele ponad 305 ton przeszło połowa trafiała do prywatnych lokali 

gastronomicznych, natomiat na potrzeby wszystkich instytucji społecznych trafiło zaledwie 40 

ton opału. Sytuacja taka była słusznie krytykowana w szeregu źródeł, lecz nie znając 

faktycznego stanu magazynów opału instytucji społecznych trudno jest formować daleko idące 

wnioski, dotyczące racjonalności takiego rozdziału węgla. Można tę sytuację jednak uznać za 

prognostyk zaopatrzenia w kolejnym sezonie grzewczym, kiedy to konieczne było zaopatrzenie 

całej ludności żydowskiej Warszawy, które przekraczały otrzymywane przydziały o kilka 

rzędów wielkości. Zauważmy w tym miejscu, że kilkadziesiąt lokali gastronomicznych w ciągu 

miesiąca zużyło 163 tony opału. Ile węgla było konieczne do ogrzania kilkudziesięciu tysięcy 

mieszkań w dzielnicy zamkniętej?  

Zimą 1940/41 władze niemieckie nie przyznały dla getta dostaw opału pozwalających 

na dostarczenie go wszystkim mieszkańcom getta1015, a jedynie można się było ubiegać o 

indywidualny przydział, wnosząc podanie i oficjalną opłatę w Komisji Opałowej1016. To miało 

stanowić drogę do zdobycia opału dla tych osób, które z jakiejś przyczyny pozbawione były 

zapasów węgla na zimę, a komisja miała rozsądzić ich sprawę i przyznać odpowiedni przydział. 

W tej sytuacji pojawiły się doskonałe warunki do rozwoju korupcji, a także faworyzowania 

osób należących do kręgu towarzyskiego lub rodzinnego pracowników komisji. Według 

Ringelbluma nie brakowało przypadków gdy osobom prywatnym przydzielano tony węgla w 

cenach urzędowych1017, co pozwalało im osiągać znaczące zyski. Na poparcie jego słów można 

przytoczyć zasłyszane przez jednego z diarystów wiadomości o rozdziale opału: „Rozdzielili 

między sobą węgiel, który powinien być rozdany po 10 kilo na głowę, otrzymali [go] piekarze, 

restauratorzy […] Właściciele zakładów rzemieślniczych gdzieś na Mariańskiej sprzedają 

węgiel tonami na ulicę. On dostaje go bez rachunku w Komisji Węglowej”1018.  

                                                
1014 Memoriał przedstawicieli społeczeństwa żydowskiego dotyczący działalności Komisji przy RŻ w Warszawie, 

ARG I 640, AR t. 34, s. 532. 
1015 Memoriał przedstawicieli społeczeństwa żydowskiego dotyczący działalności Komisji przy RŻ w Warszawie, 

ARG I 640, AR t. 34, s. 531. 
1016 St. Różycki, To jest ghetto!, ARG I 455, AR t. 33, s. 72. 
1017 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 247, 26 IV 1941 r. 
1018 [Zygmunt Frydrych], Z dziennika, ARG I 412, AR t. 23, s. 247, 3 IV 1941 r. 
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Bony na węgiel (bądź inny opał) nie zawsze były realizowane, gdyż dostawy 

otrzymywane przez magazyny opału były dalece nieregularne. Jednocześnie wielu węglarzy 

decydowało się sprzedawać znaczącą część towaru po cenach wolnorynkowych nawet jeśli 

były na nie już wystawione bony, a następnie zasłaniać się nieregularnością dostaw w razie 

konfrontacji z oburzonym klientem. Praktyka ta była tolerowana przez władze Komisji 

Opałowej jako metoda uzupełniania skromnego oficjalnego wynagrodzenia1019. W tej sytuacji 

petenci decydowali się nie tylko popierać łapówką wniosek o przyznanie opału, ale i płacić 

dodatkowo prowadzącym załadunek węgla za realizację zdobytego przydziału i przypilnowanie 

odpowiedniej jakości towaru1020. 

Niektórzy uważali, że „tylko ten otrzyma węgiel, kto przyniesie karteczkę od radcy lub 

też będzie miał osobiste stosunki z aparatem Komisji Opałowej”1021. Pracownik TOZu, 

wysyłany wielokrotnie do biura komisji przy ul. Dzikiej 2 w celu zabezpieczenia dostaw dla 

jednej z placówek prowadzonej przez tę organizację, wspominał nie tylko o trudnościach z 

zapewnieniem opału dla tej instytucji, ale także o spotkaniu z pracującym tam urzędnikiem, 

który za dopłatą 200 zł od tony opału obiecywał mu załatwić dowolną ilość węgla bądź koksu. 

Dobił on targu, zapewniając sobie i swoim towarzyszom z pracy dostawy węgla, a na swoje 

usprawiedliwienie wspominał, że „korzyść z tego mieli wyłącznie pracownicy instytucji, w 

której pracuję, a każdy z nich dostał nie więcej niż ćwierć tony węgla albo koksu”1022.  

 

                                                
1019 H. Bryskier, op. cit., s. 158. 
1020 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 247, 26 IV 1941 r. 
1021 Memoriał przedstawicieli społeczeństwa żydowskiego dotyczący działalności Komisji przy RŻ w Warszawie, 

ARG I 640, AR t. 34, s. 531. 
1022 [Jehuda Feld?], Komisja opałowa oraz stacja przeładunkowa (Umschlagplatz), ARG I 410, AR t. 33, s. 93. 
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Rysunek 13: Rozładunek węgla na terenie Umschlagplatzu, w tle widoczne zabudowania ul. Dzikiej; zdjęcie ze zbiorów AYV. 

Zdobycie opału po cenach urzędowych, bądź niewiele od nich wyższych, dawało także 

okazję do znaczącego zarobku, gdyż można było go odsprzedać zamożniejszym, którym nie 

udało się zdobyć upragnionego przydziału. Jeden z działaczy ŻSS, Henryk Bryskier 

wspominał, iż udało mu się zabezpieczyć finansowanie Związkowi Inwalidów Wojennych w 

ten sposób, że zapewnił on tej instytucji przydziały opału, które następnie były sprzedawane na 

wolnym rynku1023. Znamy także praktyki, gdy administratorzy domów, odpowiedzialni za 

opalanie w kotłach centralnego ogrzewania, sprzedawali otrzymany kontyngent lub jego część 

za wielokrotnie wyższą cenę. Zmuszało to wielu ludzi mieszkających w domach z centralnym 

ogrzewaniem do instalacji piecyków we własnych mieszkaniach1024. Zatrudnieni przy rozdziale 

opału mogli także uzupełniać swoje wynagrodzenie przydzielając dostawy węgla 

przedsiębiorstwom prowadzonych przez członków rodziny bądź krewnych, którzy następnie 

sprzedawali je na wolnym rynku1025. 

Trudno w tej sytuacji o ostrą krytykę postaci takich, jak wyżej wspomniany pracownik 

TOZu, który zdołał zdobyć dla siebie i grupy współpracowników skromne przydziały opału. 

Jednocześnie, przy tak mikrych dostawach, nie trudno się dziwić, że niewielka grupa osób 

                                                
1023 H. Bryskier, op. cit., s. 121. 
1024 H. Bryskier, op. cit., s. 159. 
1025 [Jehuda Feld?], Komisja opałowa oraz stacja przeładunkowa (Umschlagplatz), ARG I 410, AR t. 33, s. 92-

93. 
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kupujących po kilkaset kilogramów węgla odpowiadała za znaczący odsetek rozdzielonego 

opału. Nawet gdyby te osoby nie zdobywały ani grama węgla dzięki swoim znajomościom to 

zaopatrzenie kluczowych dla getta instytucji i tak oscylowałoby w okolicach 20% skromnie 

wyliczonego przez władze niemieckie zapotrzebowania. 

Od wiosny 1941 r. trwały przygotowania do kolejnego sezonu grzewczego. W tym 

okresie Koleje Rzeszy (Reichsbahn) były obciążone przewozami na potrzeby gromadzących 

się przy granicy z ZSRR wojsk, a później transportami zaopatrzenia dla walczących armii. 

Powodowało to daleko idące trudności w dostawach opału na terenie całego Generalnego 

Gubernatorstwa, a w szczególności dystryktu warszawskiego. We wszystkich raportach L. 

Fischera z wiosny i lata 1941 r. przydziały węgla dla Warszawy były określane jako dalece 

niedostateczne. Otrzymane w maju dostawy (41,5 tys. t) stanowiły mniej niż jedną trzecią 

zapotrzebowania1026, co wymusiło ograniczenie produkcji w szeregu przedsiębiorstw1027. W 

sprawozdaniu za lipiec 1941 r. skarżono się na złą jakość dostarczanego opału i brak 

możliwości utworzenia rezerw na sezon zimowy1028. W kolejnym miesiącu pisano o „napiętej 

sytuacji gospodarczej, spowodowanej coraz bardziej katastrofalnym brakiem węgla”1029, co 

miało uniemożliwiać zarówno tworzenie zapasów na zimę, jak i dawanie przydziałów dla 

ludności miasta. Ten brak miał spowodować zatrzymanie produkcji nawet w 

przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby armii, a więc w zakładach z wysokim priorytetem 

dostaw1030. Fischer skarżył się, że we wrześniu otrzymano zaledwie 22 tys. ton węgla, przez co 

nawet „nawet domy zamieszkane wyłącznie przez Reichsdeutschów nie mogły być dotychczas 

jeszcze opalane”1031 i dopiero w październiku udało się zaopatrzyć w zapasy na zimę 

przedsiębiorstwa komunalne, Reichsdeutschów i Volksdeutschów, natomiast pozostali 

mieszkańcy Warszawy nie otrzymali żadnych przydziałów opału1032. Późną jesienią dostawy 

węgla (58,6 tys. t w listopadzie i 60,2 tys. t w grudniu) wciąż były nie wystarczające i jak 

komentowano: „Ludności Warszawy znowu nie można było przydzielić dostatecznej ilości 

węgla”1033.  

                                                
1026 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc maj 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 325; W 
innych raportach szacowano zapotrzebowanie na 150, a nawet 200 tys. ton miesięcznie. 
1027 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc maj 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 322. 
1028 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc lipiec 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 360. 
1029 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc sierpień 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 375. 
1030 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc wrzesień 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 394. 
1031 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc wrzesień 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 397. 
1032 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc październik 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 

417-418. 
1033 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc grudzień 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 436. 
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Mając na uwadze tę sytuację ogólną i znając przyjętą przez władze niemieckie praktykę 

przyznawania dostawom dla Żydów najniższego priorytetu można było się spodziewać, że 

sytuacja opałowa w getcie będzie wyjątkowo trudna. Raporty komisarza getta Heinza 

Auerswalda z 1941 r. wspominają o braku opału jako o jednym z głównych czynników 

powstrzymujących rozwój wytwórczości w getcie1034. Mimo to dzielnica żydowska niemal nie 

otrzymywała węgla ani drewna, co prowadziło do przestojów w zakładach pracy i kuchniach 

ludowych. Nie zmieniało to jednak oceny prezentowanej w GŻ, gdzie przekonywano, iż 

„dostawa opału dla instytucyj społecznych odbywała się regularnie, bez przerw i zamąceń i w 

sposób racjonalny”1035. W tym samym czasie Komisja Kontroli przy Radzie Żydowskiej 

złożyła na ręce Adama Czerniakowa sprawozdanie o nadużyciach w pracy Komisji Opałowej. 

Po zapoznaniu się z jego treścią powołał on Komisję dla zbadania działalności Komisji 

Opałowej w której skład wchodził szereg radców RŻ. Na początku sierpnia GŻ zapowiadała 

rychłe zakończenie prac nad raportem dotyczącym możliwej reorganizacji Komisji Opałowej, 

który miał zostać zaprezentowany Radzie Gospodarczej RŻ1036, lecz niestety nie jest znana jego 

treść. Dopiero w listopadzie doszło do zmiany organizacji Wydziału Opałowego, w którym 

zwiększono wpływ władz gminnych na codzienne działanie tej organizacji przez włączenie do 

kierownictwa wydziału szeregu radców RŻ1037.  

Latem 1941 r. na łamach „Gazety Żydowskiej” można było się dowiedzieć o 

poczynionych przygotowaniach do kolejnego sezonu grzewczego. W lipcu mówiono o 

staraniach o drewno i torf w ilości „odpowiadającej w dostatecznej mierze potrzebie”1038, 

których przydziały miały zostać rozdzielone na karty aprowizacyjne. Ponad miesiąc później 

zapowiadano kupno większej ilości torfu, na który potrzebne byłoby jednak zdobycie 500 tys. 

zł, dlatego też proszono właścicieli składów opału o przedpłaty na dostawy tego surowca1039. 

Nie jest jasne czy zdołano zgromadzić odpowiednie środki, a jeśli tak, to czy zamówienie 

zostało zrealizowane. Pewne sukcesy w staraniach o węgiel odnosiły jednocześnie zakłady 

produkcyjne1040 i gastronomiczne1041. W początku września optymizm redaktorów GŻ ustąpił 

miejsca realizmowi. Zamiast zapowiadać powszechne przydziały opału zaczęto pisać o tym, iż 

                                                
1034 Sprawozdanie dwuletnie Heinza Auerswalda [w:] Ludność żydowska w Warszawie…, s. 705. 
1035 GŻ nr 54 z 4 VII 1941 r., s. 2. 
1036 GŻ nr 67 z 4 VIII 1941 r., s. 3; Te doniesienia o biurokratycznych zabiegach wokół Komisji Opałowej 

znalazły się w artykule pod tytułem „Rozdawnictwo węgla dla ludności”, o których nie było w nim mowy nawet 

przez chwilę. 
1037 GŻ nr 116 z 26 XI 1941 r., s. 3. 
1038 GŻ nr 54 z 4 VII 1941 r., s. 2. 
1039 GŻ nr 72 z 15 VIII 1941 r., s. 3. 
1040 GŻ nr 65 z 30 VII 1941 r., s. 3. 
1041 GŻ nr 79 z 1 IX 1941 r., s. 3. 
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wskazanym byłoby wskazanie jednego lokalu lub izby w każdym domu, gdzie miałoby działać 

normalne ogrzewanie, a na wspólnie opalanym piecu możliwe byłoby gotowanie posiłków czy 

przygotowanie ciepłych napojów1042. Późną jesienią „Gazeta Żydowska”, opisując rozdział 

opału wyliczała trzy kategorie odbiorców, uszeregowane według priorytetu ich 

zapotrzebowania. Do pierwszej zaliczono szpitale, Radę Żydowską i instytucje opieki 

społecznej, do drugiej – piekarnie, lecznice, lekarzy, inwalidów i „inne grupy pracownicze”, 

zaś do trzeciej – przemysł i rzemiosło1043. Nie przewidziano w tym planie żadnych przydziałów 

dla ogółu ludności getta. W praktyce nawet tak okrojony plan nie był realizowany, gdyż nie 

zdołano zapewnić odpowiednich ilości opału nawet dla instytucji z pierwszej grupy, a w 

schroniskach dla przesiedleńców drastycznie wzrosła śmiertelność z powodu mrozów1044. 

Jednocześnie jednak część zakładów z grupy drugiej i dalszych oraz pewne niewymienione 

instytucje, jak choćby lokale rozrywkowe i gastronomiczne, otrzymywały przydziały węgla ze 

względu na personalne koneksje ich kierownictwa lub też dzięki łapówkom.  

W początku listopada 1941 r. Emanuel Ringelblum oskarżał Komisję Opałową o 

nieroztropne działanie i niezapewnienie opału w ilości wystarczającej choćby do ogrzania 

pojedynczych mieszkań w każdej z kamienic getta. Stwierdzał także „większość ludności, i to 

nie tylko najuboższej, nie ma [nawet] szklanki wrzątku”1045, a więc nie mieli oni możliwości 

normalnego przyrządzenia posiłków czy ciepłych napojów. W obliczu braku opału w getcie 

wiele domostw było całkowicie nieogrzewanych, a kupione wielkim kosztem paliwo 

wykorzystywano jedynie do gotowania. St. Różycki opisując przykładowy budżet rodziny w 

getcie wyliczał, że na paliwo poświęcano 65 zł miesięcznie1046, co przy cenie opału tej zimy 

wynoszącej około 2 zł/kg1047 oznaczało konieczność ograniczenia się do jednego kilograma 

dziennie. Taka ilość drewna czy węgla z trudnością mogła wystarczyć do zagotowania obiadu, 

lecz nie dawała żadnych szans ogrzania mieszkania. Nawet osoby należące do dobrze 

sytuowanych, jak przewodniczący RŻ Adam Czerniaków, wspominały o trudnościach z 

ogrzaniem mieszkania: „[27 I 1942 r.] – Wczoraj zdobyłem się na czyn bohaterski – wykąpałem 

się w wannie (letnia woda, mróz w mieszkaniu)”1048. Częstą praktyką było ogrzewanie tylko 

jednego pomieszczenia w domu czy rozpalanie w piecu raz na kilka dni, by ugotować posiłki i 

                                                
1042 GŻ nr 81 z 5 IX 1941 r., s. 5. 
1043 GŻ nr 116 z 26 XI 1941 r., s. 3. 
1044 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 322, styczeń 1942 r. 
1045 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 312, 14 XI 1941 r. 
1046 St. Różycki, To jest ghetto!, ARG I 455, AR t. 33, s. 70. 
1047 N.N., Relacja z życia warszawskiego getta, ARG I 496, AR t. 33, s. 29; Wiosną 1941 r. opał miał być nieco 

tańszy i kosztować około 1500 zł za tonę; Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 247, 26 IV 1941 r. 
1048 Adama Czerniakowa dziennik, s. 243, 27 I 1942 r. 
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ogrzać wodę do kąpieli i prania, by następnie spędzać w pomieszczeniach ogrzewanych jedynie 

ciepłem ludzkich ciał1049. 

Większość osób była skazana na życie w nieogrzewanych pokojach lub też na 

wykorzystywanie na opał drewna z rozbiórki bądź palenie mebli, podłóg czy schodów1050. 

Częstym wątkiem w źródłach są przypadki wydobywania elementów drewnianych z ruin 

domów zniszczonych w 1939 r. czy też rozbieranych starych płotów granicznych getta1051. W 

znanym opracowaniu Sprawa „specjalnych” domów Dzielnicy Żydowskiej1052 opisującym 

sytuację najuboższych Żydów w getcie w zimie 1941/42 wyliczano, że z 780 izb mieszkalnych, 

w których przeprowadzono wizję lokalną, w 718 nie rozpalono w tym sezonie grzewczym ani 

razu ognia pod kuchnią1053, a jednym z postulatów było przyznanie zamieszkującym w nich 

rodzinom przydziału opału „w minimalnej ilości 5 kg na rodzinę”1054. W wielu mieszkaniach 

stwierdzono przy tym brak wszelkich sprzętów domowych i brak części desek podłogowych, 

które zostały spalone lub spieniężone. Jeden z załączników do tego opracowania stanowi opis 

śmierci rodziny Drewnowicz, którzy zamarzli w lutym 1942 r. po tym, jak „Drewnowicz bronił 

się rozpaczliwie przed śmiercią – zrywał deski od podłogi, aby móc siebie i swoje dzieci przez 

krótki moment ogrzać”1055. Warunki te jednak nie ograniczały się do wąskiej grupy domów 

„specjalnych” – L. Hirszfeld wspominając swoje wizje lokalne w domach w getcie pisał o 

wyrywaniu poręczy schoów na opał jako o typowym zjawisku, podobnie traktując awarie sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na skutek zamarznięcia wody, co stanowi świadectwo 

utrzymywania się ujemnych temperatur w domach1056. W teorii takim ekstremalnym sytuacjom 

miał zapobiec rozdział po 20 kg opału w cenie 30 gr/kg dla najuboższych rodzin1057. Na 

potrzeby całej akcji przyznano jedynie 100 t węgla1058 (później podniesione do 110 t), skutkiem 

czego te nad wyraz skromne zapasy trafiły jedynie do niespełna 5500 rodzin, co stanowiło 

kroplę w morzu potrzeb. 

                                                
1049 M. Lensky, op. cit., s. 77. 
1050 N.N. Relacja z życia warszawskiego getta, ARG I 496, AR t. 33, s. 29. 
1051 Adama Czerniakowa dziennik, s. 243, 27 I 1942 r. 
1052 AAN, Delegatura Rządu na Kraj, Meldunki o sytuacji w getcie warszawskim, 202/II-28, k. 20 i d. 
1053 AAN, Delegatura Rządu na Kraj, Meldunki o sytuacji w getcie warszawskim, 202/II-28, k. 21. 
1054 AAN, Delegatura Rządu na Kraj, Meldunki o sytuacji w getcie warszawskim, 202/II-28, k. 22. 
1055 AAN, Delegatura Rządu na Kraj, Meldunki o sytuacji w getcie warszawskim, 202/II-28, k. 23a. 
1056 L. Hirszfeld, op. cit., s. 238. 
1057 GŻ nr 121 z 7 XII 1941 r., s. 3. 
1058 GŻ nr 125 z 17 XII 1941 r., s. 2. 
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W budynkach szpitali, punktów czy sierocińców zimą 1941/1942 r. ogrzewanie było 

dalece niewystarczające1059. Janusz Korczak po objęciu tymczasowego zarządu w największym 

z sierocińców getta, Głównym Domu Schronienia, rozesłał do szeregu osób list z pytaniem: 

„Czy Pan wie, że dzieci w Sierocińcu Dzielna 39 przebywają w nieogrzewanym lokalu?”1060. 

Wśród jego postulatów dotyczących poprawy sytuacji dzieci znalazło się miejsce także dla 

takiego: „Dla dzieci zdrowych i jako tako żywionych ustaliłbym jako minimum temperatury 

trzynaście stopni”1061, gdyż do tej pory dopiero chodząc w dwóch swetrach i palcie nie 

odczuwał zimna1062. Ten sam obiekt w początku 1942 r. wizytował również Ludwik Hirszfeld, 

który zaobserwował w zwiedzanych salach mieszkalnych temperatury poniżej zera1063. 

Przypadek ten nie był odosobniony, a podobne warunki panowały także w kamienicach 

przeznaczonych na punkty dla przesiedleńców znanych jako „miasteczko uchodźców” 

położonych przy ul. Dzikiej 1/3/5 i wzdłuż ul. Stawki1064.  

Proponowane przez działaczy społecznych inicjatywy mające na celu ogrzewanie 

pojedynczych pomieszczeń w kamienicach by zapewnić możliwość ogrzania się potrzebującym 

(w szczególności dzieciom), czy łaźni przy każdym bloku mieszkalnym pozwalających na 

regularne mycie i pranie ubrań, co miało zapobiegać rozprzestrzenianiu się tyfusu – nie mogły 

zostać utworzone gdyż zdobycie dla nich opału przekraczało możliwości finansowe i 

organizacyjne mieszkańców. 

Nawet w lokalach rozrywkowych getta zimą 1941/42 r. panował dotkliwy chłód. 

Dyrektor artystyczny teatru Femina – Jerzy Jurandot wspominał, że temperatura na widowni 

nierzadko spadała poniżej zera, a widzowie oglądali przedstawienia w paltach i 

rękawiczkach1065, choć według ogłoszeń zamieszczonych na łamach „Gazety Żydowskiej” był 

to „teatr dobrze ogrzany i oświetlony”1066. Podobnymi hasłami promowały się także Nowy 

Teatr Kameralny i Nowy Azazel1067, a panujące w nich warunki prawdopodobnie nie odbiegały 

od tych znanych z Feminy. Wyższa temperatura panowała w lokalach gastronomicznych, 

                                                
1059 Szerzej zagadnienie warunków panujących w sierocińcach w getcie opracowała Agnieszka Witkowska-

Krych w swojej rozprawie doktorskiej, eadem, Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w 

getcie warszawskim, niepublikowana rozprawa doktorska. 
1060 Janusz Korczak, Pierwsze kroki na Dzielnej 39 [w:] Pamiętnik i inne pisma z getta, red. Marta Ciesielska, 
posłowie Jacek Leociak, Warszawa 2012, s. 160. 
1061 J. Korczak, Pierwsze kroki na Dzielnej 39 [w:] op. cit., s. 172. 
1062 J. Korczak, Pierwsze kroki na Dzielnej 39 [w:] op. cit., s. 168. 
1063 L. Hirszfeld, op. cit., s. 247-248. 
1064 M. Lensky, op. cit., s. 80-87. 
1065 J. Jurandot, op. cit., s. 84. 
1066 GŻ nr 1 z 2 I 1942 r., s. 5. 
1067 Ich ogłoszenia przewijały się często w piątkowych wydaniach GŻ, patrz np. GŻ nr 108 z 7 XI 1941 r., s. 6; 

GŻ nr 111 z 14 XI 1941 r., s. 6. 
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ponieważ były one ogrzewane przez cały czas pracy, a nie tylko w godzinach występów, a 

ponadto charakteryzowały się znacznie mniejszą kubaturą, przez co ich opalenie wymagało 

mniejszych nakładów. Prawdopodobnie dla zapewnienia sobie stałych dostaw opału 

właściciele niektórych lokali rozrywkowych (jak choćby „Sztuki”) włączali do spółki 

pracowników Biura Opałowego1068, którzy mieli w zamian za udział w zyskach zadbać o 

nadanie lokalowi priorytetu w zaopatrzeniu.  

6.6.1. Ogrzewanie gazowe i elektryczne 

W lepszej sytuacji znajdowały się osoby zamieszkujące w domach, w których możliwe 

było użycie ogrzewania gazowego lub elektrycznego, gdyż ceny gazu i energii elektrycznej 

pozostawały zamrożone na przedwojennym poziomie. Już w trakcie pierwszej zimy okupacji 

wzrosła popularność grzałek, kuchenek i piecyków elektrycznych1069, zaś kolejnej zimy na 

łamach „Gazety Żydowskiej” reklamowały się wytwórnie takie jak: „Electric”, „Kaloria”, 

„Voltex”, „Kohan”, „Technoterm”1070 – każda z nich wydaje się być efemerycznym tworem 

powstałym w odpowiedzi na trudności ze zdobyciem opału. Użycie ogrzewania elektrycznego 

mogło wiązać się z dwoma rodzajami problemów. Po pierwsze przez niewłaściwe 

zabezpieczenia grzałek i niedostosowaną do wysokiego poboru mocy instalację, mogło 

dochodzić do lokalnych awarii sieci energetycznej. Po drugie wraz ze wzrostem popularności 

takiego rozwiązania rosło ogólne zapotrzebowanie na prąd, którego dostarczenie przekraczało 

możliwości produkcyjne elektrowni w Warszawie, a to z kolei groziło awarią całej sieci 

energetycznej. W październiku 1941 r. władze niemieckie wprowadziły drastyczne 

ograniczenia w korzystaniu z energii elektrycznej, w skutek czego całe dzielnice były, według 

planu, odcinane od prądu w określonych godzinach, by zapobiec przeciążeniu elektrowni. Jak 

pisano w raportach władz dystryktu warszawskiego, mimo ograniczania godzin pracy zakładów 

przemysłowych, elektrownia stale pracowała na granicy swoich możliwości z powodu 

wykorzystywanych przez warszawiaków grzałek elektrycznych1071. Dla uniknięcia przerw w 

dostawach prądu i oszczędzenia na rachunkach, niektórzy mieszkańcy tworzyli nielegalne 

przyłącza do sieci energetycznej pomijające liczniki. Według Jana Piaseckiego, zatrudnionego 

w administracji warszawskiej elektrowni, w sezonie grzewczym 1940/1941 z sieci skradziono 

18,7 GWh, zaś rok później – 46 GWh. Przy mocy zainstalowanej w elektrowni na poziomie 83 

                                                
1068 Jednym z jej udziałowców był Maciej Czarnecki (Bernstock); Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 

29, s.221, 10 III 1941 r., przypis 1225. 
1069 N.N., Proces przystosowania wojennego rzemieślnika żydowskiego w Warszawie, ARG I 621, AR t. 34, s. 

88. 
1070 GŻ nr 47 z 31 XII 1940 r., s. 8. 
1071 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc październik 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 414. 
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MW przekładało się to na przynajmniej 4% strat w sezonie 1940/1941 i 10% rok później1072. 

Piasecki szacował, że wytworzenie 19 mln kWh pochłonęło powyżej tysiąca ton węgla1073, 

jednak wartość ta jest zaniżona o rząd wielkości i w rzeczywistości winna być tutaj mowa o 

kilkunastu tysiącach ton1074. Taka ilość stanowiła zauważalny odsetek całkowitych dostaw 

węgla dla Warszawy. Brak nam możliwości by określić odsetek jaki odsetek kradzionej energii 

elektrycznej przypadał na getto, jednak najprawdopodobniej był on w przybliżeniu równy 

udziałowi Żydów w populacji miasta. Dostawy gazu także odbywały się z przerwami, co 

czyniło jego używanie wyjątkowo niebezpiecznym ze względu na wysokie 

prawdopodobieństwo niezauważonego ulotnienia się gazu1075.  

6.6.2. Oszczędzanie opału, alternatywne metody ogrzewania 

W obliczu powszechnych braków opału na łamach GŻ pojawiły się porady, w których 

gospodyniom domowym zalecano, aby dogotowywały potrawy, zdejmując je wcześniej z ognia 

i owijając szmatami bądź wkładając je do szczelnie zamykanego pudła wypełnionego 

trocinami, sianem czy watą zwanego „dogotowywaczem”1076. Nie próżnowali także 

przedsiębiorcy produkujący piecyki „trociniaki”, w których, przynajmniej według ogłoszeń, 

można było palić niemal dowolnego rodzaju opałem. Zdaniem Ringelbluma pojedynczy wsad 

trocin do pieca na przełomie 1940 i 1941 r. kosztował około 2 zł, zaś za węgiel dostarczający 

podobnej ilości ciepła trzeba było zapłacić 6-7 zł, co czyniło trociniaki efektywnym kosztowo 

sposobem ogrzewania1077. Obok tych produktów które, według wszelkiego 

prawdopodobieństwa, mogły działać, na łamach „Gazety Żydowskiej” reklamowane były 

przynajmniej dwa produkty, które nie mogły spełniać swojego zadania1078.  

                                                
1072 Przy założeniu, iż elektrownia stale pracowała z mocą znamionową, co zazwyczaj nie jest możliwe przez 

konieczność konserwacji i napraw urządzeń. 
1073 Jan Piasecki, Energia elektryczna dla warszawskiego getta, BŻIH nr 121-122/1982, s. 107-108. 
1074 Zakładając sprawność zespołów energetycznych na poziomie 100% wytworzenie 1 GWh wymaga spalenia 

140-250 t węgla w zależności od jego kaloryczności. Tym samym do pokrycia 19 GWh strat konieczne byłoby 

spalenie około 3-5 tys. ton węgla kamiennego. Obecnie bloki energetyczne charakteryzują się sprawnością na 

poziomie 30-50%, zaś zainstalowane w Elektrowni Powiśle turbozespoły miały znacząco niższe parametry 

użytkowe. Każe to podnieść ten szacunek do kilkunastu tysięcy ton węgla w zimie 1940/1941 r.; Zbigniew 

Kasztelewicz, Michał Patyk, Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski, 
„Polityka energetyczna – Energy Policy Journal” 2015, t. 18, zeszyt 4, s. 54, tab. 5. 
1075 GŻ nr 115 z 23 XI 1941 r., s. 4. 
1076 GŻ nr 95 z 8 X 1941 r., s. 4; Na marginesie warto zauważyć, że używanie takiego urządzenia zalecały także 

przedwojenne poradniki gospodyń domowych – por.: Kamilla Chołoniewska, Gospodarstwo domowe i kuchnia 

racjonalna, Warszawa 1929, s. 58-62. 
1077 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 199, 31 XII 1940 – 17 I 1941 r.; Piecyk taki miał 

kosztować zaledwie około 40 zł, a więc inwestycja mogłaby zwrócić się w niespełna dwa tygodnie. 
1078 Opis tych kampanii ogłoszeniowych zawarłem wcześniej w mojej pracy magisterskiej: Życie społeczności 

Żydów warszawskich w świetle „Gazety Żydowskiej” (lipiec 1940 – sierpień 1942 r.).  
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6.6.3. Oszustwa na rynku pieców i opału 

Pierwszym z nich był produkt marki „Argon”, zachwalany jesienią 1940 r. W artykule 

redakcyjnym, sprawiającym wrażenie nieoznaczonego tekstu sponsorowanego, zapowiadano: 

„firma «Argon» wypuściła na rynek bardzo aktualny artykuł, a mianowicie, piecyk, tzw. 

«samopał», oraz węgiel syntetyczny w kostkach, który nie tylko nie ustępuje węglowi 

kamiennemu, ale i skutecznie konkuruje z nim dzięki swej taniości i wydajności kalorii”, a dalej 

opisywano test mający potwierdzić dobrodziejstwo tego paliwa – według którego „w 24 

godziny po napaleniu w piecu, obydwa termometry [na piecu i przy ścianie pomieszczenia - 

MG] wykazywały jeszcze plus 20 stopni, co tym bardziej zasługuje na uwagę, ze w danym 

piecu palono po raz pierwszy w b.r., a jest to już «staruszek», przeświecający dziurami. Przy 

rozplombowaniu pieca, co nastąpiło wobec licznego grona zainteresowanych osób, okazało się, 

że piec był jeszcze pełen żaru”1079. Taka wydajność paliwa podczas prezentacji i jego niska 

cena gwarantowana w ogłoszeniach, skusiła wielu klientów, których, według doniesień 

prasowych, mogły być nawet tysiące. Jak się jednak okazało w kolejnych miesiącach, oferta ta 

była oszustwem, zaś GŻ, która poprzednio gorąco zachęcała do kupna opału firmy „Argon”, 

relacjonowała później historie jej upadku i radziła jak odzyskać wpłacone już środki1080.  

Rok później na rynku pojawiła się kuchenka „Fenomen” wytwarzana w Warszawie. Jej 

kampania reklamowa rozpoczęła się od serii enigmatycznych zapowiedzi, takich jak: 

„Oszczędność, Czystość i Wygoda to... «FENOMEN»!!!”1081. Dopiero po dwóch miesiącach 

ujawniono, iż chodzi o model kuchenki mający pozwolić na gotowanie żywności i ogrzanie 

pokoju przy minimalnej ilości paliwa. Według zapowiedzi w prasie, miała ona nie wymagać 

podpięcia rur, co powinno skłonić potencjalnych klientów do ostrożności, ponieważ spalanie 

drewna czy węgla bez należytego odprowadzenia spalin mogło prowadzić do zatrucia osób 

przebywających w pomieszczeniu1082, a z pewnością prowadziło do osadzania się na ścianach 

warstwy kurzu i sadzy. Z czasem uściślono również, ze kuchenka ta będzie spalała jedynie 20-

30 dag paliwa na godzinę1083. W kwietniu 1942 r. ukazał się w GŻ artykuł zalecający tę 

kuchenkę wszystkim niezdecydowanym: 

W wytwórni przy ulicy Ogrodowej 30, m. 1 produkuje się te małą, zgrabną i 

elegancką kuchenkę (maszynkę) - istny cud techniki. [...] Czyż to nie 

„Fenomen”, że na tej maleńkiej, wygodnej (mieszczą się na niej 2 większe 

                                                
1079 GŻ nr 26 z 16 X 1940 r., s. 3; Z opisów wynikało, że opał używany w pokazach był zbliżony do dostępnych 

obecnie na rynku stałych paliw turystycznych w kostkach. 
1080 GŻ nr 5 z 17 I 1941 r., s. 4. 
1081 GŻ nr 113 z 19 XI 1941 r., s. 4. 
1082 GŻ nr 129 z 31 XII 1941 r., s. 6. 
1083 GŻ nr 42 z 10 IV 1942 r., s. 6. 
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garnki) i praktycznej kuchence „Fenomen”, można sobie ugotować obiad z 

2-ch dań aż dla 5-ciu osób i to kosztem tylko 1 (jednej) złotówki! Tylko pół 

kilograma węgla (drzewa lub koksu) trzeba spalić w kuchence „Fenomen”, 

a obiad szybko gotowy. Tańsze niż gaz, szybsze niż elektryczność, nie kopci, 

nie dymi, nie wymaga rur ani urządzeń, nie zajmuje miejsca i nie szpeci 

pokoju - a więc, estetyczne, praktyczne, technicznie doskonałe, trwałe, a 

przede wszystkim tanie – oto fenomenalne zalety kuchenki „Fenomen”.  

Nadeszła wiosna! [...] Jak to cudnie, ze możemy sobie właśnie na wiosnę i 

lato, postawić tanim kosztem w naszym pokoju kuchenkę „Fenomen”? 

Kuchenka „Fenomen” gotuje bowiem bez trudu, nie ogrzewa pokoju, który i 

tak jest rozgrzany słońcem1084. 

 

Uważny czytelnik mógł zauważyć, iż nie tylko sama kuchenka miała mieć niesłychane 

wprost możliwości, ale i wraz ze zmianą pory roku dostosowywano jej opis do bieżących 

oczekiwań. I tak, gdy zimą miała ona służyć jako ogrzewanie domu, tak w kwietniu 

zapewniano, że nie ogrzewa pokoju. Gdy wcześniej zachwalano jej oszczędność opału przy 

długim paleniu, tak wiosną wskazywano jej szybkość, mimo iż spalenie półkilogramowego 

„wsadu” zajęłoby około dwóch godzin według wcześniejszych zapewnień. Zdaje się, że 

producenci tej kuchenki byli zdecydowani promować ją niezależnie od rzeczywistych 

parametrów użytkowych i bez oglądania się na komfort i bezpieczeństwo użytkowników.  

Popularność takich wynalazków wydaje się być signum temporis okupacyjnej 

rzeczywistości, w której wielkiej kreatywności w rozwiązywaniu problemów codzienności 

towarzyszyły negatywne cechy ludzkiej osobowości. Ludzie postawieni przed problemami 

niemożliwymi do rozwiązania, za jakie należy uznać ogrzanie mieszkań i gotowanie bez dostaw 

opału, chcieli uwierzyć w „cudowne” rozwiązania ich problemów, a niektórzy sprzedawcy, 

pozbawieni swoich regularnych źródeł dochodu, wykorzystywali tę podatność wprowadzając 

swoich klientów w błąd. Szerzej temat ten zostanie omówiony w dziale poświęconym 

wewnętrznemu rynkowi w getcie.  

 

6.7. Poczta w getcie 

 

Poczta funkcjonująca w getcie warszawskim stanowiła pewien fenomen. Podczas gdy 

w teorii getto miało być odcięte od świata zewnętrznego, dla zachowania pozorów normalności 

                                                
1084 GŻ nr 45 z 17 IV 1942 r., s. 2. 
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władze niemieckie zdecydowały się zezwolić na funkcjonowanie poczty w dzielnicy 

zamkniętej aż do wybuchu powstania w getcie warszawskim.  

Wraz z zamknięciem dzielnicy żydowskiej, obowiązek prowadzenia poczty na terenie 

getta spadł na Judenrat, który od stycznia 1941 r. był całkowicie odpowiedzialny za obsługę 

pocztową Żydów warszawskich1085. Pocztowa Składnica Paczkowa (ul. Ciepła 20) 

odpowiadała za przechowywanie i wydawanie paczek mieszkańcom getta, sortownia i punkt 

wydawania listów listonoszom mieścił się na ul. Krochmalnej 32, zaś główny urząd pocztowy 

– gdzie przyjmowane były listy, telegramy i wypłacano środki z przekazów pocztowych – 

zajmował budynek dawnego Urzędu Pocztowego nr 41 przy ul. Zamenhofa 191086. Ponadto 

przy ul. Grzybowskiej 27 mieścił się urząd cenzury bowiem zgodnie z zarządzeniami 

niemieckimi przesyłki pocztowe miały być cenzurowane w miejscu nadania1087.  

Warto w tym miejscu pamiętać, że w okresie międzywojennym na poczcie niemalże 

wcale nie zatrudniano Żydów, przez co organizacja tej instytucji wiązała się z dużymi 

trudnościami. Nie brakuje w źródłach licznych uwag na temat sprawności funkcjonowania 

poczty zarówno ze strony jej klientów, którzy często skarżyli się na opóźnienia w roznoszeniu 

paczek i listów1088, jak i ze strony listonoszy. Pracujący na poczcie Perec Opoczyński 

wspominał okres jej organizacji po zamknięciu getta: „Zatrudniony personel był 

niewykwalifikowany, segregowanie listów zajęło mu dużo czasu. Zanim posegregowano i 

rozesłano listy, nadeszły nowe worki, których zawartość powoli ulegała przeterminowaniu”1089. 

Ta niesolidność poczty w pierwszym okresie jej funkcjonowania wywołała spadek zaufania do 

jej usług. 

Utrzymanie poczty było finansowane z dodatkowych opłat od przesyłek pocztowych 

nakładanych zarówno na wysyłane jak i odbierane materiały, wynoszących od 20 do 50 groszy 

od sztuki, które należało opłacić bezpośrednio listonoszowi1090. Dla wielu mieszkańców getta 

zapłata nawet tak skromnej kwoty stanowiła problem1091, co powodowało wiele konfliktów 

pomiędzy mieszkańcami a roznoszącymi listy. Z kwoty uiszczonej przy odbiorze przesyłki 

pewna część stanowić miała wynagrodzenie pocztowca (w zależności od źródła mowa tu o 6 

                                                
1085 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 395. 
1086 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 395, 397. 
1087 Maria Ferenc, „Każdy pyta co z nami będzie”; Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie 

i Zagładzie, Warszawa 2021, s. 265; Co ciekawe – niemiecki fotograf propagandowy Ludwig Knobloch, 

dokumentując pracę poczty w getcie, sfotografował pracę tych cenzorów.  
1088 M. Ferenc, „Każdy pyta co z nami będzie”, s. 266. 
1089 Perec Opoczyński, Żydowski listonosz, ARG I 1230, AR t. 31, s. 421.  
1090 GŻ nr 59 z 16 VII 1941 r., s. 3. 
1091 Przypomnijmy – w getcie w końcu 1941 r. około 1/3 mieszkańców była zwolniona z opłat od kartek 

żywnościowych w wysokości 2 zł od sztuki. 
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gr od listu bądź 10% należności1092), reszta zaś miała trafić do kierownictwa poczty na 

utrzymanie biur i opłacenie pracowników nie biorących udziału w rozdziale przesyłek. 

W getcie listy roznosiło około setki listonoszy1093, a cały personel poczty liczył w 

przybliżeniu czterysta osób1094. Jednocześnie w getcie co dzień rozdzielano ogółem do około 7 

tysięcy przesyłek1095. W zestawieniu z powyższymi danymi o zarobkach oznaczałoby to, że 

każdy z listonoszy zarobiłby zaledwie kilka złotych roznosząc swój przydział kilkudziesięciu 

listów i paczek, przez co praca na poczcie w teorii byłaby podobnie wynagradzana jak ta w 

szopach. W rzeczywistości jednak nie brakowało ludzi zabiegających o posadę na poczcie 

oferujących łapówki1096 i proszących o wstawiennictwo lepiej ustosunkowanych osób1097.  

Tak jak i przy innych posadach w getcie oficjalne wynagrodzenie stanowiło jedynie 

niewielką część rzeczywistych dochodów zatrudnionych. Obok przydziału obiadów w kuchni 

Rady Żydowskiej czy później dodatkowych przydziałów chleba dowiadujemy się także o 

specyficznych dla poczty możliwościach zarobkowania. Pracujący jako listonosz Perec 

Opoczyński wspominał, że pracownicy posiadający znajomości w kierownictwie poczty 

zabiegali o to by roznosić listy na najlepsze ulice, gdzie można było liczyć na otrzymanie 

napiwków1098. Natomiast w dni, kiedy do getta docierało mniej listów, zabierali wszystkie 

przesyłki1099 pozostawiając swoich kolegów bez pracy. Potwierdzenie źródłowe znajduje 

również przypadek człowieka, który do spółki z pracownikiem sortowni listów wynosił z niej 

listy i roznosił je w getcie pobierając urzędową opłatę i dzieląc się nią tylko ze swoim 

wspólnikiem, a więc de facto okradając pocztę1100.  

Powyższe metody poprawy własnego bytu nie wiązały się z krzywdą adresatów, a 

konkurencję pomiędzy listonoszami można uznać za naturalną konsekwencję akordowego 

systemu wynagrodzeń. Ponadto pocztowcy byli też oskarżani o kradzieże zawartości paczek 

czy okradanie mieszkań adresatów1101. Z pewnością takie przypadki miały miejsce, lecz mając 

na uwadze wcześniej wzmiankowaną złą opinię, jaką cieszyli się żydowscy listonosze, można 

spodziewać się, że przypisywano im także cudze winy. Nie jest także jasne jak często paczki 

                                                
1092 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 397. 
1093 Perec Opoczyński, Żydowski listonosz, ARG I 1230, AR t. 31, s. 423. 
1094 R. Sakowska, Łączność pocztowa, s. 108. 
1095 M. Ferenc, „Każdy pyta co z nami będzie”, s. 267. 
1096 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 178, 29 XI – 2 XII 1940 r., Zdaniem Ringelbluma 

bezpośrednio po zamknięciu getta praca na poczcie była ceniona wyżej niż w ŻSP – oczekiwano za nią 500 zł 

łapówki wobec 300 zł w Służbie Porządkowej. 
1097 Perec Opoczyński, Żydowski listonosz, ARG I 1230, AR t. 31, s. 417-418. 
1098 Perec Opoczyński, Żydowski listonosz, ARG I 1230, AR t. 31, s. 423. 
1099 Perec Opoczyński, Żydowski listonosz, ARG I 1230, AR t. 31, s. 422. 
1100 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 397. 
1101 Perec Opoczyński, Żydowski listonosz, ARG I 1230, AR t. 31, s. 423-424. 
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były okradane przez żydowskich pracowników poczty, a jak często trafiały do getta już 

wybrakowane. Jeden z diarystów w lutym 1941 r. pisał, że normą były sytuacje gdy do 

odbiorców trafiały paczki pozbawione od ¼ do ½ zawartości i wspominał o plotkach 

oskarżających zarówno żydowskich jak i polskich czy niemieckich pocztowców1102. 

Według Opoczyńskiego „urzędnicy polskiej spedycji kradli w najlepsze, wiedząc, że 

odpowiedzialność i tak poniesie […] poczta żydowska. […]. Jednak jest pewne, że i tam, na 

żydowskiej poczcie, dokonywano wielkich kradzieży”1103. Przykładowo, nawet w GŻ, 

opisywano szajkę pracowników sortowni, którzy w wypadku, gdy adres odbiorcy nie był 

czytelny, mieli wpisywać w jego miejsce siebie lub swoich bliskich jako adresatów1104.  

Do getta trafiały także niekiedy przesyłki, które adresowane były do Niemców. Znana 

jest relacja Mariana Plebańskiego o tym, że pracownicy sortowni Deutsche Post Osten C1 w 

Warszawie mieli celowo wpisywać błędne adresy pomocnicze (a więc ich „spolszczenia”) tak, 

by paczki trafiały do getta, gdzie pracownicy mieli „rozdawać paczki żywnościowe niemieckie 

przeważnie chorym Żydom i nie mającym żadnej pomocy z zewnętrznej strony”1105. Relacja ta 

wydaje się stanowić jednak świadectwo dość rzadkiego procederu – jak sam autor wskazywał 

trwała ona zaledwie kilka miesięcy, a w źródłach żydowskich brak jego potwierdzenia. Jest 

prawdopodobne, iż pracownicy poczty dzielili się tymi paczkami bez udziału osób trzecich. 

6.7.1.  Paczki 

Podczas gdy znaczenie informacyjne listów i kart pocztowych jest trudne do 

przecenienia, ich bezpośredni wpływ na życie ekonomiczne dzielnicy żydowskiej pozostawał 

niewielki. Inną kwestią były docierające do getta paczki i przekazy pieniężne. Wprawdzie 

otrzymywała je stosunkowo niewielka grupa Żydów warszawskich, ale dla nich stanowiły 

kluczowe pozycje w budżetach domowych. 

Zawartość trafiających do getta paczek była mocno zróżnicowana. Za najcenniejsze 

uchodziły przesyłki z krajów neutralnych (w szczególności Szwecji, Holandii, Rumunii, 

Szwajcarii1106, Jugosławii1107 i Portugalii1108), wysyłane przez międzynarodowe organizacje 

żydowskie, lub też bliskich, których wojna zastała w krajach neutralnych lub też alianckich. Ich 

zawartość często stanowiły wyjątkowo wartościowe towary takie jak kawa, herbata, cukier, 

mleko skondensowane, czekolada, konserwy czy kosmetyki. Często towary luksusowe z 

                                                
1102 Ch. A. Kaplan, op. cit., s. 223, 18 II 1941 r. 
1103 Perec Opoczyński, Żydowski listonosz, ARG I 1230, AR t. 31, s. 424. 
1104 GŻ nr 43 z 30 V 1941 r., s. 3. 
1105 AŻIH, Plebański Marian, Moje wspomnienia, 301/5933, k. 1-3. 
1106 R. Sakowska, Łączność pocztowa getta warszawskiego, BŻIH nr 45-46/1963, s. 102. 
1107 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 209, 19 II 1941 r. 
1108 St. Adler, op. cit., s. 228, Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 302, wrzesień 1941 r. 
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paczek były spieniężane na wolnym rynku, by w zamian kupić dobra pierwszej potrzeby, przez 

co otrzymujący je zyskiwali środki wystarczające na utrzymanie się przez dłuższy czas, a 

najbogatsi mieszkańcy getta zyskiwali dostęp do trudno dostępnych dóbr. W GŻ można spotkać 

ogłoszenia przedsiębiorców skupujących zawartość takich paczek, zaś w krajach, z których 

takie przesyłki mogły być wysyłane, powstały nawet odpowiednie przedsiębiorstwa obiecujące 

złożenie odpowiednich paczek i dostarczenie ich do getta. Ich reklamy niekiedy pojawiały się 

na łamach GŻ1109, jak się wydaje tylko po to, aby zostały przez czytelników gazety polecone 

krewnym zamieszkałym w USA.  

Do wybuchu wojny z ZSRR wiele paczek do Warszawy docierało z terenów 

włączonych do Związku Radzieckiego, gdzie ceny żywności były znacznie niższe. Często były 

one wysyłane przez krewnych i znajomych którzy znaleźli się na terenach pod okupacją 

sowiecką. Ta różnica cen pozwalała zarabiać na wysyłanych paczkach, a także na przesyłanie 

pomocy do Warszawy nawet niezamożnym bliskim, którzy znaleźli się w radzieckiej strefie 

okupacyjnej. Podobna była zawartość paczek wysyłanych ze wsi z terenów GG, gdzie mimo 

nałożonych na rolników kontyngentów dostaw obowiązkowych ceny płodów rolnych były 

niższe niż w Warszawie (a w szczególności niż w getcie). Nie zbadano dotąd, jak wiele paczek 

trafiało do getta jako dary. 

Paczki docierające z prowincji zawierały zazwyczaj dostępne na lokalnym rynku 

podstawowe produkty żywnościowe o długim terminie przydatności do spożycia. Przykładową 

paczkę tego rodzaju otrzymał w kwietniu 1941 r. A. Czerniaków: „Otrzymałem paczkę – 

kiełbasa, trochę mąki, cukru, kaszy, cukierków. Ubożuchna, droga paczka”1110. Paradoksalne 

zestawienie „drogiej” i „ubożuchnej” dobrze oddaje naturę tych przesyłek. Podczas gdy w 

normalnych warunkach pakiet zawierający takie towary stanowiłaby wydatną pomoc jedynie 

dla najuboższych mieszkańców miast, to w getcie warszawskim jego wartość była znacząca 

nawet dla przewodniczącego Rady Żydowskiej, a więc osoby należącej do elity ekonomicznej 

społeczności żydowskiej. Podobnie należący do Kierownictwa Służby Porządkowej Stanisław 

Adler wspominał: „otrzymałem od mojej przedwojennej gospodyni Heleny O. szereg paczek. 

W kartoflach znajdowałem boczek i woreczki z kaszą i grochem”1111, a ziemniaki uważał on za 

typowy towar przyjeżdżający z prowincji. Pracujący w Sochaczewie Simcha Binem-Motyl 

wysyłał do swojej rodziny w getcie paczki żywnościowe, które oficjalnie mogły ważyć do 10 

                                                
1109 Np. GŻ nr 31 z 18 IV 1941 r., s. 7 – ogłoszenie to ukazywało się także w szeregu kolejnych wydań pisma. 
1110 Adama Czerniakowa dziennik, s. 174, 27 IV 1941 r. 
1111 St. Adler, op. cit., s. 228. 
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kg i zawierać jedynie warzywa, w praktyce jednak za skromną łapówką był on w stanie często 

dodać do niej bardziej wartościowe towary – masło, mąkę czy kaszę1112. 

6.7.1.1. Konfiskaty paczek 

Przesyłki te początkowo były akceptowane przez władze niemieckie, lecz w sierpniu 

1941 r. dr Rathje z Urzędu Transferu zgłosił Heinzowi Auerswaldowi wątpliwości czy tak 

ożywiony ruch pocztowy powinien być dozwolony1113. Wskazywał on na przypadki, gdzie 

pojedynczy adresaci otrzymują jednocześnie wiele paczek, co stanowiło znak zorganizowanej 

działalności gospodarczej, która mogła zostać uznana za działanie bliskie szmuglowi. Praktyka 

ta, jak się wydaje, była rozpowszechniona do tego stopnia, że na łamach GŻ można znaleźć 

ogłoszenie, w którym reklamowała się firma oferująca swoim klientom codzienne aktualizacje 

cen z rynku warszawskiego. Podczas gdy dla rodzin i przyjaciół, którzy okazjonalnie wysyłali 

paczki dla swoich bliskich w getcie, taka usługa była raczej zbędna, to przy regularnych 

wysyłkach towarów przeznaczonych na sprzedaż takie wiadomości były wyjątkowo 

wartościowe, szczególnie w okresie burzliwych zmian cen żywności na rynku. Wydaje się 

jednak, że usługa ta nie przyjęła się – w kolejnych numerach nie trafiamy na więcej anonsów 

pana Bromberga1114. 

 

Rysunek 14: Ogłoszenie o usłudze informowania o cenach w Warszawie, GŻ nr 66 z 1 VIII 1941 r.,  s. 6. 

W związku z pismem dr Rathje do akcji wkroczyła Geverbeaussendienst – formacja 

policyjna odpowiedzialna za ściganie przestępstw gospodarczych, która zaczęła pracę od 

analizy wykazu paczek z okresu od stycznia do sierpnia 1941 r. Następnie rozpoczęła ona 

konfiskaty przesyłek do getta1115. Według Czerniakowa: „we wrześniu zarekwirowano 15 000 

                                                
1112 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 89-90. 
1113 R. Sakowska, Łączność pocztowa getta warszawskiego, s. 102. 
1114 Na marginesie zaznaczmy – usługa informowania o cenach była przez pana Bromberga słabo przemyślana. 

Opierała się na przesyłaniu informacji pocztą, a więc tą samą drogą która dostępna była dla wspólników 

przesyłających do Warszawy paczki z żywnością i opłacających je przekazami pocztowymi bądź paczkami z 

towarami przemysłowymi, a w okresie burzliwych zmian na rynku dawała ona dostęp do już mocno 

nieaktualnych informacji. 
1115 R. Sakowska, Łączność pocztowa getta warszawskiego, s. 103. 
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paczek za kilka milionów złotych. Rekwiruje się ponad 3 kg, o ile zawierają skóry, mąkę, 

tłuszcze. Poniżej 2 kg, o ile kilka paczek jest na jednego adresata”1116. Intuicyjny sens tego 

działania wydaje się zrozumiały – władze niemieckie starały się uszczelnić granice getta i nie 

dopuścić do wykorzystania poczty jako drogi masowego transportu żywności. Faktycznie 

jednak zasady te były stosowane dość dowolnie, szczególnie w okresie pierwszych konfiskat – 

później widoczny jest spadek odsetka rekwirowanych paczek. Ringelblum komentował: „We 

wrześniu kilkakrotnie skonfiskowano paczki dla getta. Wymówka: szmugiel, ludzie otrzymują 

masowo paczki z prowincji. W jednym wypadku zabrali na raz 4000 paczek, które nadeszły z 

zagranicy (Portugalii) – to przecież na pewno nie jest szmugiel”1117. 

Dokładne obliczenie liczby paczek docierających do getta jest najprawdopodobniej 

niemożliwe, gdyż w początkowych miesiącach funkcjonowania Składnicy Pocztowej w getcie 

niewielkie przesyłki (zwane pakietami) były „odbierane w workach bez sprawdzania ilości”1118. 

Zachowały się jednak dane, które wskazują na znaczącą zmianę w rodzaju paczek, jakie 

docierały do getta przed rozpoczęciem konfiskat we wrześniu 1941 r. i po niej. Podczas gdy w 

sierpniu 1941 r. GŻ podała: „w ostatnich dwóch tygodniach […] doręczono […] 54 192 paczki 

(36 906 większych i 17 286 mniejszych)”1119, czyli stosunek większych do mniejszych wynosił 

około 2:1. W styczniu 1942 r. „nadeszło do Dzielnicy Żydowskiej […] 6885 paczek i 33 160 

paczuszek małych”1120, a więc na jedną większą przesyłkę przypadało pięć małych.  

Akcja konfiskat z jesieni 1941 r. spowodowała spadek liczby docierających do getta 

paczek o około 60%. Jak się wydaje, władze niemieckie uznały takie uszczelnienie granic za 

wystarczające i do rozpoczęcia akcji eksterminacyjnej latem 1942 r. odsetek rekwirowanych 

paczek pozostawał na poziomie około 1-3%. Należy przyjąć, że w ten sposób władzom 

niemieckim udało się odnieść sukces, gdyż groźba konfiskaty dużych paczek czy też pakietów 

wysyłanych do jednego adresata czyniła tę drogę zaopatrywania getta nieopłacalną. 

Jednocześnie nie dysponujemy wytłumaczeniem ożywienia ruchu paczkowego do getta w 

czerwcu i lipcu 1942 r. W części przedstawiającej gospodarkę dzielnicy zamkniętej w ostatnich 

miesiącach przed rozpoczęciem wysiedlenia przedstawione będą rozważane przez nas 

wyjaśnienia. 

 

                                                
1116 Adama Czerniakowa dziennik, s. 220, 8 X 1941 r. 
1117 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 302, wrzesień 1941 r. 
1118 APW, PRŻ, XXXV, XXXVI, XXXVII sprawozdanie tygodniowe przewodniczącego Rady Żydowskiej, 483/18, 

k. 16. 
1119 GŻ nr 72 z 15 VIII 1941 r., s. 3. 
1120 GŻ nr 21 z 18 II 1942 r., s. 2. 
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Miesiąc 1941 1942 

Nadeszło Skonfiskowano Nadeszło Skonfiskowano 

I 70557 b.d. 33802 642 

II 61868 b.d. 24682 626 

III 63782 b.d. 35359 1282 

IV 72080 b.d. 29915 442 

V 108755 b.d. 35659 1044 

VI 113006 b.d. 56321 676 

VII 73644 b.d. 461271121 8532 

VIII 82049 b.d. Ok. 3600 b.d. 

IX 74277 13818 326 3261 

X 30008 4097 45 b.d. 

XI b.d. b.d. 28 b.d. 

XII b.d. b.d. 15 b.d. 

Tabela 9: Miesięczne liczby paczek (wraz z pakietami) docierających do getta warszawskiego [za:] R. Sakowska, Łączność 
pocztowa warszawskiego getta, BŻIH nr 45-46/1963, s. 103. 

Przyjmując skromne oszacowanie, że średnia waga paczki wynosiła 2 kg, co 

pozwalałoby jej uniknąć konfiskaty można byłoby szacować miesięczne dostawy żywności do 

getta tą drogą na ponad 200 t (a więc rzędu 7 ton dziennie) w rekordowym maju i czerwcu 1941 

r., 150 t w pozostałych miesiącach przed rozpoczęciem wielkich konfiskat przez władze 

niemieckie i około 60 ton od jesieni 1941 r. do wiosny 1942 r., by w przededniu akcji 

eksterminacyjnej znów przekroczyć 100 t miesięcznie. Jakkolwiek liczby te po podzieleniu na 

czterystutysięczną populację getta są wyjątkowo niskie i wynosiły zaledwie kilkaset gramów 

na osobę miesięcznie, to z szeregu powodów odgrywały one ważną rolę w zaopatrzeniu getta. 

Paczki zazwyczaj zawierały towary stosunkowo wysokowartościowe, które mogły być 

spieniężane przez ich adresatów bądź też były ważnym elementem diety. Przykładowo: 

dwukilogramowa paczka kaszy1122 pozwalała przygotować 20-25 regularnych porcji 

gastronomicznych o wartości energetycznej rzędu 280-350 kcal każda, a więc porównywalnych 

z dziennymi przydziałami produktów kartkowych. Oznaczało to dla rodziny otrzymującej 

paczkę znaczącą poprawę menu (albo oszczędność środków) na okres kilku dni czy nawet 

tygodni. Jeśli przyjąć wyższe oszacowanie średniej wagi paczek, a w źródłach nie brak 

                                                
1121 Dane dla lipca obejmują tylko okres 1-21 VII 1942 r. 
1122 Wartość energetyczna kasz suchych jest bardzo zbliżona i wynosi około 340-350 kcal/100g. 
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informacji o pakunkach ważących i 10 kg, okazałoby się, że w budżetach ich stałych adresatów 

stanowiły one kluczowe źródło utrzymania. 

W wypadku jeśli paczka zawierała bardziej wartościowe towary, które mogły być 

sprzedane na potrzeby najbogatszych mieszkańców getta (często za pośrednictwem kawiarni 

czy restauracji w getcie), to pozyskane w ten sposób środki mogły stanowić ważną pozycję w 

budżecie rodziny na okres nawet kilku miesięcy. Także dla elit getta te paczki miały kluczowe 

znaczenie – w okresie wojny były one głównym źródłem produktów luksusowych (jak choćby 

kawy czy herbaty) w okupowanej Warszawie – nie brak nam informacji o tym, że w getcie z 

odpowiednio zasobnym portfelem można było kupić towary niedostępne nawet dla Niemców.  

6.7.1.2. Oszacowanie wartości przesyłek docierających do getta 

Trudnym zadaniem jest szacowanie wartości paczek docierających do getta, gdyż 

różniły się one wagą i zawartością. W źródłach pojawiają się niekiedy szacunki ich wartości, 

lecz są one mocno rozbieżne. Urzędowe szacunki z marca 1941 r. przewidywały, iż trafiające 

do getta przesyłki wszelkiego rodzaju, w skali roku, będą miały wartość około 14 mln zł, w tym 

2,8 mln zł przypadać miało na 92 tys. paczek zza granicy, 8,3 mln zł na 553 tys. innych paczek, 

a niemal 11 tysięcy worków „pakietów” miało mieć wartość 1,7 mln zł. Do tego należało 

doliczyć jeszcze większe przesyłki dostarczane ŻSS o wartości ogółem 1,2 mln zł1123. 

Oznaczało to, że przyjęto wartość paczek zagranicznych na 30 zł, a innych na zaledwie 15 zł. 

Tak niskie ceny wydają się być poważnym niedoszacowaniem w zestawieniu z cenami 

wolnorynkowymi deficytowych towarów w rodzaju kakao czy kawy (sięgających wielu setek 

złotych za kilogram), jakie zdarzały się w paczkach zagranicznych czy nawet cenami kasz i 

tłuszczy przesyłanych z prowincji. Źródłem tego niedoszacowania może być popularna 

praktyka deklarowania na paczkach znacząco niższej niż rzeczywista wartości – w teorii od 15 

I 1941 r. nie dostarczano Żydom paczek zagranicznych o wartości powyżej 50 zł1124, co kazało 

nadawcom zaniżać ich wartość. Znacząco wyżej oceniały wartość paczek źródła żydowskie. 

Przytoczmy kilka z nich: 2 września Czerniaków wspomniał o konfiskacie 600 paczek o 

wartości „plus-minus 1 000 000 zł”1125, a więc średnia wartość przesyłki miałaby wynieść 

ponad 1500 zł. W miesiąc później wartość 15 000 sztuk oceniał na „kilka milionów 

złotych”1126, co stanowi znaczące obniżenie poprzedniego szacunku. Także te wartości wydają 

                                                
1123 Bilans gospodarczy Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Warszawie z marca 1941 r., [w:] Ludność 

żydowska, s. 218. 
1124 APW, PRŻ, XXXV, XXXVI, XXXVII sprawozdanie tygodniowe przewodniczącego Rady Żydowskiej, 483/18, 

k. 16. 
1125 Adama Czerniakowa dziennik, s. 212, 2 IX 1941 r. 
1126 Adama Czerniakowa dziennik, s. 220, 8 X 1941 r. 
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się być zawyżone – dla kontekstu, według szacunków Zakładu Zaopatrywania, w końcu 1941 

r. mieszkańcy getta miesięcznie wyprzedawali towary o wartości około 20 mln zł na całą 

przemycaną do dzielnicy żywność, której masa wynosiła kilka tysięcy ton. Z braku wiadomości 

o zawartości i dokładniejszej masie paczek oraz biorąc pod uwagę wysoką zmienność cen w 

okupowanej Warszawie pozostaje nam ograniczyć się do ogólnego stwierdzenia, że do getta 

trafiały w nich co miesiąc towary warte kilka milionów złotych.  

Należy także pamiętać, że 60-200 t żywności miesięcznie stanowi niepomijalny ułamek 

zaopatrzenia getta, jeśli porówna się tę wartość z około 1600 t, jakie przydzielane były gettu w 

ramach dostaw kontyngentowych1127, szczególnie pamiętając o zazwyczaj wyższej jakości 

towarów w paczkach. Dla grupy osób które regularnie otrzymywały paczki musiały one 

odgrywać znaczącą rolę, co znajduje odzwierciedlenie w licznych relacjach gdzie pojawia się 

wątek wyczekiwania na paczki czy ich kluczowej roli w życiu mieszkańców.  

6.7.2.  Przekazy pieniężne i wpłaty na konta 

Niemal niezbadaną kwestią dotyczącą życia w getcie jest zagadnienie przekazów 

pocztowych używanych do przesyłania pieniędzy przez mury dzielnicy. Według zachowanych 

danych dla 1942 r. do getta przed rozpoczęciem deportacji dostarczano ich około 200-300 

dziennie1128. Niestety nie poznajemy ich wartości, przez co trudne jest określenie, jak ważne 

były one dla funkcjonowania getta. Saldo przekazów pieniężnych było dla getta dodatnie1129, 

przynajmniej w pierwszych miesiącach po jego zamknięciu. Nie jest jasne, jakie było saldo 

wymiany w późniejszym okresie. Można jednak wskazać, że co miesiąc kilka tysięcy transakcji 

było w ten sposób rozliczanych drogą legalną bez udziału banku. Podobnie liczne były wpłaty 

na konta bankowe w PKO, co było jedną z metod opłacania należności wobec firm i instytucji 

poza murami getta.  

                                                
1127 Sprawozdanie tygodniowe z sytuacji w żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, 4 V 1942 r., [w:] Ludność 

żydowska w Warszawie, s. 1376. 
1128 Ustalenia na podstawie kolejnych sprawozdań miesięcznych prezesa RŻ w Warszawie, pokrywa się to z 

materiałami przytoczonymi przez R. Sakowską, zaś M. Ferenc podaje liczbę 400 przekazów pocztowych 

dziennie w lipcu 1942 r.; R. Sakowska, Łączność pocztowa, s. 105; M. Ferenc, „Każdy pyta co z nami będzie”, s. 

267-268. 
1129 R. Sakowska, Łączność pocztowa, s. 105. 
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Rysunek 15: Pocztowa Składnica Paczkowa, Ciepła 20; maj 1941 r.; fot. Ludwig Knobloch. 

6.8. Wywóz odpadów 

 

Jednym z problemów dzielnicy zamkniętej było zagadnienie wywozu nieczystości z jej 

terenu. Podczas gdy do zamknięcia getta wywozem śmieci, a także opróżnianiem dołów latryn, 

zajmował się Zakład Oczyszczania Miasta (podporządkowany Zarządowi Miejskiemu), to w 

listopadzie 1940 r. przestał on wywozić odpady z żydowskich posesji, obsługując jedynie coraz 

krótszą listę aryjskich instytucji pozostałych w dzielnicy. Ringelblum zanotował: „Od kilku dni 

nie zamiata się. Nie wywozi się śmieci, więc istnieje groźba wybuchu epidemii”1130. W styczniu 

1941 r. Zakład Oczyszczania Miasta przedstawił nowe warunki wywozu odpadów z getta1131, 

które zostały odrzucone. Jak się wydaje oznaczało to, iż przez pewien czas kwestia wywożenia 

śmieci pozostała całkowicie nierozwiązana. Jeden z pamiętnikarzy notował: „mimo mroźnej 

zimy 1940/41 r., która opóźnia proces gnicia, smrodliwe odory wydzielają się zewsząd”1132. 

Jednocześnie widoczny jest także brak zaangażowania dozorców domowych w porządkowanie 

posesji, zaś nakazy ŻSP były ignorowane1133. 

                                                
1130 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR, t. 29, s. 176, 29 XI – 2 XII 1940 r. 
1131 APW, PRŻ, 41 sprawozdanie tygodniowe przewodniczącego Rady Żydowskiej za okres 24-30 I 1941 r., 

483/22, k. 18. 
1132 St. Adler, op. cit., s. 87; Podobne obserwacje spotykamy także w: AYV, H. Bryskier, Notatka inż. Henryka 

Bryskiera z wizytacji punktu dla uchodźców przy ul. Stawki nr 9, 0.6/138, k. 1, lecz jak się wydaje dotyczy ona 

wydarzeń ze stycznia 1942 r.; por. H. Bryskier, Żydzi pod swastyką, s. 74-76 i AŻIH, H. Bryskier, Relacja, 

301/168, k. 8. 
1133 AŻIH, St. Sznapman, Dziennik z getta, 302/198, k. 19. 
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Według Ringelbluma, gdy Adam Czerniaków został aresztowany w pierwszych dniach 

kwietnia 1941 r. razem z nim ujęto także „niejakiego Hermana [Heymanna?], posiadającego 

koncesję na wywóz śmieci z getta”1134, co świadczy o tym, że pomiędzy styczniem a 

początkiem kwietnia podpisano z nim umowę dotyczącą wywozu odpadów. Koncesję tę miał 

uzyskać w ustawionym przetargu przeprowadzonym przez Transferstelle: „Na Leszno 13 

znajduje się volksdeutsch, który zajmował się wywózką śmieci. Do Gminy wpłynęły trzy oferty 

na wywóz śmieci: jedna od ZOM, druga na 27 gr, a trzecia na 25 gr. ZOM odpadł z uwagi na 

aryjskość. Przyjęto natomiast ofertę na 30 gr, w nadziei obniżenia na 25 gr od głowy. 

Przeprowadziła to Transferstelle”1135. Według innych źródeł, Max Heymann1136, któremu 

przypadło to intratne zlecenie, miał być protegowanym Gestapo i dzielił się z nim częścią 

swoich zysków1137.  

W źródłach wspomniane są przynajmniej trzy postaci powiązane z wywozem śmieci. 

Wyżej wspomniany Herman1138, Max Heymann1139 i St. Heyman1140. Nie udało nam się ustalić, 

czy w rzeczywistości mowa o tej samej postaci, czy też doszło do zmian organizacyjnych w 

firmie organizującej wywóz odpadów z getta.  

Według raportu Zaśmiecenie i śmiecie Dzielnicy Żydowskiej, przygotowanego przez dr 

Brilla w końcu 1941 r.1141, w getcie w miesiącu powstawało około 6 tys. m3 śmieci, nie 

wliczając do tej liczby fekaliów. Ich wywóz wymagałby około 2 tysięcy kursów furmankami, 

co z łatwością było możliwe dla taboru Heymanna liczącego 75 wozów, z których każdy mógł 

codziennie zrobić nawet trzy przejazdy na wysypiska poza gettem. Można jednocześnie 

wyliczyć, że na każdy kurs wozu śmieciarzy przypadało około 60 zł należności opłacanej przez 

RŻ1142, co czyniło tę działalność bardzo opłacalną. Prawdopodobnie do samych śmieciarzy z 

tych środków trafiała jedynie niewielka część środków, gdyż Heymann musiał opłacać się 

urzędnikom, którzy zagwarantowali pomyślny dla niego przebieg przetargu. Według 

                                                
1134 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR, t. 29, s. 235, 6 IV 1941 r.; Uzupełnienie za tekstem edycji. W 

starszym wydaniu pism Ringelbluma Marian Fuks nie proponował żadnej identyfikacji Hermana.  
1135 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR, t. 29, s. 235, 6 IV 1941 r.  
1136 Według innych źródeł – Heyman; por. Okólnik KZZN z 9 XI 1941 r. ARG II 533bi, AR t. 30, s. 45, niekiedy 

także występuje jako S. Heymann; St. Ernest, op. cit., s. 272, 286. 
1137 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 113. 
1138 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR, t. 29, s. 235, 6 IV 1941 r. 
1139 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, 113. 
1140 Notatka uzupełniająca w sprawie oczyszczania ulic w dzielnicy żydowskiej, ARG I 230a, AR t. 12, s. 198; 

Według: St. Ernest, op. cit., s. 272, 286 – S. Heymann, Marta Janczewska zaznaczyła, że nazywał się on Stefan 

Heyman. 
1141 Niniejszy tekst cytuję za: J. Leociak, Góry śmieci otulały watą smrodu wszystko, co żyło. (Śmieci w getcie 

warszawskim w perspektywie środowiskowej historii Zagłady), „Teksty Drugie” nr 2/2017. 
1142 Przy założeniu należności 30gr od osoby miesięcznie i populacji getta wynoszącej 400 tys. osób uzyskujemy 

120 tys. zł miesięcznie i 60 zł na każdy z 2 tys. transportów. 
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wielokrotnie cytowanego Beniamina Horowitza, pracownicy firmy odpowiedzialnej za 

porządek w getcie decydowali się na wywóz śmieci tylko wtedy gdy mogli przy tym dodatkowo 

zarobić „na boku” – najczęściej na przemycie żywności do getta1143. Posady śmieciarzy w 

getcie należały do wyjątkowo intratnych1144, lecz trudne jest oszacowanie faktycznych 

zarobków, jakie można było uzyskać przy tej pracy.  

Zaopatrzone w przepustki pozwalające na przekraczanie granic getta wozy śmieciarzy 

częstokroć wracały do dzielnicy żydowskiej wyładowane żywnością ukrytą na pace. Pozostałe 

na wozie nieczystości i silny fetor odpadów zniechęcał pełniących służbę przy bramach 

getta1145 do drobiazgowej kontroli ich ładunku. Prawdopodobnie wraz z rozpowszechnieniem 

się wiedzy o kontrabandzie przewożonej na śmieciarkach ich woźnice zmuszeni zostali do 

płacenia haraczu wartownikom strzegącym bram getta. W dalszej części pracy przedstawione 

będą szacunkowe dane dotyczące ekonomicznych podstaw działania przemytników 

przewożących towary przez mury getta – i te ogólne obserwacje mają także zastosowanie do 

przemytu na śmieciarkach.  

Przez to, iż wywóz śmieci z getta był opłacany przez RŻ ryczałtem, śmieciarze ze spółki 

Heymanna nie mieli żadnego czynnika motywującego ich do działania. Dla uzasadnienia 

swoich przejazdów przez granice getta wywozili oni pewne ilości odpadów, lecz skupiali się 

zazwyczaj na opróżnianiu dobrze utrzymanych śmietników, jednocześnie pozwalając na 

gromadzenie się śmieci na terenie już zanieczyszczonych posesji. Gdy zostały przepełnione 

śmietniki (lub też doły latryn) w wielu miejscach doszło do zmieszania odpadków i 

ekskrementów, co uczyniło ich usuwanie znacznie bardziej uciążliwym. Najtrudniejsza 

sytuacja sanitarna miała miejsce w najuboższych domach getta, gdzie często nie istniała (lub 

też była uszkodzona) kanalizacja. Tam wyczerpani mieszkańcy często decydowali się nie 

wychodzić z nocnikami by opróżnić je w przeznaczonych do tego miejscach, a zamiast tego 

wylewali ich zawartość za okno na podwórze. Takie domy były często omijane przez 

śmieciarzy przez długie miesiące, co prowadziło do nagromadzenia fermentujących odpadków 

na podwórzach1146. Wzmiankowane są przypadki gdzie sterty śmieci i fekaliów sięgały 

pierwszego piętra1147. 

Sytuacja stała się jeszcze trudniejsza wraz ze znaczniejszymi dostawami zmarzniętych 

kartofli do getta w końcu 1941 r., które – jak szacowano – stanowiły nawet około 2/3 ogółu 

                                                
1143 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 113. 
1144 J. Leociak, Góry śmieci…, s. 126. 
1145 W getcie zwane one były często wachami, od niem. die Wache – straż, posterunek, warta. 
1146 AAN, DRK, Sprawa „specjalnych” domów Dzielnicy Żydowskiej, 202/II/28, k. 21. 
1147 L. Hirszfeld, op. cit., s. 238. 
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odpadów wytwarzanych wówczas w dzielnicy zamkniętej1148, przez co śmieciarze mieli 

wystąpić nawet z wnioskiem do ZZ o opłacenie kosztu ich utylizacji1149. Wbrew ustaleniom J. 

Leociaka istniały techniczne możliwości uprzątnięcia nagromadzonych nieczystości przez 

firmę Heymann i spółka1150, czego dowodem były działania w kolejnych miesiącach. Ta akcje 

sprzątania dzielnicy w pierwszej połowie 1942 r. omówiona zostanie w rozdziale poświęconym 

ostatnim miesiącom przed akcją eksterminacyjną. 

 

6.9. Zakłady pogrzebowe 

 

Adam Czerniaków zanotował w swoim dzienniku następującą scenę: „Jadąc do Gminy 

powiadam sankarzowi, że do Gminy. A on: prezesa woziłem wczoraj. Jak to mnie? – Nie, 

Pinkierta”1151. Podobnie spoglądali na sytuację w getcie anonimowi autorzy dowcipów w 

których częstym motywem były rozmowy dwóch ostatnich Żydów w Warszawie. Niekiedy byli 

oni bezimienni, ale często przedstawiano ich jako Czerniakowa i Pinkierta1152, gdyż w 

zbiorowej opinii ulicy warszawskiej, to oni mieli największe szanse przetrwać długie lata 

okupacji. Trudno dziwić się temu osądowi. Podczas gdy większość gałęzi życia gospodarczego 

zmagała się z największymi trudnościami, przedsiębiorstwa pogrzebowe przeżywały w getcie 

rozkwit.  

Jak wspomniano już w rozdziale poświęconym sytuacji w pierwszym roku wojny, za 

utrzymanie cmentarzy żydowskich odpowiadał Wydział Cmentarny RŻ. Po zamknięciu getta 

wstrzymane zostały pochówki na praskim cmentarzu, przez co wszystkie pogrzeby miały 

odbywać się na terenie nekropolii przy ul. Okopowej. Ich organizacją zajmowały się licznie 

powstające biura pogrzebowe. Jeszcze przed zamknięciem getta istniały z pewnością 

przynajmniej trzy duże zakłady: „Wieczność” kierowana przez Modela Pinkierta; „Ostatnia 

Posługa”, kierowana przez Icka Izaksona i Noecha Pinkierta oraz „Ostatnia Droga” Natana 

Wittenberga1153. Mimo iż w getcie istniało przynajmniej kilkanaście domów pogrzebowych1154, 

te trzy odegrały w nim najznaczniejszą rolę, a do Modela Pinkierta przywarło określenie „króla 

                                                
1148 J. Leociak, Góry śmieci…, s. 123. 
1149 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 114. 
1150 Według własnego wyliczenia J. Leociaka zapotrzebowanie oszacowane przez dr Brilla do bieżącej obsługi 

mieszkańców getta i do wywozu nagromadzonych nieczystości przekraczało możliwości firmy Heymanna o 

zaledwie 10% i trudno jest uargumentować niemożliwość pozyskania kilku dodatkowych wozów na potrzeby 

oczyszczania dzielnicy; J. Leociak, Góry śmieci…, s. 124. 
1151 Adama Czerniakowa dziennik, s. 85, 10 II 1940 r. 
1152 Np. St. Ernest, op. cit., s. 92. 
1153 GŻ nr 22 z 2 X 1940 r., s. 14. 
1154 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 512.  
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nieboszczyków”. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób w mieście, gdzie 

już w 1940 r. niemal 70% pochówków żydowskich odprawiano bezpłatnie1155 w kolejnych 

latach można było wzbogacić się na prowadzeniu przedsiębiorstw pogrzebowych, mimo 

postępującej pauperyzacji Żydów warszawskich. 

Jeszcze przed zamknięciem getta, latem 1940 r., biuro pogrzebowe „Wieczność” 

wprowadziło radykalne środki oszczędnościowe. Jak głosiła ich reklama, „po raz pierwszy 

ukazały się w Warszawie karawany pogrzebowe na wózkach rowerowych […] mogą one 

pomieścić jednocześnie cztery trumny, a więc jeden karawan rowerowy może załatwić cztery 

pogrzeby, zabierając zmarłych po drodze […] Tym samym kondukty pogrzebowe nie tamują 

ruchu ulicznego, a przedsiębiorca zyskuje na czasie”1156. Nie można zakładać, że taka reklama 

przemówić mogła do bliskich, którzy szukali możliwości godnego pożegnania zmarłego. 

Rozwiązanie to miało na celu maksymalne obniżenie ceny, tak by możliwe było osiągnięcie 

zysków z pochówków nawet najuboższych mieszkańców Warszawy. Należy też pamiętać, że 

rozwiązanie to nie było wdrażane w okresie szczytowej śmiertelności spowodowanej głodem i 

chorobami zakaźnymi, a w 1940 r., kiedy to miesięczna liczba zgonów Żydów w mieście 

oscylowała około 5001157.  

Opierając się na dokumentacji fotograficznej należy wskazać, że wynalazek 

rowerowego karawanu nie upowszechnił się z dzielnicy żydowskiej. Zamiast tego zwłoki były 

zazwyczaj transportowane na cmentarz żydowski karawanami zaprzężonymi w jednego lub 

dwa konie lub też mniejszymi wózkami dostosowanymi do ręcznego ciągnięcia1158. W tych 

karawanach ciała przewożono często w prostych trumnach zbitych z desek. Helena 

Szereszewska wspominała pogrzeb swoich sąsiadek i teściowej: 

Ten sam karawan Pinkierta zabrał żonę i siostrę Abrama Sobelmana. 

Karawan stał na ulicy, obdrapany i ubogi, zaprzężony w siwego konia. […] 

Teściowa moja […] zmarła tego samego dnia co one i tym samym karawanem 

zawieziono ją na cmentarz. […] Tym samym idąc za jej pogrzebem, szliśmy 

jednocześnie za pogrzebem żony i siostry Sobelmana, a także innych 

zmarłych, których karawaniarz pozbierał po drodze. Nie mieli imion co 

zmarli, ani nazwisk, ani nawet numerów1159. 

                                                
1155 APW, PRŻ, Pogrzeby na cmentarzach żydowskich w roku 1940, sygn. 483/22, s. 13; Jak się wydaje mowa tu 

o opłacie za miejsce na cmentarzu, a nie samej należności za pogrzeb. 
1156 GŻ nr 22 z 2 X 1940 r., s. 14; Był to przedruk fragmentu artykułu opublikowanego na łamach NKW z 3 IX 

1940 r. 
1157 APW, PRŻ, Tablice liczbowe z działalności niektórych agend RŻ w 1940 r., tab. 4 a., 483/22, k .13. 
1158 Karawany z getta zostały uwiecznione, między innymi, przez Heinricha Jösta i Willego Georga.  
1159 H. Szereszewska, op. cit., s. 43. 
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Na terenie cmentarza zwłoki były układane w stosy w budynku magazynowym zwanym 

szopą i transportowane nago do masowych grobów na ręcznych wózkach, zaś trumny były 

wykorzystywane ponownie przy kolejnych transportach zwłok1160. Podczas gdy takie pochówki 

były normą w getcie, znane są wypadki wystawniejszych ceremonii na jakie decydowali się 

bliscy zamożniejszych czy bardziej rozpoznawalnych postaci życia publicznego, gdy kopany 

był indywidualny grób, a zmarłego chowano w trumnie.  

Zakład Modela Pinkierta reklamował się okazjonalnie na łamach GŻ. Według 

ogłoszenia: „Zarząd biura pogrzebowego „Wieczność” […] postanowił w razie 

nieszczęśliwego wypadku śmierci urządzać pogrzeby z polecenia Komitetów Domowych dla 

biednej ludności żydowskiej od zł 20”1161. W tym miejscu widoczne jest przeniesienie 

odpowiedzialności za pogrzeb z rodziny zmarłego na jego KD, co odpowiadało ich 

charakterowi jako powszechnej organizacji opierającej się na solidarności społecznej. Od 

powstania getta organizacja pochówków stanowiła ważną pozycję w budżetach KD i jak pisał 

Ringelblum w maju 1941 r. „śmiertelność jest tak wielka, że komitety domowe muszą obecnie 

więcej zajmować się umarłymi niż żywymi”1162. Poszukiwanie środków na pogrzeby niekiedy 

przybierało tragikomiczną formę – jeden z komitetów miał pobierać od wprowadzających się 

do domu osób „kaucję” 20 zł, aby w razie zgonu lokatora nie mieć problemu z opłaceniem 

pogrzebu1163. Jak wyliczano, w styczniu 1942 r. wydatki na pogrzeby wyniosły ponad 14% 

budżetu badanych komitetów, a tym samym przekroczyły zapomogi na wykup kart 

żywnościowych i obiadów w kuchniach ludowych razem wzięte1164 i wyniosły około 70 tys. zł, 

co odpowiadałoby maksymalnie 3,5 tys. pochówków. Porównując tę wartość z pięcioma 

tysiącami zgonów w dzielnicy w tym miesiącu można stwierdzić, iż normą było opłacanie 

pogrzebów ze środków KD. W wypadkach, gdy decydowano się na indywidualny pochówek 

zmarłego kwotę musieli zgromadzić jego najbliżsi i była ona znacznie wyższa – we wrześniu 

1941 r. R. Auerbach przygotowała 130 zł na pochówek na który miała ona uzgodnioną ulgę1165. 

W najuboższych kamienicach poświadczona jest praktyka wyrzucania zwłok na ulicę. 

Jak relacjonował Ringelblum: „Nie mając pieniędzy na pochowanie zmarłych, porzuca się ich 

                                                
1160 Cmentarz żydowski był popularnym celem wycieczek żołnierzy niemieckich i mimo zakazów często 
fotografowali oni zwłoki i masowe mogiły, co pozwala dość precyzyjnie zrekonstruować praktyki ; Stephan 

Lehnstaedt, Niemieccy okupanci w Warszawie a jawność Holocaustu, „Zagłada Żydów – Studia i materiały” nr 

12/2016, s. 78; Znamy takie kolekcje zdjęć m. in. autorstwa Joe Heydeckera i Heinricha Jösta. 
1161 GŻ nr 42 z 13 XII 1940 r., s. 10; Podobne ceny koroboruje np. N.N., Dziennik, ARG I 494, AR t. 23, s. 268; 

30 VII 1941 r. 
1162 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 255, 11 V 1941 r. 
1163 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 311, 1-10 XI 1941 r. 
1164 Finanse komitetów domowych w miesiącu styczniu 1942 r., ARG II 151, AR t. 27, s. 617. 
1165 R. Auerbach, op. cit., s. 99, 20 IX 1941 r. 
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często na ulicy. W niektórych kamienicach zamyka się bramy i nie wypuszcza się lokatorów, 

aż dadzą pieniądze na pochówek”1166. Wspominał on również o zjawisku przenoszenia zwłok 

na chodnik przy sąsiedniej posesji by uniknąć wszelkich formalności związanych z 

pochówkiem. Ciała zmarłych często były okrywane jedynie gazetą1167, gdyż ich odzienie było 

przejmowane przez pozostałych domowników1168. Można spodziewać się, że takie wydarzenia 

miały miejsce w kamienicach, w których KD nie istniały, lub też nie dysponowały środkami 

koniecznymi nawet na sfinansowanie pogrzebu. O takich domostwach mowa jest w znanym 

raporcie Sprawa „specjalnych” domów Dzielnicy Żydowskiej. Ekstremalnym przypadkiem 

przytoczonym w tym tekście jest casus domu przy ul. Krochmalnej 13, gdzie w okresie od 

listopada 1941 r. do stycznia 1942 r. zmarło 106 osób, przy czym ciała 63 z nich zostały 

wyrzucone na ulicę z braku środków na pochówek1169. Oznacza to jednocześnie, że nawet w 

najuboższych kamienicach getta znaczący odsetek pogrzebów był realizowany przez prywatne 

przedsiębiorstwa. Nie jest jasne w tym miejscu, czy lokalny KD zdołał sfinansować te 

pochówki, czy też rodziny zmarłych z własnych środków opłaciły karawan. 

Znany jest szereg wstrząsających relacji o tym, jak ubodzy mieszkańcy getta musieli 

starać się o środki na pogrzeb, a także jakimi sposobami pracownicy biur pogrzebowych 

różnymi usiłowali zdobyć należną im opłatę. Rysownik Beniamin Rozenfeld uchwycił scenę, 

w której pracownik biura pogrzebowego, przed zabraniem z niej zwłok dziecka, prosił 

przechodniów o „spełnienie ostatniego obowiązku wobec zmarłego” i opłacenie jego pracy1170. 

Ten sam artysta uwiecznił też wózkarza, wywożącego zwłoki swojej żony na cmentarz, po 

nieskutecznych staraniach w szeregu instytucji o 20 zł konieczne na opłacenie pogrzebu1171.  

                                                
1166 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 284, 26 VIII 1941 r. 
1167 R. Auerbach, op. cit., s. 112, 14 X 1941 r. 
1168 R. Auerbach, op. cit., s. 111, 13 X 1941 r. 
1169 AAN, DRK, Raport sprawa „specjalnych” domów Dzielnicy Żydowskiej, 202-II-28, k. 29. 
1170 Beniamin Rozenfeld, Fundusz pogrzebowy, ARG I 581. 
1171 B. Rozenfeld, Pogrzeb wózkarzowej, ARG I 581. 
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Rysunek 16: B. Rozenfeld, "Fundusz Pogrzebowy" 

 

Rysunek 17: B. Rozenfeld, "Pogrzeb wózkarzowej": 

Prawdopodobnie dla rozwiązania problemu zwłok na ulicach i w placówkach, takich 

jak szpitale, sierocińce czy punkty dla przesiedleńców zostały wprowadzone na ulice gminne 

wozy Wydziału Cmentarnego. Bardzo krytycznie patrzący na sytuację w getcie St. Różycki z 

wyrzutem zaznaczał, iż zwłoki z mieszkań prywatnych nie były zabierane przez pracowników 

Wydziału Cmentarnego, przez co „albo wyrzuca się [je] na ulicę albo wzywa się biura 

prywatne”1172. Według nas, podczas gdy jego obserwacja była prawidłowa, tak krytyka RŻ była 

o tyle chybiona, że zadaniem gminnych grabarzy było świadczenie usług na rzecz tych 

niezdolnych do opłacenia pogrzebu, a nie konkurencja z zakładami pogrzebowymi.  

                                                
1172 St. Różycki, Obrazki uliczne getta, ARG I 456, AR t. 5, s. 23. 
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Uwzględniając to, że w getcie istniało ogółem kilkanaście firm zajmujących się 

usługami funeralnymi, a największe z nich miały wiele filii można spodziewać się, że 

zatrudniały one w sumie kilkaset osób. Jednocześnie wartość rynku usług pogrzebowych 

zamykała się w kwocie około stu tysięcy złotych miesięcznie. Brakuje nam pełni danych 

pozwalających oszacować koszty działalności tych firm, ale praca ta nie przynosiła wielkich 

pieniędzy. Ze względu na to, że rynek tych usług nie był uregulowany, a wejście na niego nie 

wymagało żadnych nakładów – nawet wózek do przewozu zmarłych można było wynająć1173, 

mogły na niego wchodzić coraz to nowe firmy tak długo, jak były w stanie osiągać zyski.  

Dalszych badań może wymagać kwestia konkurencji cenowej zakładów pogrzebowych 

– nie znajdujemy dla niej potwierdzenia źródłowego, choć można byłoby się spodziewać, że 

powinna ona mieć miejsce. Może to sugerować istnienie zmowy cenowej utrzymywanej przez 

trzy dominujące przedsiębiorstwa na rynku, lecz brak nam ku temu dowodów.  

Pewnym świadectwem postępującej pauperyzacji ludności żydowskiej Warszawy mogą 

być szacunki budżetowe i wykazywane w nich dochody z pogrzebów. Podczas gdy w 1940 r. 

Wydział Cmentarny i ofiary zbierane od żałobników stanowiły znaczący odsetek dochodów 

RŻ, w dalszych latach, mimo wielokrotnego wzrostu liczby zmarłych, opłaty te nie były 

wykazywane. Jednocześnie koszt utrzymania cmentarza i opłacenia pracujących na nim 

grabarzy wzrósł wielokrotnie – tak że w samym pierwszym kwartale 1942 r. wydatki na 

utrzymanie cmentarza przekroczyły pół miliona złotych, a RŻ zalegała wówczas z opłaceniem 

1,6 mln zł na prace cmentarne1174. Te nagromadzone zaległości świadczą wyraźnie o 

nieopłacalności Wydziału Cmentarnego w 1941 i 1942 r. 

W prostych przybliżeniach, biorąc pod uwagę śmiertelność w getcie na poziomie około 

5000 osób miesięcznie w pierwszym kwartale 1942 r. oznacza to, że wydatki RŻ na jeden 

pochówek winny były wynosić około 40 zł, czyli około 6 tysięcy złotych dziennie. Nie jest w 

tym miejscu jasne co pochłaniało tak wielkie środki biorąc pod uwagę warunki w jakich zwłoki 

były przechowywane i chowane1175. Konieczne jest wspomnienie, że część środków 

przeznaczono na inne cele, takie jak utrzymanie murów cmentarza, lecz i tak kwoty te wydają 

się wyjątkowo wysokie w zestawieniu z ilością pracy do wykonania. W zbiorach Podziemnego 

Archiwum Getta zachowały się znane teksty pióra Stanisława Różyckiego, który oskarżał 

kierownika cmentarza Dawida Dobickiego o szereg nadużyć i bogacenie się na pochówkach. 

                                                
1173 St. Różycki, Obrazki uliczne getta, ARG I 456, AR t. 5, s. 23. 
1174 APW, PRŻ, Zestawienie wydatków i dochodów Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej za okres 1 I – 31 III 

1942 r., 483/28, k. 5. 
1175 Sceny te zostały uchwycone przez niemieckich filmowców – Pamięć filmu – Getto warszawskie cz. 1/2, 

https://ninateka.pl/vod/dokument/pamiec-filmu-warszawskie-getto/ , około 1:06:30. 
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Róźycki szacował zarobki „wroga społeczeństwa nr 1” na około 300 zł dziennie1176. Obok niego 

miało „roi[ć] się od hien […] są jeszcze inni, jak Posner, Roland, Sztrauch, Szejnberg i inni”1177. 

Niestety brakuje nam dokumentów pozwalających zweryfikować te oskarżenia i zmuszeni 

jesteśmy pozostać przy przypuszczeniach opartych na zaskakująco wysokich nakładach na 

pracę cmentarza, iż faktycznie w jego pracy dochodziło do nadużyć. Jednocześnie zaległości w 

opłacaniu pracy cmentarników przez RŻ, które jak wyżej wspominano sięgały 1,6 mln zł, 

przynajmniej w części tłumaczą nam, z jakich przyczyn osoby takie, jak Dawid Dobicki 

zmuszone były do szukania pobocznych dochodów. 

Wart uwagi jest także status terenu cmentarza. Gdy getto zostało zamknięte obejmowało 

ono całą nekropolię wraz z przyległym terenem boiska „Skry” i w teorii wstęp na te tereny 

dozwolony był dla wszystkich Żydów. W praktyce szybko ograniczono możliwości wejścia na 

boisko, którego część została wykorzystana przez Towarzystwo Popierania Rolnictwa 

(Toporol) na uprawy rolne, a część – przyłączona do cmentarza na potrzeby nowych 

pochówków. Mury cmentarza przez swoją długość i przebieg przez tereny mało ruchliwe i 

niemal niezamieszkałe, w szczególności w rejonie ul. Św. Kingi i Kolskiej na północnym 

wschodzie, ul. Sołtyka na zachodzie i długą granicę z cmentarzem powązkowskim, były trudne 

do nadzorowania. Czyniło to z nich wyjątkowo atrakcyjne miejsce do organizowania przemytu. 

Jak wspominają liczne relacje, przez teren cmentarza często przeprowadzane były żywe 

zwierzęta1178, które następnie musiały zostać w ukryciu przewiezione do rzeźni. Zaradność 

grabarzy opisywał L. Hirszfeld: „krowy przewożone [były - MG] w karawanach, cielaki w 

trumnach, pod sianem, pod słomą”1179.  

Jesienią 1941 r. jedną ze zmian granic getta wprowadzonych dla walki ze szmuglem 

było częściowe wyłączenie obszaru cmentarza z dzielnicy żydowskiej. W praktyce osoby 

chcące dostać się na jego teren musiały przejść przez wachę u zbiegu ul. Gęsiej i ul. Okopową, 

do czego prawo mieli pracownicy cmentarza i osoby zaopatrzone w odpowiednią przepustkę 

jednorazową, która kosztowała 2,50 zł1180. Z upływem czasu spadała liczba osób 

towarzyszących zmarłym w ostatniej drodze do tego stopnia, że nie były rzadkością pochówki 

którym towarzyszył zaledwie jeden czy dwóch żałobników1181. Nie jest jasne, w jakim stopniu 

wynikało to z postępującego ubożenia ludności, a w jakim z codzienności obcowania ze 

                                                
1176 St. Różycki, Obrazki uliczne getta, ARG I 456, AR t. 5, s. 23; „Wrogiem społeczeństwa nr 1” był przez 

Różyckiego określany D. Dobicki. 
1177 St. Różycki, Obrazki uliczne getta, ARG I 456, AR t. 5, s. 22. 
1178 St. Ernest, op. cit., s. 83,  
1179 L. Hirszfeld, op. cit., s. 198. 
1180 AŻIH, Karol Rotgeber, Pamiętnik, 302/227, k. 124.  
1181 H. Makower, op. cit., s. 182. 
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śmiercią – jak pisał L. Hirszfeld: „W końcu przestało się chodzić na pogrzeby nawet bliskich. 

Zbyt łatwe było przejście od stanu żywego do stanu nieboszczyka”1182.  

Pochówki w getcie były przez wielu krytykowane jako bezczeszczenie zwłok – 

począwszy od szopy, gdzie zwłoki były składowane w stosach bez różnicy płci, przez chowanie 

zmarłych nago i bezceremonialne wrzucanie ciał do masowych mogił. Zachował się szereg 

listów otwartych autorstwa Abrama Mordechaja Rogowego w których nawoływał on do 

zachowanie należytego zmarłym szacunku i poszanowania norm religijnych1183, lecz w 

praktyce jego postulaty, „wymagające dużego nakładu ciężkiej i przykrej pracy” były w 

znacznej mierze utopijne, ponieważ miały polegać na honorowej pracy cenionych obywateli, 

„którzy by osobiście czuwali nad porządkiem przy pochowaniu zmarłych”1184. Jedynym 

postulatem jaki został wprowadzony w życie, było wprowadzenie pochylni z desek, po których 

zsuwano zwłoki1185 do masowych grobów, podczas gdy wcześniej były one zrzucane z 

wysokości. Wydaje się, że listy A. M. Rogowego były formą reakcji na skandal na cmentarzu, 

na którym nakryto grupę „dentystów”, którzy rozkopywali groby by wyrwać zmarłym złote 

zęby1186. Sprawa ta odbiła się pewnym echem w getcie, lecz jak się zdaje winni zmuszeni byli 

jedynie do zapłaty grzywny (lub też łapówki) za swoje uczynki. Nie zdecydowano się przekazać 

dochodzenia Policji Polskiej GG czy też władzom niemieckim, spodziewając się, że 

„spowoduje to rozstrzał całej czeredy grabarzy, cmentarników i pogrzebowców”1187. 

Prawdopodobne jest także, że w szajce „dentystów” byli także funkcjonariusze ŻSP, żywo 

zainteresowani polubownym zakończeniem sprawy. Na tym tle sprzedaż drewna ze ściętych na 

cmentarzu drzew stanowiła niewielki występek wobec norm religijnych. Działania „dentystów” 

nie miały większego znaczenia dla gospodarki getta, lecz stanowią one dość przekonujący 

przykład „spadającej temperatury moralnej” społeczeństwa, szczególnie jeśli przyjąć, że St. 

Adler wiernie streszczał ich linię obrony dowodzącą, że profanacja zwłok „to śmieszny 

przesąd”, a swoim działaniem „przyczyniali się tylko do poprawy bilansu płatniczego 

dzielnicy”1188.  

                                                
1182 L. Hirszfeld, op. cit., s. 246. 
1183 A. M. Rogowy, Listy otwarte w sprawie zaniedbania rytuałów pogrzebowych, ARG I 579, AR t. 27, s. 1136-

1142. 
1184 A. M. Rogowy, Listy otwarte w sprawie zaniedbania rytuałów pogrzebowych, ARG I 579, AR t. 27, s. 1142. 
1185 A. M. Rogowy, Listy otwarte w sprawie zaniedbania rytuałów pogrzebowych, ARG I 579, AR t. 27, s. 1136-

1141. 
1186 St. Adler, op. cit., s. 282; Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s.301, wrzesień 1941 r. 
1187 St. Adler, loc. cit. 
1188 St. Adler, loc. cit. 
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W czasie akcji eksterminacyjnej latem 1942 r. pracownicy biur pogrzebowych i gminni 

grabarze zostali skoszarowani w kamienicy przy ul. Wołyńskiej1189. W tym okresie za 

wszystkie pochówki odpowiadał Wydział Pogrzebowy, a przedsiębiorstwa prywatne przestały 

istnieć. Duży obszar cmentarza w tym okresie pozwalał grabarzom, jako jednym z niewielu 

pracowników gminnych, na aktywny udział w szmuglu, przez co obok śmieciarzy należeli oni 

wówczas do najlepiej sytuowanych w getcie1190. Wzmiankowane są także przypadki gdy 

karawany zostały wykorzystane do przewozu osób, ponieważ, jako jedne z niewielu pojazdów 

miały prawo przejazdu z tzw. getta centralnego na tereny poszczególnych szopów i 

cmentarza1191.  

 

6.10. Biuro Kwaterunkowe 

 

Utworzone jeszcze w 1940 r. Biuro Kwaterunkowe RŻ miało odpowiadać za stronę 

formalną przesiedleń Żydów w Warszawie. Jednakże z zachowanych danych jednoznacznie 

wynika, iż nie było ono w stanie skutecznie rejestrować ruchu osób w okresie tworzenia getta. 

Według sprawozdania obejmującego drugą połowę października 1940 r. zarejestrowano 

przesiedlenie zaledwie 5505 Żydów przeprowadzających się w obrębie Warszawy1192, a w 

pierwszych dwóch dekadach listopada kolejnych 19 416 osób1193. Dane te były wielokrotnie 

niższe od wszystkich znanych nam szacunków ruchu osób w okresie przesiedleń do getta. Tym 

samym Rada Żydowska (i jej Biuro Kwaterunkowe) w okresie tworzenia getta nie mogła 

efektywnie korzystać z należnego jej prawa do rekwizycji mieszkań, oraz do przydzielania 

sublokatorów do lokali o małej liczbie mieszkańców, mimo, iż sytuacja mieszkaniowa stała się 

tragiczna1194.  

                                                
1189 Była to niemal na pewno Wołyńska 2/4, St. Ernest, op. cit., s. 278; W powojennych relacjach wspominana 

jest także Wołyńska 29; AŻIH, Szymon Kraus, Relacja, 301/5551, k. 1, lecz taki adres nie istniał – Wołyńska 

kończyła numerację po stronie nieparzystej na nr 27. Możliwe jest jednak, że cmentarnicy otrzymali również 

przyległe do Wołyńskiej 2/4 domy przy Zamenhofa – nr 23 do 29, co tłumaczyłoby liczbę „29” w relacji S. 
Krausa. 
1190 St. Ernest, op. cit., s. 300. 
1191 H. Makower, op. cit., s. 155. 
1192 APW, PRŻ, XXVI, XXVII, XXVIII Sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej (11-31 X 

1940 r.), 483/16, k. 34. 
1193 APW, PRŻ, XXIX, XXX, XXXI Sprawozdanie tygodniowe Przewodniczącego Rady Żydowskiej (1-21 XI 1940 

r.), 483/17, k. 15. 
1194 O złej sytuacji mieszkaniowej świadczą m.in. porady takie jak: „Podział ubikacji większej na kilka 

mniejszych”; GŻ nr 45 z 24 XII 1940 r., s. 7. 
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Później, od 15 grudnia 1940 r., wszystkie domy w getcie przeszły pod zarząd Gminy, 

która ustaliła dla nich komisarzy, zarządców i administratorów1195, którzy prowadzili listy 

lokatorów, stanowiące podstawę systemu rozdziału kart aprowizacyjnych.  

Dane meldunkowe, prowadzone przez Wydział Ewidencji Ludności Żydowskiej i Biuro 

Kwaterunkowe RŻ, były w tym czasie w znacznej mierze nieaktualne, ponieważ nie 

uwzględniały wszystkich przeprowadzek z okresu tworzenia getta. Dla ułatwienia pracy 

administratorów domów mieszkańcy zostali zobowiązani do wywieszenia list lokatorów na 

drzwiach wejściowych do mieszkań1196, a przeprowadzony na początku 1941 r. spis ludności 

miał pozwolić ustalić stan faktyczny dzielnicy żydowskiej na dzień 1 stycznia 1941 r. – o 

którym szerzej mowa w dziale poświęconym demografii getta. Mimo to w getcie były 

zameldowane „martwe dusze”, czyli osoby fikcyjne, bądź niewymeldowani zmarli, w imieniu 

których żywi pobierali kartki na żywność, a także chronili się przed dokwaterowaniem 

sublokatora.  

Zebrane w spisie ludności dane stały się błyskawicznie nieaktualne, gdyż w ciągu 

pierwszych trzech miesięcy 1941 r. populacja getta zwiększyła się o ponad 40 tysięcy Żydów 

przesiedlonych z podwarszawskich miejscowości, doprowadzając do znaczącego zwiększenia 

gęstości zaludnienia w getcie i dalszego chaosu meldunkowego. W kolejnych miesiącach 

WELŻ ponawiał wezwania do zgłaszania swoich przeprowadzek1197, co nie odnosiło jednak 

skutków, a publikowane co miesiąc dane o ruchu osób w dzielnicy nie wydają się wiernie 

odzwierciedlać rzeczywistości. Wydawane były także informacje o tym kto i w jaki sposób 

uprawniony jest do kontroli faktycznej liczby mieszkańców w lokalach1198 i na jakich zasadach 

można otrzymać prawo wprowadzenia się do mieszkania, które miały najpewniej utrudnić 

funkcjonowanie oszustów, podających się za urzędników i nakładających kary czy 

wyłudzających haracze od mieszkańców.  

6.10.1. Nadużycia Biura Kwaterunkowego 

Takie oszustwa były jednak niemal powszechne, a prasa informowała o wyłudzeniach 

zaliczek na poczet załatwienia spraw meldunkowych1199. Skuteczność działania przestępców 

wynikała, w znacznej mierze, z tego, że byli oni trudni do odróżnienia od przekupnych 

urzędników Biura Kwaterunkowego. Nawet w legalnie ukazującej się GŻ wprost pisano o 

przekupstwie urzędników Biura Kwaterunkowego: 

                                                
1195 GŻ nr 44 z 20 XII 1940 r., s. 3. 
1196 GŻ nr 45 z 24 XII 1940 r., s. 3. 
1197 Patrz np. GŻ nr 15 z 21 II 1941 r., s. 2. 
1198 GŻ nr 28 z 8 IV1941 r., s. 3. 
1199 GŻ nr 119 z 3 XII 1941 r,. s. 3. 
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O niektórych praktykach Biura Kwaterunkowego 

Działalność tego urzędu jest od dłuższego czasu przedmiotem licznych 

krytycznych uwag ze strony publiczności. […] [Przykładowo: - MG] do 

lokalu cztero- pięcio-pokojowego Y.Z., zamieszkałego tylko przez 10 osób 

(zamiast przez 14 - 16 osób) wpływa […] nakaz kwaterunkowy. 

Zainteresowany lokator główny w zachowaniu „świętego spokoju” i 

obawiający się nieproszonych gości pod swoim dachem, składa rekurs, po 

czym dowiaduje się „na wpół oficjalnie”, że za opłacenie poważniejszej 

kwoty, wahającej się w zależności od przypadku w granicach 200 - 1000 

złotych, może ten święty spokój zachować. […] Jakiż rezultat podobnych 

praktyk? Taki, że najmniejsze i najbiedniejsze mieszkania zamieszkiwane są 

przez wiele osób, podczas gdy większe lokale mają zamknięte podwoje dla 

nowych domowników1200.  

 

Znacznie ostrzej pisano o tym procederze w tekstach, które nie przechodziły przez 

biurko cenzora. Zdaniem Ringelbluma: „Wydział Kwaterunkowy jest gniazdem najgorszej 

korupcji. Kiedy ktoś już przebył wszystkie stopnie piekła i otrzymał mieszkanie, okazuje się, 

że – jeżeli nie dał łapówki – mieszkanie nie ma wody, gazu i [znajduje się] na piątym 

piętrze”1201. Dalej przytaczał on przypadki przyznania do zamieszkania nieużytkowych 

poddaszy czy zgoła fikcyjnych adresów. Nawet jeśli ktoś wybrał drogę w pełni oficjalną i 

zdecydował się nie płacić łapówek, to oficjalnie przyjmowane przez BK opłaty sięgały tysięcy 

złotych i były „dość elastyczne w zależności od […] na oko szacowanej zamożności 

petenta”1202.  

Wiele osób meldowało do swoich domów „martwe dusze”, aby uniknąć przymusowego 

doludniania mieszkań. Dlatego też przeprowadzane były niekiedy nocne inspekcje mające 

sprawdzić, ile osób faktycznie zamieszkuje dany lokal. W razie nieobecności któregoś z 

domowników przyjmowano, że miejsce jest wolne, co rodziło sytuacje takie jak poniższa 

opisana przez GŻ:  

[…] został przesiedlony z ul. Żelaznej [i] udał się do Biura Kwaterunkowego 

po mieszkanie. Mówi się tak: „udał się” - to „udanie się” trwało przez kilka 

godzin dziennie, przez 8 dni z rzędu; nie tak łatwo dostać się do pana 

urzędnika, nie tak prędko ten załatwia, nie tak zwykle dostaje się tego, czego 

się chce. Nareszcie dostał polecenie wprowadzenia się do zarekwirowanego 

                                                
1200 GŻ nr 58 z 14 VII 1941 r., s. 3; pisownia oryginalna. 
1201 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 324, styczeń 1942 r. 
1202 H. Bryskier, op. cit., s. 101. 
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pokoju u D. S. Lecz pech chciał, że w tym mieszkaniu 2-pokojowym już nie 

było miejsca1203. 

 

W Sprawozdaniu z przeglądu spraw zleconych dotyczącym aktywności Biura 

Kwaterunkowego autorzy wskazywali, że przyznanie kilkudziesięciu procent lokali przez BK 

odbyło się za osobistym wstawiennictwem któregoś z radców RŻ lub też było „uskuteczniane 

przez Kierownictwo Biura Kwaterunkowego, w[edłu]g własnego widzimisię”1204. Opisane 

zostały przez autorów przypadki, gdy przy normie zaludnienia na poziomie 3,5 osób na izbę 

mieszkalną przyznawano: „5+1 [5 pokoi + kuchnia – MG]– bez określenia ilości osób, 5+1 dla 

9 osób /włączając domniemanych sublokatorów/, 3+1 dla 3 os.”1205, a także sytuację gdy 

trzyosobowa rodzina jednego z urzędników RŻ wykorzystała zacieśnienie granic getta z jesieni 

1941 r. aby zająć trójpokojowe mieszkanie z kuchnią1206. Oskarżenia te niejako potwierdzała 

sama organizacja Biura, którego jedna z sekcji odpowiadała wyłącznie za przydział lokali dla 

urzędników Gminy i instytucji społecznych1207, co wyraźnie świadczyło o ich 

uprzywilejowanej pozycji przy staraniach się o lokal. Potwierdzają to dane statystyczne. Jak 

opisywano: „Komisja Obywatelska dla spraw przydziału lokali mieszkalnych rozpatrywała [w 

grudniu 1941 r. – MG] podania, które wpłynęły podczas rejestracji w liczbie 3670, kategoria A 

(urzędnicy) 411, B (zawodowo czynni) 544, C (inni) 2715”1208. Zwraca uwagę ponad 

dziesięcioprocentowy udział urzędników wśród składających podania, znacznie przekraczający 

ich udział w populacji getta. 

Nie brakuje również przykładów na niską jakość pracy tego biura. Po ogłoszonej na 

początku października 1941 r. zmianie granic getta dopiero w terminie 9-15 listopada została 

przeprowadzona rejestracja osób, które w jej wyniku straciły mieszkanie1209, a przy 1577 

podaniach o lokale mieszkalne w październiku udało się przyznać zaledwie 216 lokali i aż 2707 

nakazów rekwizycyjnych, nakazujących przyjęcie dodatkowych sublokatorów1210. To sugeruje, 

że wiele z tych nakazów było faktycznie ignorowanych przez gospodarzy bądź też skutecznie 

                                                
1203 GŻ nr 113 z 21 XI 1941 r., s. 3. 
1204 AAN, DRK, Sprawozdanie z przeglądu spraw zleconych, 202/II-28, k. 14. 
1205 Liczby te należy rozumieć jako liczba izb mieszkalnych + kuchnia; AAN, DRK, Sprawozdanie z przeglądu 

spraw zleconych, 202/II-28, k. 17. 
1206 AAN, DRK, Sprawozdanie z przeglądu spraw zleconych, 202/II-28, k. 17. 
1207 GŻ nr 93 z 3 X 1941 r., s. 5. 
1208 GŻ nr 14 z 6 II 1942 r., s. 5. 
1209 GŻ nr 109 z 9 XI 1941 r., s. 3 
1210 GŻ nr 119 z 3 XII 1941 r., s. 3. 
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odwoływano się od nich – zdaniem Stefana Szpigielmana, głównym zadaniem Wydziału 

Odwołań i Zażaleń było rozpatrywanie spraw dotyczących kwaterunku1211. 

6.10.2. Czyściciele kamienic 

Część z nakazów kwaterunkowych służyła jednak w znacznie bardziej podłym celu, 

jakim było wymuszanie specjalnego „podatku” na rzecz RŻ. Według późniejszego kierownika 

BK, Stanisława Adlera, procedura opierała się na obciążeniu lokatorów głównych „podatkiem 

przesiedleńczym” równym miesięcznemu czynszowi z danego mieszkania. Tym, którzy 

zdecydowali się nie opłacić tego haraczu dokwaterowywano do mieszkania sublokatorów. Z 

czasem z pomocą Komisji Przesiedleńczej została zebrana grupa „wszarzy”, którzy robili 

wszystko, co w ich mocy, aby utrudnić życie gospodarzom: „zajmowano wszystkie krzesła, 

rzucano się na łóżka w ubraniach, wyżerano wszystko z kuchni i spiżarni, urządzano zapasową 

ubikację w przedpokoju”1212. Nie trudno dziwić się protestom przeciwko takim praktykom, 

które znane dzisiaj są jako „czyszczenie kamienic”1213. O tym zjawisku na łamach GŻ 

wspomniano, używając dalece eufemistycznego języka, napomykając tylko, że: „w wielu 

wypadkach musiano też używać do pomocy przy wprowadzeniu przesiedlonych Służbę 

Porządkową”1214. Kiedy indziej stwierdzano „urząd ten nie przestrzega przyjętej jakoby zasady 

„kategoryj społecznych”, zgodnie z którą do lokalu o pewnym poziomie społeczno-kulturalnym 

należałoby wprowadzać odpowiednią kategorię nowych lokatorów”1215. 

Powyższe oskarżenia potwierdzają fragmenty dziennika niejakiego Abrahama, który 

wraz z grupą uchodźców był kierowany, aby „zasiedlać” coraz to inne mieszkania. Opisuje on 

trzy mieszkania bogatych ludzi do których został skierowany wiosną 1941 r. i które opuszczał 

po tym jak tylko otrzymywał informacje, że ich gospodarze opłacili żądaną opłatę: 

16 V [1941 r.] Zasiedliłem mieszkanie państwa Bramingerów i Basiuków 

[…] weszliśmy szturmem z dziesięcioma osobami. […] W tym czasie 

przyszedł bardzo zdenerwowany pan Basiuk i powiedział „Możecie tu zostać 

nawet cały miesiąc, nie dam nawet 5 złotych”. Po godzinie dowiedziałem się, 

że już się targował – chciał dać 500 złotych. […] Zostaliśmy tam przez 6 dni 

– gospodarze to wszystko znieśli. Rozpuściłem grupę. I państwo byli 

zadowoleni. Moja taktyka polega na tłumaczeniu innym. 

21 V [1941 r.] Wraz z rodziną Goldwasser, która liczy 7 osób, zasiedliłem 

mieszkanie pana Fajermana […] Zająłem pokój przejściowy, co nie 

                                                
1211 St. Ernest, op. cit., s. 66. 
1212 St. Adler, op. cit., s. 189. 
1213 W obecnym Kodeksie Karnym za takie działanie przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat trzech. 
1214 GŻ nr 119 z 3 XII 1941 r., s. 3. 
1215 GŻ nr 58 z 14 VII 1941 r., s. 3. 
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spodobało się rodzinie. Pani Fajerman oświadczyła, że nie możemy tam 

zostać. Odpowiedziałem, że nie tylko zostaniemy, ale również będziemy 

nocować. […] Tłumaczyłem mu, że dla bogatego człowieka 2000 zł nie gra 

roli […] piątego dnia poszedł się targować [w sprawie opłaty - MG] i udało 

mu się. […] Opuściliśmy kwaterę. 

5 czerwca [19]41 [r.] o 9 rano ja z jeszcze 8 uchodźcami zasiedliliśmy 

mieszkanie pana Płatowskiego. […] Do mieszkania weszliśmy w 

towarzystwie dwóch policjantów i od razu zajęliśmy pokój przejściowy. […] 

Nie trwało to długo […] otrzymaliśmy wiadomość, że sprawa jest już 

załatwiona. Natychmiast, tego samego dnia o godzinie 2, w największym 

porządku opuściliśmy to mieszkanie1216  

 

Wyżej opisane nadużycia były tak rażące, że kierownik Wydziału Kwaterunkowego, 

Aleksander Fogiel, został kilkukrotnie pobity na ulicach getta – w lipcu 1941 r. przez 

nieznanych sprawców1217, zaś jesienią tego roku przez grupę funkcjonariuszy ŻSP1218. W 

końcu, w lutym 1942 r., został on aresztowany za łapówkarstwo na skutek oskarżenia przez 

jednego ze wspólników, co doprowadziło również do zwolnienia kierowniczki biura – 

Bronisławy Perkowiczówny1219. Do zmian personalnych doszło dopiero na początku czerwca 

1942 r., dlatego też nowe kierownictwo nie miało szans znacząco wpłynąć na kształt 

funkcjonowania tej instytucji. Śledztwo w sprawie Perkowiczówny Stanisław Adler określał 

wprawdzie mianem „użycia dyscyplinarnego forum do przeprowadzenia rozgrywek 

personalnych”1220, lecz nie zaprzeczał prawdziwości oskarżeń.  

Skutkiem opisanych wyżej działań było wielkie zróżnicowanie gęstości zaludnienia 

getta. Podczas gdy średnie zaludnienie mieszkań wiosną 1942 r., według Stanisława Adlera, 

wynosiło ono 2,8 osoby na izbę (wliczając kuchnie)1221, to na skutek częstego przydzielania 

dużych mieszkań stosunkowo nielicznym rodzinom, posiadającym odpowiednie znajomości 

czy pieniądze, osoby ubogie zmuszone były do życia w skrajnie przeludnionych mieszkaniach, 

gdzie często w izbie spotkać można było nawet kilkanaście osób. Połączenie korupcji, niskiej 

jakości pracy i wielkiej uciążliwości zarządzeń wprowadzanych przez BK uczyniło z niego 

„najbardziej może obok Wydziału Pracy znienawidzony urząd Rady”1222.  

 

                                                
1216 N.N. (Abraham), Obrazek, ARG I 403, ARG I 404, AR t. 23, s. 248-250. 
1217 Adama Czerniakowa dziennik, s. 198, 7 VII 1941 r. 
1218 Adama Czerniakowa dziennik, s. 223, 23 X 1941 r. 
1219 Adama Czerniakowa dziennik, s. 251, 12 II 1942 r., s. 253, 14 II 1942 r. 
1220 St. Adler, op. cit., s. 220. 
1221 St. Adler, op. cit., s. 100. 
1222 St. Ernest, op. cit., s. 66. 
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7. Budżety gospodarstw domowych w getcie; Stratyfikacja 

ekonomiczna ludności 

 

Kluczowym krokiem dla zrozumienia warunków życia w getcie jest rekonstrukcja 

budżetów domowych jego mieszkańców. Najczęściej w opracowaniach tego tematu 

przytaczane są wyliczenia autorstwa St. Różyckiego1223, a pomijane są szacunki przygotowane 

przez Radę Żydowską czy ŻSS. Kluczowym zagadnieniem w tej części pracy będzie 

opracowanie realnych wydatków na żywność i przeciętnych wartości spożycia żywności w 

getcie. W pierwszym kroku przeanalizowana będzie sytuacja w ujęciu makroskalowym, z 

wartościami średnimi dla całej dzielnicy, później zaś oszacowane zostaną dane dla kilku grup 

socjoekonomicznych. W dalszej części rozdziału przeanalizowane zostaną wydatki na inne 

dobra i usługi i ich udział w budżetach rodzinnych, a także obciążenia podatkowe jakie dotykały 

mieszkańców dzielnicy. 

 

7.1. Wydatki na żywność 

 

7.1.1. Zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców getta 

W okresie wojny zbalansowana dieta zaspokajająca zapotrzebowanie organizmu na 

wszystkie składniki odżywcze była nieosiągalnym marzeniem dla większości mieszkańców 

Warszawy. Przydziały kartkowe były niemal w zupełności pozbawione białka i tłuszczu, a 

przydzielone skromne porcje warzyw nie dostarczały wystarczającej ilości witamin czy soli 

mineralnych.  

Urzędnicy Rady Żydowskiej oszacowali w 1941 r., ile towarów miesięcznie każdy 

człowiek musiałby kupować na wolnym rynku, by zaspokoić swoje potrzeby przygotowując w 

ten sposób proste i dość ubogie menu. Przy założeniu, iż wszystkie produkty przewidziane w 

tym jadłospisie byłyby pełnowartościowe, dostarczałyby one około 1500 kcal na osobę 

dziennie, co nie pozwalałoby zaspokoić średniego zapotrzebowania energetycznego 

mieszkańców getta, nawet biorąc pod uwagę znaczący odsetek osób w wieku nieprodukcyjnym. 

Jeszcze gorzej przedstawia się to menu pod względem zaspokajania zapotrzebowania na 

tłuszcze, białko i szereg mikroelementów, gdyż uwidacznia się w nim wyraźna przewaga 

                                                
1223 St. Różycki, To jest ghetto! Reportaż z inferna XX wieku, ARG I 455, AR t. 33, s. 69-71. 
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pokarmów bogatych w węglowodany. Chleb, ziemniaki, makarony, kasze i cukier odpowiadały 

za około 1200 kcal w tym menu.  

Podobne jadłospisy przygotowali pracownicy zarówno Zakładu Zaopatrywania jak i 

ŻTOS, którzy w końcu 1941 r. opracowali niezależnie swoje oszacowania dotyczące realnych 

wydatków mieszkańców getta na żywność. Według ŻTOS średnie spożycie żywności wynosić 

miało 1240 kcal dziennie na osobę1224, tym samym przekraczając o około 10% szacunek 

przedstawiony przez ZZ – 1125 kcal, z których znacząca większość pokrywana była przez 

zaledwie cztery produkty: 

 9 kg chleba (sitkowego i razowego) 

 500 g kaszy 

 12,5 kg ziemniaków 

 16,5 porcji zupy z kuchen ludowych1225 

Resztę menu stanowiły okresowo dostępne warzywa i rozmaite towary kupowane na 

wolnym rynku, zależne od indywidualnych możliwości finansowych i indywidualnych 

preferencji. Rzuca się w oczy bardzo niewielkie spożycie tłuszczy (średnio 330 g miesięcznie), 

białka (600 g) i cukru – średnio zaledwie 220 g miesięcznie, a więc poniżej ilości przyznawanej 

na karty aprowizacyjne1226. Według ŻTOS wartości te były zbliżone – 660 g białka i 240 g 

tłuszczy1227, nie podano jednak szacunku spożycia cukru i wyrobów pochodnych (jak cukierki 

czy miód sztuczny). Oba opracowania zgadzają się także co do ogólnego ustalenia, że przez ZZ 

przechodziło od około jednej czwartej do jednej trzeciej ogółu żywności spożywanej w 

dzielnicy, przy czym liczba ta zawierała także przydziały żywności dla instytucji 

opiekuńczych1228. Jak wskazuje opracowanie ŻTOSu „Zaopatrzenie żydowskiej dzielnicy 

mieszkaniowej w środki żywności następuje na zasadzie dwóch odmiennych systemów cen. 

Pierwszy, który obejmuje cała ludność i pokrywa około ¼ potrzeb żywnościowych, jest około 

dziesięciokrotnie tańszy niż ten drugi, który pokrywa ¾ zapotrzebowania”1229.  

                                                
1224 Ekspertyza dotycząca organizacji i działalności opieki społecznej i opiekuńczej w żydowskiej dzielnicy 

mieszkaniowej w Warszawie, XII 1941, ARG I 492, AR t. 27, s. 496. 
1225 Ankieta w sprawie spożycia, ARG I 279, AR t. 12, s. 695. 
1226 Ankieta w sprawie spożycia, ARG I 279, AR t. 12, s. 696, 698. 
1227 Ekspertyza dotycząca organizacji i działalności opieki społecznej i opiekuńczej w żydowskiej dzielnicy 

mieszkaniowej w Warszawie, XII 1941, ARG I 492, AR t. 27, s. 496. 
1228 Ekspertyza dotycząca organizacji i działalności opieki społecznej i opiekuńczej w żydowskiej dzielnicy 

mieszkaniowej w Warszawie, XII 1941, ARG I 492, AR t. 27, s. 497; Ankieta w sprawie spożycia, ARG I 279, 

AR t. 12, s. 699. 
1229 Ekspertyza dotycząca organizacji i działalności opieki społecznej i opiekuńczej w żydowskiej dzielnicy 

mieszkaniowej w Warszawie, XII 1941, ARG I 492, AR t. 27, s. 502. 
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Także w innych oszacowaniach z epoki jadłospisy mieszkańców getta były zbliżone, 

często z nawet większym udziałem chleba i ziemniaków – opisywane przez St. Różyckiego 

czteroosobowe gospodarstwo domowe codziennie spożywało 4 porcje zupy z garkuchni, 1,5 kg 

chleba, 1 kg kartofli i około 3 dag słoniny, do tego dodając warzywa, cukier, kawę zbożową i 

sacharynę z przydziałów kartkowych1230. Według naszych wyliczeń chleb odpowiadał w tym 

menu za 750 kcal dziennie, ziemniaki za dalsze 200 kcal, podobnie jak zupa z kuchni ludowej, 

a pozostałe produkty odgrywały minimalną rolę w domowym budżecie. Sumarycznie na osobę 

przypadało około 1300 kcal dziennie, przez co cała rodzina była stale niedożywiona. Jak pisał 

Różycki „od śniadania czeka wygłodzona rodzina na obiad, od obiadu na kolację, ale 

przynajmniej nie głoduje”1231. 

Najobszerniejsze z omówionych opracowanie ZZ, nie tylko wyliczało wartości średnie 

dla całej dzielnicy, ale i przedstawiało wartości spożycia dla poszczególnych grup ludności. 

Miało ono jednak szereg wad, które wpływają na jego wiarygodność. Po pierwsze widoczny 

jest znacząco niereprezentatywny dobór próby – średnio badani otrzymywali miesięcznie 16,5 

porcji zupy w kuchniach ludowych, gdy średnia dla całej populacji wynosiła około 6,5 

porcji1232, a więc około 40% wartości wykazywanej w ankiecie, co prowadziło do znaczącego 

zawyżenia udziału kuchni ludowych w wyżywieniu Żydów i zarazem podnosiło wykazywaną 

ilość otrzymywanego przez nich pożywienia o około 65-70 kcal dziennie. Jednocześnie 

przyjmowano w nim wartość energetyczną chleba na poziomie około 135-150 kcal na 100 g, 

wobec przynajmniej 200 kcal na 100 g, jakie powinien mieć pełnowartościowy chleb1233. ZZ 

oszacował wyżywienie przeciętnego mieszkańca getta na 1125 kcal1234, podczas gdy według 

naszego oszacowania wartość tę należałoby podnieść do około 1300 kcal dziennie w badanej 

próbie (otrzymującej więcej zup z kuchni ludowych niż średnia populacji) i około 1230 kcal 

dla reprezentatywnej próby ludności. Sami urzędnicy ZZ zauważali, że „wyniki [ankiety – MG] 

                                                
1230 St. Różycki, To jest ghetto!, ARG I 455, AR t. 33, s. 69. 
1231 St. Różycki, To jest ghetto!, ARG I 455, AR t. 33, s. 70. 
1232 T. Szarota, op. cit., s. 210. 
1233 Na potrzeby naszych rozważań przyjęliśmy wartość 200 kcal/100g co stanowi dolny szacunek wartości 

energetycznej chleba – większość dostępnych obecnie na rynku ciemnych chlebów ma wartość w przedziale 

200-270 kcal/100g; https://www.tabele-kalorii.pl [chleb żytni razowy, chleb razowy, chleb sitkowy]; W teorii w 

getcie korzystano z receptury o wyjątkowo niskim przypieku  (tj. stosunku wagi gotowego wypieku do użytej 

mąki) na poziomie 1,36, co powinno przekładać się na wysoką wartość energetyczną wypieków; APW, PRŻ, 

Die lage…, 483/33, k. 9; Według norm powojennych wartość przypieku dla wielu rodzajów chleba mieści się w 

przedziale 1,40-1,50; Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 11 maja 1959 r. w sprawie zużycia 

surowców (receptury) przy produkcji pieczywa piekarniczego, M.P.1959.59.290; Załącznik. 
1234 Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941, ARG I 279, AR, t. 12, s. 695-696. 

https://www.tabele-kalorii.pl/
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zestawione powyżej są na poziomie niższym od rzeczywistego”1235 i postulowali podniesienie 

szacunku średniego spożycia w dzielnicy z 1125 do 1200-1300 kcal dziennie. 

Szacunki ŻTOS i ZZ, oraz modelowy jadłospis rodziny opisanej przez Różyckiego w 

znacznej mierze się pokrywają i można przyjąć, że poziom spożycia około 1200 kcal na osobę 

dziennie. Przyjmując przeciętne zapotrzebowanie energetyczne na poziomie około 2000 kcal, 

okazuje się, iż było ono zaspokojone w 60%. Wartości średnie nie opowiadają jednak całej 

historii, gdyż obok grup względnie dobrze odżywionych znajdowały się także osoby stale 

głodujące. Urzędnicy ZZ podzielili populację getta na trzy grupy pod względem spożycia. Jak 

twierdzili najubożsi, otrzymujący poniżej 900 kcal na osobę dziennie, stanowili niemal połowę 

populacji i w szybkim tempie ulegali wyczerpaniu głodowemu. Podobnie liczna była 

niedożywiona klasa średnia, otrzymującą średnio około 1200-1600 kcal dziennie. Obok nich 

istniała nieliczna grupa mieszkańców, będących w stanie zaspokoić swoje potrzeby 

energetyczne, którzy stanowili kilka procent mieszkańców getta. Co ważne, ci ostatni zostali 

wykazani we wszystkich grupach zawodowych, poza żebrakami i uchodźcami 

zamieszkującymi punkty, co znacząco odstaje od typowego wyobrażenia o warunkach 

bytowych robotników w szopach czy sprzedawców ulicznych.  

Podobny podział na trzy grupy, choć w innych proporcjach, spotykamy także w innych 

opracowaniach z getta. W lakonicznej notatce 6 XII 1941 r. przewodniczącego Rady 

Żydowskiej – Adama Czerniakowa szacował on bardziej optymistycznie: „W ghetcie można 

naliczyć 10 000 kapitalistów, +/- 250 000 ludzi żyje z pracy, a 150 000 jest zdane na opiekę 

społeczną”1236. Opracowanie ŻSS, z tego samego okresu, wskazywało z kolei, że to grupa zdana 

na opiekę stanowi powyżej połowy populacji, licząc aż 210 z 418 tysięcy mieszkańców1237. 

Wydaje się, że powodem tych rozbieżności były nieco inne kryteria oceny przynależności do 

grupy zdanej na pomoc społeczną, gdyż wiele osób do niej zaliczanych było aktywnych 

ekonomiczną, lecz nie było w stanie utrzymać się ze swojej pracy. 

7.1.2. Wartość energetyczna towarów dostarczanych przez ZZ 

W rozdziale poświęconym demografii getta wskazano już, że system kartkowy, wbrew 

zamierzeniom twórców, nie był powszechny i prawdopodobnie kilkanaście tysięcy osób nigdy 

nie otrzymało należnych im bonów aprowizacyjnych. Mimo to, dla przeważającej większości 

                                                
1235 Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941, ARG I 279, AR, t. 12, s. 694. 
1236Adama Czerniakowa dziennik, s. 232, 6 XII 1941 r. 
1237 Opracowanie: Gutachten über Organisation und Taktig der Fürsorge und Wohlfahrt im Jüdischen Wohnbezirk 

in Warschau, Warszawa XII 1941 r., ARG I 602, AR t. 27, s. 503. 
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Żydów w Warszawie, bony aprowizacyjne stanowiły ważny element życia, gdyż pozwalały one 

na zakup pewnej ilości żywności po niewygórowanych cenach.  

Według własnego opracowania przygotowanego przez ZZ w 1941 r. średnia dzienna 

wartość energetyczna produktów przydzielanych na karty aprowizacyjne wynosiła 220 kcal (a 

w IV kwartale wzrosła do 292 kcal)1238, zaś T. Szarota, opierający się na danych opracowanych 

przez Delegaturę Rządu na Kraj, używał wyższego szacunku. Jego zdaniem średnio Żydzi 

otrzymywali 253 kcal dziennie na osobę, a w IV kwartale przydziały miały sięgnąć 360 kcal 

1239. Najprawdopodobniej różnica między nimi wynika z innego szacowania przydziałów 

dodatkowych, gdzie ZZ podawał wartości podstawowe, zaś Delegatura – uśrednione dla całego 

getta, łącznie z przydziałami dodatkowymi. 

Zakład Zaopatrywania miał, obok żywności rozdzielanej na kartki, przywozić znaczące 

ilości towarów na potrzeby pomocy społecznej i sprzedawanych pozakontyngentowo w 

sklepach rozdzielczych. Jak wyliczano, średnio na osobę dziennie przewożono żywność o 

wartości energetycznej 336 kcal, a więc o przeszło 50% więcej niż wynikało z przydziałów 

kartkowych1240, co świadczy o tym jak ważną rolę odgrywały bony dodatkowe, towary 

rozdzielane przez ZZ na potrzeby pomocy społecznej (stanowiące około 10% ogółu 

przydziałów) i warzywa sprzedawane na wolnym rynku przez sklepy podlegające ZZ. 

Należy także zwrócić uwagę na to, że wzrost ilości żywności trafiającej do getta 

pokrywał się z końcem „akcji dożywiania” (o której będzie mowa dalej). Wynika z tego, iż 

władze niemieckie zdecydowały się zakończyć specjalną akcję dostarczania produktów 

żywnościowych na potrzeby kuchni ludowych, ale jednocześnie podjęły decyzję o zwiększeniu 

przydziałów kartkowych dla Żydów i pozwoliły na zwiększony import żywności 

pozakontyngentowej. Nie można jednak zapominać, że mimo tej liberalizacji polityki wobec 

Żydów do getta trafiało wówczas, według oszacowania ZZ, 448 kcal na osobę dziennie1241, a 

więc niewiele ponad 20% zapotrzebowania energetycznego i 40% oszacowanej wyżej średniej 

konsumpcji. W zależności od okresu i szacunku ZZ odpowiadał za dostarczenie do dzielnicy 

od około 20% do 40% spożywanej żywności, zaś reszta trafiała do getta innymi drogami – 

najczęściej nielegalnie.  

Wyżej przeanalizowane zestawienie przygotowane przez Radę Żydowską opracowanie, 

proponujące menu o wartości energetycznej około 1500 kcal/osobę dziennie, zakładało, że 

                                                
1238 Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941, ARG I 279, AR, t. 12, s. 699. 
1239 T. Szarota, op. cit., s. 180. 
1240 Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941, ARG I 279, AR, t. 12, s. 699. 
1241 Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941, ARG I 279, AR, t. 12, s. 699. 
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koszt zaspokojenia potrzeb żywieniowych osób w getcie wynosił od około 160 zł miesięcznie 

w okresie o niższych cenach do niemal 350 zł w okresie ich zwyżki1242. Z tego wykup towarów 

reglamentowanych miał kosztować niespełna 4 zł miesięcznie, choć miały zaspokajać one 

około 15% zapotrzebowania na żywność.  

 

7.1.3. Kuchnie ludowe 

Od września 1939 r. rozpowszechniły się w Warszawie różnego rodzaju garkuchnie, w 

których za niewygórowaną opłatą serwowane były zupy z kotła. Niektóre z nich prowadzone 

były jako przedsiębiorstwa komercyjne, inne stanowiły stołówki przy zakładach pracy, bądź 

kierowane były przez organizacje dobroczynne. Analizując sytuację w getcie skupimy się na 

kuchniach prowadzonych przez ŻSS oraz Radę Żydowską, które można podzielić na trzy 

ogólne kategorie: 

 Kuchnie obsługujące placówki opiekuńcze (sierocińce, szpitale, punkty dla 

przesiedleńców); 

 Kuchnie pełniące funkcje stołówek pracowniczych RŻ, ŻSP, ZZ i warsztatów 

„gminnych”; 

 Kuchnie dostępne dla pozostałych konsumentów.  

Latem 1940 r. w Warszawie istniało około 80 kuchni ludowych prowadzonych przez 

Żydowską Samopomoc Społeczną – Komisję Koordynacyjną, które serwowały co dzień około 

100 tysięcy porcji obiadowych1243. Z czasem jednak musiała ona ograniczyć swoją działalność 

ze względu na brak środków i trudności ze zdobyciem zaopatrzenia1244. Z powodu trudności 

zaopatrzeniowych i budżetowych ŻSS liczba posiłków wydawanych dorosłym spadła do około 

15-16 tys. dziennie w listopadzie 1940 r. Autor artykułu „O łyżkę ciepłej strawy” błędnie 

przypisywał ten spadek zubożeniu ludności żydowskiej, które miało uniemożliwiać im kupno 

zupy w kuchniach ludowych po 30 gr od porcji1245. Należy w tym miejscu podkreślić, że w 

późniejszym okresie, kiedy pauperyzacja ludności żydowskiej postąpiła znacząco dalej, 

znajdowano zbyt na ponad 100 tys. porcji dziennie. W grudniu 1940 r. kuchnie ludowe ŻTOSu 

(czyli podległe ŻSS) zostały przejściowo zamknięte1246, choć w tym samym czasie 

                                                
1242 APW, PRŻ, Die Lage…, 483/34, k. 30, 34. 
1243 GŻ nr 1 z 23 VII 1940 r., s. 4. 
1244 Już w końcu sierpnia 1940 r. kuchnie zostały zatrzymane na ok. 10 dni i wznowiły pracę dopiero po 

otrzymaniu dofinansowania z Jointu; GŻ nr 12 z 30 VIII 1940 r., s. 3. 
1245 GŻ nr 36 z 22 XI 1940 r., s. 3. 
1246 GŻ nr 42 z 13 XII 1940 r., s. 3. 
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zapowiadano wzrost liczby wydawanych posiłków do ok. 50 tys. dziennie1247. W 

rzeczywistości nie wszystkie kuchnie ludowe zawiesiły swoją działalność, gdyż część z nich 

była powiązana z Radą Żydowską, czy innymi instytucjami gdzie pełniły funkcję stołówek 

pracowniczych, inne zaś żywiły m. in. podopiecznych sierocińców prowadzonych przez 

Centos. Jeszcze inne zostały objęte patronatem Komitetów Domowych, które ponosiły część 

kosztów zakupu żywności i opału w tych placówkach1248. W lutym-marcu 1941 r. wiele z 

kuchni zostało na powrót uruchomionych i w kwietniu wydawano już około 55 tys. posiłków 

dziennie1249. Część tego wzrostu należy uznać za pewnego rodzaju kreatywną księgowość – 

wliczano bowiem w poczet klientów kuchen ludowych pacjentów szpitala, dzieci znajdujące 

się w sierocińcach i inne osoby, które nie zostały włączone do wyżej wspomnianej grupy 15-

16 tys. konsumentów. Na marginesie warto zauważyć, iż w późniejszym okresie, gdy będzie 

dochodziło do przejściowego unieruchomienia części kuchni ludowych, zazwyczaj dotyczyło 

to jadłodajni przeznaczonych dla „ogółu klientów”, zaś kuchnie pracownicze czy pracujące dla 

placówek opiekuńczych zazwyczaj były w stanie kontynuować pracę. 

 

Rysunek 18: Kucharki przy pracy w jednej z kuchni ludowych; zdjęcie ze zbiorów AYV. 

                                                
1247 GŻ nr 42 z 13 XII 1940 r., s. 2; Warto zauważyć, iż informacje te ukazały się w tym samym numerze GŻ na 

sąsiednich stronach. Nie udało mi się ustalić, czy był to zbieg okoliczności. 
1248 GŻ nr 2 z 7.01.1941 r, s. 2. 
1249 GŻ nr 33 z 25.04.1941 r., s. 2. 
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W 1940 r., kiedy kuchnie mogły opierać się na finansowaniu głównie ze środków Jointu, 

posiłki w nich były serwowane za darmo lub za symboliczną opłatą 10 gr. Dla utrzymania 

kuchni w dłuższym horyzoncie czasowym musiały jednak stać się samowystarczalne. Od tego 

czasu cena posiłków w kuchniach ludowych była określana na podstawie kosztu wsadu do 

kotła, opału i robocizny. Zazwyczaj była ona tak obliczona, by płacący normalną stawkę za 

obiad zostawiali kuchnię z niewielką nadwyżką, która pozwalała wydawać pewną liczbę 

posiłków dla potrzebujących po cenach ulgowych lub za darmo. Wiosną 1941 r. regularna 

opłata wynosiła 40-50 gr, z przewidzianą zniżką w wysokości 50% dla dzieci i bonami 

ulgowymi dla najuboższych, później zaś cena wzrosła do 70 gr od porcji. Ograniczono także 

liczbę dostępnych posiłków ulgowych – tak, że pozostały one dostępne głównie dla szpitali, 

kwarantanny i przesiedleńców1250. Mimo to nie spadało zainteresowanie tymi posiłkami, gdyż 

ich wartość na wolnym rynku wynosiła około 1 zł1251, a dla wielu osób były one jedynymi 

ciepłymi posiłkami, na jakie mogli sobie pozwolić.  

7.1.3.1. Centralna akcja dożywiania 

Późną wiosną 1941 r. rozpoczęła się w getcie centralna „akcja dożywiania”, na potrzeby 

której gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer zarządził „zwiększenie ilości i 

wartości odżywczej porcji wydawanych przez kuchnie ludowe” i zadecydował o przekazaniu 

na te potrzeby „250 ton owsa, 125 ton mąki żytniej i 500 kwintali cukru”1252 miesięcznie do 

maja do sierpnia 1941 r. Nawet tak skromne przyobiecane przydziały, wynoszące niespełna 

kilogram żywności na osobę, zostały jednak znacząco ograniczone. Już 28 maja Adam 

Czerniaków, że takich przydziałów dzielnica nie otrzyma, a 9 czerwca w rozmowie z 

Auerswaldem zamiast powyższych towarów obiecano mu „po 500 ton cukru i 10 000 kg mięsa” 

miesięcznie1253. Obietnica ta nie została dotrzymana, a po zakończeniu akcji dożywiania 

komisarz getta Heinz Auerswald raportował przekazanie „w okresie od maja do sierpnia br. 

[1941 r. – MG] łącznie 170 ton owsa, 125 ton mąki żytniej, 2000 q cukru1254, 24 000 kg oleju, 

100 000 kg chleba, 10 000 kg mięsa i inne produkty”1255, co mogłoby odpowiadać, w 

przybliżeniu, miesięcznemu utrzymaniu akcji według L. Fischera. Według zatrudnionego w ZZ 

Beniamina Horowitza przydzielone zapasy cukru zostały następnie sprzedane na wolnym 

                                                
1250 R. Sakowska, op. cit., s. 147-148.  
1251 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 339. 
1252 Raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 10 czerwca za miesiąc maj 1940 r., [w:] Raporty Ludwiga 

Fischera, s. 324. 
1253 Adama Czerniakowa dziennik, s. 187, 28 V 1941 r., s. 191, 9 VI 1941 r. 
1254 W niemieckiej edycji tekstu – 200 q, co najprawdopodobniej stanowi błąd drukarski; por. Dwuletni raport 

szefa dystryktu warszawskiego z dnia 30 IX 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 120. 
1255 Ze sprawozdania komisarza żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie (26 IX 1941 r.), [w:] 

Eksterminacja Żydów…, s. 134. 
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rynku, za co kupiono warzywa i tłuszcz1256, które zostały wykorzystane na kilka milionów 

wsadów do kotła.  

Dzięki tym dodatkowym przydziałom, liczba wydawanych posiłków w kuchniach 

ludowych szybko rosła. Startowała ona z poziomu około 55 tysięcy w kwietniu, by w końcu 

czerwca osiągnąć 115 tys.1257, utrzymywać około 110-120 tys. w lipcu, sierpniu i wrześniu1258, 

spaść do około 100 tys. w końcu października1259 i 85 tys. w grudniu 1941 r.1260. Widoczny 

spadek wynikał z wyczerpania się produktów przydzielonych w ramach akcji dożywiania przez 

władze niemieckie.  

W zależności od kuchni i dostępnych akurat składników wartość energetyczna i walory 

smakowe przygotowanych zup ulegały znaczącym zmianom. Kontrole z początku 1942 r. 

określiły przeciętny skład na 6 dag kaszy i 20-25 dag warzyw, co według R. Sakowskiej miało 

odpowiadać 160 kcal na porcję1261, zaś według Zakładu Zaopatrywania posiłki były 

pożywniejsze i miały wartość około 200 kcal1262. Obie te wartości były wyjątkowo niskie i 

świadczą o tym, że zdawano sobie sprawę z rozdzielania porcji niepełnowartościowych – gdyż 

sama wartość energetyczna 60 g kaszy wynosi około 210 kcal1263, a warzywa powinny podnieść 

ogólną kaloryczność do około 250-300 kcal. Dokładne ustalenie tych wartości nie jest możliwe, 

gdyż istniały znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi kuchniami, a receptura wykorzystana 

danego dnia zależała od dostępnych na miejscu składników. Przykładowo: niekiedy w 

kuchniach serwowano wyżej cenioną zupę fasolową1264, zaś w inne dni uważaną za prawie 

niejadalną zupę z mąki żytniej1265. Podobna sytuacja panowała także w Warszawie poza 

murami. Tam także wartość energetyczna posiłków różniła się znacząco w zależności od kuchni 

i dnia. Według ustaleń T. Szaroty wartość odżywcza w ciągu tylko jednego miesiąca wahała 

się w zakresie 136 do 245 kcal1266. 

Przez takie różnice, gdy serwowano nielubiane posiłki, wiele osób decydowało się nie 

wykupować przynależnych im porcji i wykorzystać zaległe kupony, gdy wydawano 

                                                
1256AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 178. 
1257 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc czerwiec 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 343. 
1258 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc sierpień 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 376; 

Średnią zaniżało przejściowe zamknięcie części kuchni i obniżenie liczby posiłków do około 55 tys.; Raport 

szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc wrzesień 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 396. 
1259 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc październik 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s.416. 
1260 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc grudzień 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 435. 
1261 R. Sakowska, op. cit., s. 152. 
1262 Tak przyjmowali autorzy: Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941, ARG I 279, AR, t. 12, 

s. 696. 
1263 Wartość energetyczna kasz suchych jest bardzo zbliżona i wynosi około 340-350 kcal/100g. 
1264 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 339. 
1265 R. Sakowska, op. cit., s. 148.  
1266 T. Szarota, op. cit., s. 211. 
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atrakcyjniejsze dania. Latem 1941 r. Centos zabronił w swoich kuchniach wykorzystywania 

kuponów z minionych dni, lecz część personelu honorowała je jeszcze w początku 1942 r1267. 

Walka z tym zjawiskiem nie była zbyt intensywna – dla przykładu w styczniu 1942 r. we 

wnioskach kontrolnych stwierdzono „należy pouczyć kuchnie, że może to mieć miejsce jedynie 

w wyjątkowych przypadkach i to za specjalnym zezwoleniem kierownika kuchni”1268, co de 

facto dawało kuchniom wolną rękę co do tego czy będą honorować te kupony. Jak się wydaje, 

przyjmowano w tym miejscu, że dla kierownictwa jadłodajni pewna możliwość przesuwania 

posiłków z dnia na dzień może być potrzebna, gdyż wymierzenie co do porcji ilości potrzebnej 

zupy było niemal niemożliwe, zwłaszcza, iż frekwencja ulegała wahaniom na skutek 

czynników losowych. 

7.1.3.2. Subwencjonowanie kuchen ludowych przez RŻ 

W 1942 r. kuchnie ludowe otrzymywały comiesięczne subwencje z kasy Rady 

Żydowskiej w wysokości 410 tys. zł1269, co przy około 2,5 mln porcji wydawanych co miesiąc, 

przekładało się na około 16 gr dopłaty do każdego posiłku. Większość tej subwencji 

przeznaczona była na sfinansowanie posiłków ulgowych czy darmowych (przeznaczonych np. 

dla mieszkańców punktów czy sierocińców), gdyż należności od pełnopłatnych zup z trudem 

wystarczały na pokrycie kosztu ich przygotowania. Mimo tego wsparcia w 1942 r. utrzymanie 

stałej liczby posiłków było coraz trudniejsze, co przełożyło się na znaczące pogorszenie ich 

jakości. Jeden z członków Komisji Racjonalizacji Pracy Kuchen wiosną 1942 r. stwierdził 

nawet: „Obecny jadłospis w kuchniach ludowych jest jakościowo i ilościowo tak marny, że 

uciekają z kuchen ludowych nawet najbiedniejsi konsumenci”1270. W tym okresie doszło do 

wzrostu ceny zupy do 90 gr1271, przy jednoczesnym pogorszeniu jej jakości. Według jednego z 

opracowań wartość energetyczna porcji spadła do około 100 kcal1272, przez co wielu 

konsumentów nie decydowało się na wykupienie swoich porcji. W tym okresie 

eksperymentowano w kilku kuchniach (zwanych eksperymentalnymi) z posiłkami 

kosztującymi 1,25 zł, które miały jednak dostarczać 270-300 kcal1273. W tych jadłodajniach 

                                                
1267 Temat ten przewija się w raportach z kontroli kuchni dziecięcych. Patrz np.: AŻIH, Centos, List w sprawie 
organizacji wydawania posiłków w Kuchni nr 146 przy ul. Mayzelsa 10 z 6 II 1942 r., 200/19, k. 6.  
1268 AŻIH, Centos, Wnioski z raportów z kontroli kuchen Centosu z 14 I 1942 r., 200/25, k. 16. 
1269 R. Sakowska, op. cit., s. 153. 
1270 Protokół posiedzenia Komisji Racjonalizacji Pracy Kuchen z 22 VI 1942 r,. ARG II 191, AR t. 27, s. 757. 
1271 Zapotrzebowanie obiadów indywidualnych, ulgowych i zbiorowych (bezpłatnych), ARG II 190, AR t. 27, s. 

750. 
1272 Sprawozdanie z kontroli Wydziału Zaopatrywania KOM w okresie I-V 1942 r., ARG II 183, AR t. 27, s. 742. 
1273 Sprawozdanie z kontroli Wydziału Zaopatrywania KOM w okresie I-V 1942 r., ARG II 183, AR t. 27, s. 741-

742. 
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„wszyscy konsumenci bez wyjątku – łącznie z korzystającymi z ulg – chętnie wykupywali 

obiady, podczas gdy przedtem, mimo ulg, z nich nie korzystali”1274.  

7.1.3.3. Rodzaje kuchen ludowych 

W końcu czerwca 1941 r. w getcie istniało 62 kuchen ludowych, subwencjonowanych 

i samowystarczalnych, które wydawały co do zasady podobne posiłki, a różniły się głównie 

odsetkiem klientów otrzymujących darmowe czy ulgowe posiłki. Obok nich istniało 11 kuchen 

pracowników Rady Żydowskiej, 8 przeznaczonych dla funkcjonariuszy ŻSP i kolejne 3 gdzie 

stołowali się pracownicy szopów Wydziału Wytwórczości. Kuchnie w tej drugiej grupie 

charakteryzowały się zazwyczaj lepszą jakością posiłków – RŻ i ŻSP kupowały na produkty 

dla swoich jadłodajni niezależnie od ŻTOS, zaś dla robotników szopowych nie tylko 

przewidywano dwie porcje zupy dziennie, ale i miały one mieć 9 dag suchych produktów na 

porcję zamiast 5,5-6 dag w zwyczajnych kuchniach1275. Także kuchnie samowystarczalne i 

eksperymentalne zazwyczaj serwowały lepsze posiłki niż przeciętne, lecz w dużym stopniu 

odpowiedzialność za różnice pomiędzy kuchniami odpowiadał ich personel. 

Według protokołów z wizytacji w kuchniach dziecięcych w niektórych lokalach zupy 

były zazwyczaj smaczne i miały należytą konsystencję, zaś w innych zupy bywały 

niedogotowane, niesmaczne, wodniste, a ich porcje były mniejsze, niż należy. Po części ta 

gorsza jakość posiłków wynikać mogła z nadużyć personelu (a w szczególności – wynoszenia 

z kuchni żywności i opału), po części zaś wynikała z niegospodarności. Kierownictwo kuchni 

musiało zabiegać o dostawy produktów w odpowiednim gatunku, by te następnie były 

należycie przechowane i przygotowane. Wymagało to szeregu osób, jak choćby magazynierów, 

obieraczy i kucharzy – a ich kwalifikacje i zaangażowanie kierownictwa odróżniało lokale 

kiepskie od dobrych. 

Niektóre kuchnie były także dodatkowo dofinansowane przez patronaty – zawiązujące 

się przy poszczególnych kuchniach grupy, zazwyczaj mieszkańców danego domu lub też osób 

powiązanych profesją, które przekazywały im pewne środki. Lokale wspierane przez zamożne 

grupy patronów mogły dokupić towarów na wolnym rynku, a tym samym zwiększyć 

atrakcyjność serwowanych tam posiłków. W GŻ opisywano kuchnie ludowe w taki sposób: 

Ka-El to kopalnia życia. Legitymacja K. L. to skarb, który się pilnie chowa w 

łatanej kieszeni. Z taką legitymacją człowiekowi jakoś raźniej, jakoś pewniej. 

Przecież to nie byle co! Przecież tu wyraźnie pisze: „... Właściciel tej 

                                                
1274 Sprawozdanie z kontroli Wydziału Zaopatrywania KOM w okresie I-V 1942 r., ARG II 183, AR t. 27, s. 741. 
1275 Sprawozdanie z rewizji przeprowadzonej w Wydziale Kuchen Ludowych ŻTOS w Warszawie, ARG II 144a i 

b, AR t. 27, s. 678. 
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legitymacji... ma prawo korzystać z K. L..., itd.” Cóż, niemały to zaszczyt, a 

jeszcze większa korzyść! K. L. otwiera takiemu „legitymacjuszowi” swe 

gościnne podwoja, do stołu zaprasza [...] Tu - przed K. L. wszyscy są równi, 

pan doktor K., obok Małki W. z Wołyńskiej, pani mecenasowa B. i reb Mojsze 

z Nalewek. [...] K. L. stało się już modą! K. L. to nie jest wstyd ukryty - K. L. 

to duma, to powód do pochwał! [...] Pocztowcy mają swą K. L.; urzędnicy 

Gminy i jej wydziałów - każdy ma swoją K. L.; lekarze - K. L.; biuraliści - 

K.L.; drobni kupcy - K. L.; policjanci - K. L.; tramwajarze - K. L.; 

karawaniarze - K. L.; jedynie piekarzom nie trzeba K. L. [...] I to wiemy już 

chyba wszyscy „na fest”, że... K. L. to przecież nasze poczciwe Kuchnie 

Ludowe, którymi naszą dzielnicę obdarzyła - nasza Gmina1276. 

 

Mimo entuzjastycznego tonu w tym, artykule można dostrzec gorzką rzeczywistość 

getta. Nie tylko „łatana kieszeń” biedaka, ale i fakt, że członkowie elit – mecenasi, lekarze, 

rabini mieli być dumni z tego, że udało im się zdobyć dostęp do kuchni, dobitnie świadczy o 

tragicznej sytuacji mieszkańców getta. Gorzko brzmi notatka, że jedynie piekarze nie 

potrzebują swojej kuchni, szczególnie gdy przypomnimy sobie powszechność nadużyć w 

piekarniach. Wyliczenie szeregu jadłodajni poszczególnych grup zawodowych, które często 

objęte były patronatem i tym samym wybijały się na tle pozostałych, przeznaczonych dla 

niepracujących przypomina nam, że „tu wszyscy są równi” jest raczej marzeniem, niż 

stwierdzeniem faktu1277. 

 

Rysunek 19: Liczba posiłków wydawanych w kuchniach ludowych (26 II - 22 VII 1942 r.); opracowanie własne na podstawie 
AŻIH, ŻSS, 211/57. 

                                                
1276 GŻ nr 82 z 8 IX 1941 r., s. 3. 
1277 Możliwe jest, że redaktor celowo wykorzystał tutaj znane powiedzenie Rubinsztajna – „ale głajch”, czyli 

„wszyscy równi”. Skracanie kuchni ludowych do K. L nie było popularne, a zazwyczaj skrót ten oznaczał 

Konzentrationslager – obóz koncentracyjny. Nie jest jasne czy wywołanie tych skojarzeń było u autora celowe. 
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7.1.3.4. Nadużycia przy korzystaniu z kuchen ludowych 

W 1941 r. szybkiemu rozrostowi liczby kuchen ludowych i wzrostowi liczby 

wydawanych przez nie posiłków towarzyszyła również znacząca skala nadużyć. 

Przeprowadzone w lipcu kontrole wykazały, że około 25% obiadów pobierały osoby 

nieposiadające do tego odpowiednich uprawnień, bądź też usiłujące korzystać jednocześnie z 

kilku kuchen1278. Jednocześnie wielu konsumentów posiadało zupełnie legalne uprawnienia do 

pobierania więcej niż jednej porcji na osobę. Pracownicy ŻSS1279, robotnicy w szopach1280, a 

niekiedy także inne osoby korzystały stale z podwójnych posiłków. Powodowało to, że przy 

rozdzielanych co dzień stu tysiącach posiłków liczba ich beneficjentów była znacząco niższa. 

Należy też pamiętać, jak już wskazano w rozdziale poświęconym warunkom z pierwszego roku 

okupacji, prawo do posiłków z garkuchni stanowiło jeden z ważnych elementów 

wynagrodzenia i tylko dzięki dodatkowym przydziałom chleba i zupy ŻSS mogła płacić 

pracownikom fizycznym wynagrodzenie tak niskie jak 50 zł miesięcznie1281, podczas gdy w 

tym samym okresie nie można było znaleźć robotników do pracy za 2,80 zł dziennie, ponieważ 

w przeciwieństwie do szopów nie oferowano tam obiadów1282.  

Różnica pomiędzy liczbą wydanych obiadów notowaną na „giełdzie obiadowej”, jak 

nazywano tablicę informacyjną w pobliżu gmachu RŻ na Grzybowskiej i liczbą osób je 

faktycznie otrzymujących budziła wiele pytań, które były podnoszone nawet na łamach 

„Gazety Żydowskiej”, gdzie redaktorka podpisana jako Nota w lipcu 1941 r. pytała: „Jak to jest 

z tymi obiadami? [...] Według pobieżnej ankiety mniej więcej od dziesiąty człowiek odpowiada 

twierdząco na pytanie, czy otrzymuje zupę z jakiejkolwiek kuchni ludowej. […] Odwiedzamy 

komitety domowe, pytamy się o cyfry, dotyczące konsumentów na terenie domów. Nikłe, 

blade, nieproporcjonalne do potrzeb, ani - co ważniejsze i bardziej jeszcze zastanawiające - do 

ilości wydawanych pono codziennie obiadów”1283. Zamieszczone w GŻ wytłumaczenia 

dotyczące rozdziału posiłków nie wyjaśniały, co się dzieje ze znaczącą częścią posiłków – jak 

                                                
1278 Sprawozdanie z rewizji przeprowadzonej w Wydziale Kuchen Ludowych ŻTOS w Warszawie, ARG II 144a i 

b, AR t. 27, s. 675. 
1279 Sprawozdanie z rewizji przeprowadzonej w Wydziale Kuchen Ludowych ŻTOS w Warszawie, ARG II 144a i 
b, AR t. 27, s. 681. 
1280 P. Opoczyński, op. cit., s. 443, Adama Czerniakowa dziennik, s. 196, 1 VII 1941 r. – por z GŻ nr 57 z 11 VII 

1941 r., s. 2. 
1281 Sprawozdanie z rewizji przeprowadzonej w Wydziale Kuchen Ludowych ŻTOS w Warszawie, ARG II 144a i 

b, AR t. 27, s. 680; Nieco późniejsze dokumenty Centosu wskazują na wzrost najniższej stawki do 60 zł; AŻIH, 

Centos, Lista personelu kuchni 113 – Gęsia 9, 200/24, k. 20-21, AŻIH, Centos, Raport z kontroli Punktu 

Dożywiania nr 139 przy ul. Karmelickiej 15 z 30-31 X 1941 r., 200/4, k. 1-2. 
1282 Adama Czerniakowa dziennik, s. 199, 8 VIII 1941 r. 
1283 GŻ nr 62 z 23 VII 1941 r., s. 3. 
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się wydaje, starano się nie informować publiczności co do tego, ile osób faktycznie korzystało 

z kuchni ludowych. 

7.1.3.5. Rola posiłków z kuchen ludowych dla mieszkańców getta 

Dla osób otrzymujących zupy z kuchni ludowych stanowiły one ważną pozycję w 

jadłospisie – pojedyncza porcja zaspokajała około 10% zapotrzebowania energetycznego 

mieszkańca. Wydatki na takie posiłki były początkowo bardzo niewielkie, po czym wzrosły do 

21 zł miesięcznie w lecie 1941 r. i 27 zł wiosną 1942 r.1284 Taki wydatek odpowiadał w 

przybliżeniu 2-3 kg chleba na wolnym rynku, który miał porównywalną wartość energetyczną. 

Oznacza to, że od połowy 1941 r. opłacane w pełni posiłki w kuchniach ludowych były 

wycenione w przybliżeniu rynkowo, a jedynie przyznawane od nich zniżki czy porcje darmowe 

dla potrzebujących mogą być uznawane za faktyczną pomoc społeczną. Ta niska opłacalność 

posiłków w kuchniach ludowych tłumaczy także zniknięcie ze źródeł osób odbierających zupy 

w kilku lokalach – stało się to najzwyczajniej nieopłacalne. W ich miejsce pojawili się fałszerze 

kuponów obiadowych, które miały być plagą w końcu 1941 r. W lokalach prowadzonych przez 

Centos niektórzy kierownicy twierdzili wówczas, że codziennie trafiało do nich kilkadziesiąt 

podrobionych kuponów1285. Jak wskazano w krótkim dochodzeniu w jednym z lokali, 

rozdzielać mieli je dyżurni – dorośli pomagający w utrzymaniu porządku w kuchni 

dziecięcej1286.  

7.1.4. Żywność na wolnym rynku 

Najważniejszą pozycją w niemal wszystkich budżetach domowych w getcie były 

zakupy żywności na wolnym rynku. Na potrzeby niniejszej analizy przyjmujemy, że 

mieszkańcy getta w pierwszej kolejności wykupywali żywność przyznawaną na kartki oraz 

obiady z kuchni ludowej (o ile mieli do nich dostęp i były one konkurencyjne cenowe wobec 

towarów dostępnych na wolnym rynku), po czym uzupełniali swój jadłospis, w miarę 

możliwości ekonomicznych, kupując żywność na wolnym rynku. Co zrozumiałe, budżety te 

różniły się w zależności od liczby domowników, wykonywanych przez nich zawodów, 

pobocznych dochodów czy wartości spieniężanych ruchomości. Zdecydowaliśmy się omówić 

kilka modelowych budżetów, oddających sytuację, w jakiej znaleźli się warszawscy Żydzi.  

                                                
1284 Przy założeniu, iż kuchnia działała codziennie, co nie było oczywiste, gdyż wiele kuchni miało przerwę w 

wydawaniu posiłków w dni wolne od pracy. 
1285 AŻIH, Centos, Sprawozdanie kontrolera Rutenberga z kontroli Kuchni nr 127 przy ul. Stawki 36 z 20, 24, 30 

XI 1941 r., 200/21, k 1. 
1286 AŻIH, Centos, Odpowiedź na pismo z dnia 30 XI 1941 r. w sprawie kontroli w kuchni przy ul. Prosta 8, 

200/25, k. 3. 
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Przykłady te muszą być rozumiane jedynie jako przybliżenia i uogólnienia sytuacji, w 

jakich znaleźli się mieszkańcy getta, a nie jako precyzyjne rekonstrukcje budżetów domowych. 

Szczególnym problemem niniejszej analizy jest kwestia krótkoterminowych wahań cen 

podstawowych produktów spożywczych – wielokrotnie w źródłach wzmiankowane są 

gwałtowne reakcje rynku na plotki, doniesienia z frontu czy informacje o łapankach poza 

murami getta. Niemal niemożliwe jest precyzyjne określenie wpływu tych nagłych skoków cen 

na zachowania konsumenckie, gdyż nie jest znana elastyczność cenowa popytu, czyli w jakim 

stopniu wzrost ceny przekładał się na spadek popytu na dane dobro. Podczas gdy można 

spodziewać stosunkowo sztywnego popytu na żywność (gdyż ludzie stale usiłują zaspokajać 

swój głód), tak nie jest jasne czy mieszkańcy getta byli w stanie odłożyć swoje zakupy 

spożywcze, w razie tymczasowego wzrostu cen, korzystając z zapasów w domowych 

spiżarniach lub też w jakim stopniu decydowali się przejściowo obniżać swoją konsumpcję.  

Kluczową cechą rynku żywności w getcie była duża zmienność poziomu cen i 

jednocześnie wysoka korelacja cen podstawowych produktów żywnościowych. Przykładowo 

w okresie luty-czerwiec 1941 r. mimo, że cena chleba wzrosła z pułapu 3-4 zł w lutym do około 

20 zł w czerwcu, tak stale stanowiła ona od dwukrotności do trzykrotności ceny 

ziemniaków1287, co pozwala szacować zmiany wartości całego koszyka dóbr na podstawie cen 

chleba. Według ustaleń T. Berenstein ceny chleba w getcie osiągnęły maksimum w na 

przełomie maja i czerwca 1941 r., by spaść do poziomu około 10 zł/kg latem tego roku i 

pozostawać na względnie stabilnym poziomie do rozpoczęcia akcji eksterminacyjnej w lipcu 

1942 r. Inna była trajektoria cen towarów uważanych za bardziej luksusowe, których ceny po 

okresie stabilizacji w drugiej połowie 1941 r. po nowym roku zaczęły szybko wzrastać, by 

osiągnąć maksimum od maja do lipca 1942 r. W tym czasie masło, mięso wołowe i cukier 

podrożały w przybliżeniu dwukrotnie, podczas gdy ceny warzyw i produktów zbożowych 

pozostały niemal stałe. 

7.1.4.1. Spożycie mięsa 

Spożycie mięsa w getcie było, zazwyczaj, wyrazem wysokiego statusu ekonomicznego. 

Cena mięsa w dzielnicy zamkniętej wynosiła, w zależności od rodzaju i okresu, od około 15 do 

50 zł za kilogram, przy czym najtańsze było mięso końskie1288. Droższe od surowego mięsa 

były kiełbasy, słonina czy smalec – ich ceny sięgały do około 100 zł/kg. Oznaczało to, że 

podczas gdy ceny chleba wzrosły ponad trzydziestokrotnie względem 1938 r., tak mięsa – 

                                                
1287 T. Berenstein, Ceny produktów…, BŻIH nr 70/1969, s. 7-8. 
1288 APW, PRŻ, Warenumsatz im freien Handel, 483/33, k. 17; T. Berenstein, Ceny produktów 

żywnościowych…, tab. 4. 
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dziesięcio-dwudziestokrotnie1289. Czyniło to z niego towar nadal drogi w stosunku do wartości 

odżywczej, lecz przez wysoką zawartość, niemal nieobecnego w produktach przydzielanych na 

kartki, białka i dzięki sile przyzwyczajeń kulinarnych było ono popularnym zakupem w getcie. 

Dla religijnych Żydów ważnym kryterium przy wyborze mięsa była jego koszerność – 

wymagająca zachowania właściwej metody uboju. Podczas gdy nieliczna grupa konsumentów 

starała się zachować pełne zasady koszerności, decydując się na kupowanie wyłącznie mięsa z 

odpowiednimi certyfikatami przemycanego z Otwocka bądź pochodzącego od zaufanych 

rzeźników, tak dla wielu kluczową rolę odgrywała cena towaru1290. W praktyce każdy 

indywidualnie podejmował decyzję co do zakresu, w jakim przestrzegał będzie zasad 

koszerności. Dowodem poluzowania norm w tym zakresie może być fakt, że znane są 

wolnorynkowe ceny smalcu wieprzowego, kiełbas, słoniny czy wieprzowiny z getta1291, a więc 

musiał istnieć na nie popyt.  

Analizując praktycznie zagadnienie zaopatrzenia dzielnicy żydowskiej w mięso, należy 

za Ringelblumem wskazać, że: „szmugiel mięsa do getta odbywa się w dwojaki sposób: żywe 

bądź bydło już po uboju”1292. Widoczne w tym miejscu jest całkowite uprzedmiotowienie 

zwierząt mięsnych, które były przezeń rozpatrywane jedynie jako „forma występowania 

mięsa”, a jak można się spodziewać decyzja o tym czy transportowane zwierzęta, czy też mięso 

podyktowana była kalkulacją ekonomiczną i względami praktycznymi.  

Transport żywych zwierząt był o tyle problematyczny, że obawiano się, aby nie 

zdradziły swojej obecności hałasem. Wiemy jednak, że były przeprowadzane przez cmentarz, 

przenoszone ponad murami1293, przewożone wozami pocztowymi1294 i zapewne szmuglowane 

na szereg innych sposobów. Znanym i wielokrotnie wzmiankowanym sposobem przemytu koni 

było zaprzęganie wozów w dwa konie przed wjazdem do dzielnicy, z których jeden, 

przeznaczony na rzeź, pozostawiany był w getcie1295. Korzyścią z przemytu całych zwierząt 

była względna wygoda transportu dużych ilości towaru bez obaw o ich zepsucie, co było dużym 

problemem w obliczu braku możliwości chłodniczych.  

Popularnym i zdecydowanie najtańszym rodzajem mięsa w okupowanej Warszawie 

była konina1296. Jej dostępność i niska cena wynikała z faktu, iż pochodziła ona z uboju zwierząt 

                                                
1289 Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 254, tab. 11 – Rozwój cen detalicznych w Warszawie. 
1290 Szymon Huberband, Życie religijne podczas wojny, ARG I 61, AR t. 32, s. 76 i d. 
1291 APW, PRŻ, Warenumsatz im freien Handel, 483/33, k. 17. 
1292 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 316, 23 XI 1941 r. 
1293 K. Wróbel, Zwierzęta w getcie warszawskim. Inna wersja historii, niepublikowana praca magisterska, 

Warszawa 2015, AŻIH 347/411, s. 29. 
1294 AŻIH, Julian Kudasiewicz, Relacja, 301/1750, mnp, k. 6. 
1295 K. Wróbel, op. cit., s. 55. 
1296 T. Szarota, Okupowanej Warszawy…, s. 206. 



303 

starych i schorowanych, co ujemnie wpływało na jej walory smakowe i wartość odżywczą. 

Jednocześnie, jak wskazała K. Wróbel, w stosunku do koniny istniało znaczące tabu 

pokarmowe wynikające zarówno z norm religijnych judaizmu, jak i innych uwarunkowań 

kulturowych – wiele osób przypisywało im niemal ludzki status i ich jedzenie uważało za 

bliskie kanibalizmowi1297. 

 

7.2. Koszty utrzymania mieszkania 

 

Do tej pory często pomijanym aspektem życia w getcie była konieczność opłacania 

czynszu oraz rachunków za zużytą wodę, gaz i elektryczność. Tematy te były rzadko poruszane, 

gdyż nie doszło w tej materii do znaczących zmian względem sytuacji panującej przed 

zamknięciem getta – za usługi miejskie opłaty były nadal pobierane przez urzędników Zarządu 

Miejskiego, zaś czynsz płacony był zarządcy budynku.  

7.2.1. Czynsze 

Wysokość czynszów możemy szacować na podstawie kwot, jakie zbierane były przez 

Komisaryczny Zarząd Zabezpieczonych Nieruchomości z ponad tysiąca posesji w getcie 

warszawskim. Faktycznie ściągane czynsze w getcie wyniosły, w czerwcu 1941 r., 1 727 350 

zł co stanowiło 56,3% należnych opłat1298, a więc mieszkańcy 1066 posesji pod zarządem 

powierniczym1299 winni byli wówczas płacić miesięcznie około 3 070 tys. zł miesięcznie. 

Według ustaleń T. Berenstein i A. Rutkowskiego dzielnica żydowska liczyła w początku 1941 

r. 1692 posesje, z których spis objął 16451300. Jeśli ekstrapolujemy należności z posesji objętych 

zarządem powierniczym na całą dzielnicę uzyskamy sumę czynszów wynoszącą niemal 5 mln 

zł miesięcznie, co przekładało się na przeciętne obciążenie pojedynczego mieszkańca na 

poziomie 10-15 zł miesięcznie. Należy przy tym zastrzec, że są to jedynie orientacyjne 

oszacowania, które nie uwzględniają korzyści osiąganych przez różnych pośredników (w 

szczególności – przez głównych lokatorów wynajmujących pojedyncze pomieszczenia 

sublokatorom), czy dodatkowych opłat ściąganych przez administratorów domów.  

                                                
1297 K. Wróbel, op. cit., .s. 33-35. 
1298 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc lipiec 1941 r.[w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 366. 
1299 Dwuletni raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 30 IX 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 106; 

Dane te zostały zebrane nieco później, bo we wrześniu 1941 r., lecz w tym czasie nie doszło do znaczących 

zmian granic getta – wyłączono z niego jedynie dwie posesji przy ul. Przejazd; B. Engelking, J. Leociak, op. cit., 

s. 99.  
1300 T. Berenstein, A. Rutkowski, Liczba ludności żydowskiej, BŻIH nr 26/1958, s. 78; Autorzy tego opracowania 

nie wytłumaczyli powodu dla którego te 47 posesji nie zostało objętych spisem. 
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Na tym tle stosunkowo niskim wydaje się oszacowanie z lata 1941 r. według którego 

komorne wynosiło zazwyczaj około 30 zł na gospodarstwo domowe w przypadku mieszkań 

robotniczych i 50 zł dla lokali o wyższym standardzie1301. Bliższy powyższym ustaleniom 

szacunek podawała Rada Żydowska określając miesięczny czynsz na około 35 zł od izby1302. 

Inne źródła każą przyjmować wartości bliższe 70 zł miesięcznie za mieszkanie, które należało 

jeszcze powiększyć o wydatki na karbid czy świece używane do oświetlenia mieszkania w razie 

wyłączenia prądu1303, jednak ich autorzy wliczali do tej kwoty rachunki za usługi miejskie. Z 

pewnością zdarzały się również przypadki pobierania znacznie wyższych czynszów 

szczególnie gdy dochodziło do zmian granic getta i większa grupa ludzi poszukiwała nowych 

lokali. Chaim Kapłan wspominał przypadek gdzie gospodarze „podnosili czynsze lub też żądali 

zapłaty czynszu za pół roku z góry i kaucji w wysokości dwumiesięcznego komornego”1304. 

Takie praktyki były potępiane na łamach GŻ, lecz, jak się wydaje, apele odwołujące się do 

solidarności społecznej mieszkańców getta nie odnosiły znaczniejszych skutków. 

Niektórzy z mieszkańców getta zamiast poszukiwać własnych mieszkań zamieszkiwali 

w hotelach – w osławionej „Britanii” pokoje kosztowały od 110 zł miesięcznie1305, a w hotelu 

„Bocko” na Nalewkach można było znaleźć pokój już za 40 zł miesięcznie1306. Niewielka 

różnica pomiędzy czynszem za izbę mieszkalną, a najtańszymi pokojami hotelowymi świadczy 

o niskiej marży hotelarskiej. 

7.2.1.1. Ściąganie czynszu 

Biorąc pod uwagę fatalną sytuację ekonomiczną Żydów warszawskich, należy zadać 

pytanie o możliwości ściągania czynszów i opłat miejskich. W raporcie podsumowującym 

dwulecie istnienia dystryktu warszawskiego stwierdzano: „przy stale obniżającym się poziomie 

życiowym Żydów nie można było oczekiwać, że czynsze wpływać będą choćby w przybliżeniu 

w pełnej wysokości. W danych okolicznościach osiągnięcie 50-60% normalnych 

przedwojennych wpływów czynszowych należy uznać za zadowalające”1307 i na tym poziomie 

utrzymywały się one przez cały 1941 r.1308 Miesięczne raporty wskazywały, że „zaległości tych, 

[…] chyba nigdy nie uda się ściągnąć. Jeśli utrzyma się obecna sytuacja gospodarcza w 

dzielnicy żydowskiej, a ceny produktów żywnościowych pozostaną na tak wysokim poziomie, 

                                                
1301 Opracowanie dotyczące statystyki ludności żydowskiej (1939-1941), ARG I 572, AR t. 34, s. 18. 
1302 APW, PRŻ, Die lage…, 483/33, k. 29. 
1303 St. Adler, op. cit., s. 71; St. Różycki, To jest ghetto!, ARG I 455, AR t. 33, s. 70. 
1304 Ch. A. Kaplan, op. cit., s. 278, 22 VI 1942 r. 
1305 GŻ nr 3 z 10 I 1941 r., s. 10. 
1306 GŻ nr 3 z 10 I 1941 r., s. 10. 
1307 Dwuletni raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 30 IX 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 107. 
1308 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 442. 
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jaki ostatnio osiągnęły, to zaległości te będą prawdopodobnie dalej rosły”1309, a kilkadziesiąt 

tysięcy lokatorów w ogóle nie płaciło komornego.  

Jak zaobserwowała B. Engelking, wiosną i latem 1942 r. doszło do znaczącego wzrostu 

ściągalności czynszów w getcie, która w czerwcu i lipcu przekroczyła ona 88%. Było to dla 

niej „pośrednim dowodem poprawy warunków ekonomicznych w getcie”1310. Ta rzekoma 

poprawa wymaga kilku słów komentarza. Autorzy niemieckiego opracowania służącego za 

źródło tych danych wskazali, iż „powyższe liczby dowodzą, że mimo ogólnego pogorszenia się 

sytuacji gospodarczej udało się wydatnie poprawić wyniki pracy administracji”1311, co wprost 

zaprzecza tezie B. Engelking. Jednocześnie obserwowali oni poprawę ściągalności czynszów 

w „aryjskiej” Warszawie, gdzie w czerwcu ściągalność wyniosła 95,4%, wobec średniej dla II 

połowy 1941 r. wynoszącej 89%, choć tam nie miały miejsce znaczące zmiany gospodarcze – 

co świadczy o faktycznym uszczelnieniu systemu administracyjnego. 

Nie tłumaczy to jednak tak znaczącego wzrostu ściągalności należności w dzielnicy 

żydowskiej – która jeszcze w marcu 1942 r. była znacząco poniżej 60%. Dla wyjaśnienia tego 

fenomenu konieczne jest przyjrzenie się Komisarycznemu Zarządowi Zabezpieczonych 

Nieruchomości kierowanemu przez Albrechta Eitnera, który w Warszawie zarządzał 

nieruchomościami, z których zostali wywłaszczeni Żydzi. KZZN odpowiadał za mianowanie 

komisarzy i administratorów budynków, na które to stanowiska przed utworzeniem getta 

mianowani byli, przede wszystkim, Polacy czy Volksdeutsche. Po zamknięciu dzielnicy 

żydowskiej ci zarządcy zostali zwolnieni, a formalnie kontrolę nad budynkami przejęła Rada 

Żydowska, a ściślej – jej Wydział Zabezpieczonych Nieruchomości. W praktyce „kontrola 

Judenratu nad administratorami był jednak dość iluzoryczna, gdyż nad zatrudnionymi w 

administracji Żydami sprawowało kontrolę 25 niemieckich „nadpełnomocników””1312 i jak 

informowała GŻ poza mianowaniem niżej opisanych żydowskich zarządców „żadne zmiany w 

zasadach wykonywania tego zarządu nie zaszły”1313. 

Żydowscy komisarze mianowani przez KZZN mieli pod swoim zarządem, w zależności 

od źródła, od 101314 po 251315 budynków, którzy mianowali administratorów i rządców 

meldunkowych poszczególnych posesji. Niektóre jednak nieruchomości nie zostały przekazane 

                                                
1309 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc maj 1941 r.[w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 329. 
1310 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 441. 
1311 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc czerwiec i lipiec 1942 r.[w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 

553. 
1312 J. Grabowski, Zarząd Powierniczy i nieruchomości żydowskie [w:] Klucze i kasa, s. 104; Zdaniem H. 

Bryskiera – pośród nich znajdowali się również Ukraińcy; H. Bryskier, op. cit., s. 62. 
1313 GŻ nr 3 z 10 I 1941 r., s. 3. 
1314 H. Bryskier, op. cit., s. 60; Według Bryskiera zazwyczaj na jednego komisarza przypadało 10-15 domów. 
1315 Ch. A. Kaplan, op. cit., s. 249, 9 V 1942 r.; Według Kapłana zazwyczaj komisarze zarządzali 20-25 domami. 
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Wydziałowi Zabezpieczonych Nieruchomości, a znajdowały się pod osobistym zarządem 

znanego kolaboranta – Abrama Gancwajcha1316, który zarządzał niemal setką nieruchomości w 

getcie1317.  

Z końcem grudnia 1941 r. doszło do znaczącej reorganizacji zarządu nieruchomościami 

pod zarządem komisarycznym. Gancwajch unieważnił wtedy wszystkie zaświadczenia i 

legitymacje wydane przez jego biuro z powodu reorganizacji1318. Zamiast komisarzy i 

administratorów pojawiły się biura obejmujące obszary po około 100 domów objętych 

zarządem komisarycznych, odpowiadające wyłącznie za zbieranie czynszu bądź też do 

ogłaszania eksmisji niepłacących lokatorów decyzjami administracyjnymi, bez procesu 

sądowego1319. Nie jest jasne, w którym momencie ci nowi urzędnicy zostali mianowani – 

dopiero w maju poznajemy kierownictwo pierwszych trzech biur: Abrahama Gancwajcha, 

prawdopodobnie odpowiedzialnego za nieruchomości dotychczas przez niego zarządzane, i 

dwóch nieznanych bliżej urzędników: Taubera i Lüdtke. Jak skomentował tę zmianę Chaim 

Kapłan: „indywidualne targowanie się skończyło”1320. W ostatnich dniach przed rozpoczęciem 

eksterminacji Komisaryczny Zarządca Zabezpieczonych Nieruchomości – Albrecht Eitner 

opublikował komunikat o konieczności opłacenia zaległego komornego i groził, że w 

przeciwnym wypadku „przedsięweźmie wszelkie przysługujące mu środki prawne i 

administracyjne”1321. Powierzenie ściągania czynszów osobom do tej pory niezwiązanym z 

gettem i nieposiadającym osobistych więzi z Żydami zamieszkałymi w podporządkowanym im 

budynkach przełożyło się na bardziej bezwzględne ściąganie zaległości. Mieszkańcy getta nie 

wiedzieli jeszcze, czy groźba eksmisji będzie faktycznie stosowana, lecz co do zasady 

zdecydowali się opłacić swoje zaległości, nie chcąc ryzykować utraty dachu nad głową.  

Niewiele po wprowadzeniu tego systemu doszło jeszcze do symptomatycznej zmiany. 

W ostatniej dekadzie maja 1942 r.1322 władze niemieckie zdecydowały się rozstrzelać 

kierownictwo „Trzynastki”. Abraham Gancwajch, wraz ze swoim zastępcą – Dawidem 

Szternfeldem zdołali się ukryć, lecz wystawiono za nimi listy gończe. 27 maja oświadczono 

ówczesnemu komendantowi ŻSP Jakubowi Lejkinowi i prezesowi RŻ Adamowi 

Czerniakowowi „o ile jakaś rodzina żydowska ukryje Gancwajcha, Sternfelda […] poniesie 

                                                
1316 H. Bryskier, op. cit., s. 61. 
1317 Ich lista, obejmująca 90 adresów, została opublikowana w: GŻ nr 34 z 20 III 1942 r., s. 2; Najwięcej, bo aż 

33 z wyliczonych adresów dotyczyła wzdłuż Nowolipia od początku do nr 40 a.  
1318 GŻ nr 129 z 31 XII 1941 r., s. 2. 
1319 Ch. A. Kaplan, op. cit., s. 250. 
1320 Ch. A. Kaplan, op. cit., s. 250. 
1321 GŻ nr 88 z 26 VII 1942 r., s. 2; Komunikat nosi datę 18 VII 1942 r. 
1322 Źródła nie zgadzają się co do daty – A. Czerniaków mówi o nocy 23/24 V, E. Ringelblum – 24/25 V, zaś 

cytowane w Przewodniku źródła – 22/23 V.  
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konsekwencje”1323. Od tego czasu dotychczasowi kierownicy „Trzynastki” zniknęli z życia 

publicznego i do dziś nie jest jasne, w jakich okolicznościach zginęli. Tym samym z zarządu 

nad nieruchomościami w getcie zostali wyeliminowani ostatni Żydzi na tak wysokim 

stanowisku. 

Podsumowując nasze rozważanie należy wskazać, że obserwacja B. Engelking o 

rzekomej poprawie sytuacji gospodarczej opierała się na błędnych przesłankach – nie 

uwzględniła ona bowiem zmiany systemu ściągania czynszów i grożących niepłacącym 

mieszkańcom eksmisji.  

7.2.2. Rachunki za gaz 

Jednym ze znaczących udogodnień w wielu domach getta był dostęp do gazu. Dzięki 

temu, że jego ceny pozostały zamrożone na poziomie przedwojennym, był on stosunkowo tani 

i umożliwiał Żydom zamieszkałym w domach z przyłączem gazowym gotowanie i 

przynajmniej częściowe ogrzewanie mieszkań. To zwiększone zużycie gazu, wraz z 

niedostatecznymi dostawami węgla do Warszawy, wywoływało przerwy w dostawach gazu, 

które zostały omówione w dziale poświęconym zaopatrzeniu getta w opał.  

Według zachowanych list osób zalegających z należnością za gaz średnia zaległość 

wiosną 1941 r. wynosiła niespełna 40 zł1324, mimo, że lista uwzględniała także odbiorców 

przemysłowych, których zaległości wynosiły kilka tysięcy złotych. Jak się wydaje, przeciętne 

miesięczne rachunki gospodarstwa domowego za gaz wynosiły od kilku do kilkudziesięciu 

złotych w zależności od liczby mieszkańców i intensywności wykorzystywania gazu. Rada 

Żydowska szacowała sumaryczny koszt gazu i oświetlenia mieszkania na 15 zł miesięcznie1325, 

jednak nie uwzględniono przy tym możliwości używania gazu do ogrzewania mieszkania. 

Przy ściąganiu opłat za gaz dochodziło do wielu nadużyć, gdyż pracownicy gazowni, 

świadomi znaczenia gazu dla dobrostanu mieszkańców getta, wyłączali go niekiedy w całej 

kamienicy w wypadku gdy ktoś opóźniał się z opłatą swojego rachunku i zwlekali z jego 

ponownym przyłączeniem po uregulowaniu zaległości nawet przez miesiąc lub dwa. Chaim 

Kapłan wspomniał, że na dom przy ul. Elektoralnej 301326 została nałożona kara w wysokości 

1500 zł za nieterminowe płacenie rachunków1327. 

                                                
1323 Adama Czerniakowa dziennik, s. 281, 27 V 1942 r. 
1324 APW, PRŻ, Wykaz należności w Dzielnicy Żydowskiej zalegających z opłatami za gaz do dnia 16 V 1941 r., 

stan na 13 VII 1942 r.; 483/43, k. 4; 483/44, k. 63. 
1325 APW, PRŻ, Die lage…, 483/33, k. 29. 
1326 Według spisu z początku 1941 r. zamieszkiwało w nim 636 osób, a więc kara wynosiłaby po około 2,5 zł od 

każdego mieszkańca. 
1327 Ch. A. Kaplan, op. cit., s. 252, 14 V 1942 r. 
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7.3. Rekonstrukcja kosztów utrzymania 

 

Zdecydowana większość mieszkańców getta otrzymywała przydziały kartkowe 

żywności, które stanowiły wyjątkowo efektywne kosztowo źródło energii. W miesiącach, gdy 

na kartki można było otrzymać najmniej produktów, dawały one około 200 kcal dziennie za 

około 2-4 zł miesięcznie1328, zaś niekiedy sięgały one niemal 400 kcal1329 za niewiele wyższą 

stawkę. Dodając nawet koszt wykupu karty aprowizacyjnej, wynoszący 2-3 zł, okazuje się, iż 

za zaledwie 4-6 zł zaspokajano 10-20% zapotrzebowania na żywność. Zdobycie ewentualnych 

dodatkowych przydziałów aprowizacyjnych, czy to ze względu na wykonywaną pracę, czy też 

drogą nielegalną, znacząco rzutowały na warunki bytowe całej rodziny – przykładowo dodatek 

10 kg chleba miesięcznie przyznawany dla funkcjonariuszy ŻSP można było wykupić za 9 zł 

(przy cenie rynkowej około 100 zł) i dawał on około 700 kcal dziennie.  

Posiłki z kuchni ludowej, opłacały się tak długo, jak długo otrzymywano w zamian 

pełnowartościowe zupy – dostarczające przynajmniej około 200 kcal za porcję, lub też udawało 

się je uzyskiwać w cenach niższych niż urzędowa stawka 0,70 zł (a później 0,90 zł) dziennie.  

Pozostałe towary musiały zostać kupione na wolnym rynku. Kupując żywność na 

wolnym rynku mieszkańcy, wybierali zazwyczaj podstawowe produkty – chleb, mąkę, kasze 

czy ziemniaki, ewentualnie inne rośliny okopowe czy kapustne (jak choćby brukiew). Jako 

podstawę dla naszych rozważań przyjmujemy przygotowany przez RŻ jadłospis, który stanowił 

wyraz realistycznych, acz nisko oszacowanych, potrzeb żywieniowych ludności i wyraźnie 

dostosowany był do okupacyjnych realiów, całkowicie pomijając towary luksusowe.  

Oszacowanie kosztów utrzymania z kwietnia 1941 r., kiedy to wyżywienie jednej osoby 

wiązało się z wydatkiem około 160 zł miesięcznie1330, wydaje się dobrze opisywać warunki, w 

jakich przyszło żyć przeciętnym przedstawicielom „klasy średniej”, konsumującej codziennie 

około 1500 kcal na osobę. Przekładałoby się to na koszt utrzymania czteroosobowego 

gospodarstwa domowego na poziomie około 640 zł, czyli nieco powyżej 20 zł dziennie.  

Do podobnych wniosków doszli autorzy częściowo zachowanego wyliczenia dotyczące 

kosztów utrzymania czteroosobowego gospodarstwa. Przedstawiali oni trzy przykładowe 

budżety domowe, na poziomie 72 zł, 329 zł i 698 zł miesięcznie. Podczas gdy ten pierwszy nie 

                                                
1328 Według: APW, PRŻ, Die Lage…, 483/33, k. 6, produkty żywnościowe przydzielone na mieszkańca 

kosztowały 2,96 zł, zaś według: N. N. Opracowanie dotyczące statystyki ludności żydowskiej w Warszawie, 

ARG I 572, AR t. 34, s. 19; przydziały żywności w sierpniu 1941 r. były warte jedynie 2,29 zł; APW, PRŻ, Die 

Lage…, 483/34, k. 29. 
1329 T. Berenstein, Ceny produktów…, BŻIH nr 70/1969, tab. 7. 
1330 APW, PRŻ, Die Lage…, 483/33, k. 31. 
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zapewniał nawet najelementarniejszych potrzeb, tak drugi określano mianem „poziomu 

przeżycia” z 1462 kcal dziennie na osobę – przy czym musiał być on uzupełniany zupami 

ludowymi. Dopiero trzeci dostarczał pozwalał na zakup odpowiedniej ilości pożywienia (ponad 

1800 kcal na osobę dziennie), przy czym zaznaczano, że gdyby kupować żywność w całości na 

wolnym rynku to kosztowałaby około 900 zł miesięcznie1331. 

W opracowaniu z końca 1941 r. przyjmowano podobne założenia i wyliczano: „Przy 

powyższych założeniach trzeba [przyjąć] takie [wynagrodzenie] minimalne dla jednego 

pracownika, mającego do wyżywienia 3 osoby [w rodzinie], które nie dopuszcza do zaniku 

cielesnych [sił?], od 30 do 35 zł dziennie”1332. Zauważali oni jednocześnie, że „faktyczne 

wynagrodzenie za pracę w żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, poza pracą przymusową i 

szopami, wynosi od 20 do 35 zł za dniówkę”1333, które pozwalałoby na pokrycie przynajmniej 

dwóch trzecich potrzeb rodzin zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach. Wiele osób 

pracowało w zakładach płacących znacznie słabiej. Latem 1941 r. przedstawiono typowe 

budżety robotników szopowych, urzędników RŻ i ŻTOS oraz zatrudnionych na placówkach i 

w przedsiębiorstwach prywatnych. Według jego autorów podczas gdy na placówkach zarobki 

miesięczne wynosiły niespełna 100 zł miesięcznie, tak pozostałe grupy zawodowe mogły liczyć 

na pensję w przedziale 250-320 zł1334. Oznaczało to wynagrodzenie na poziomie rzędu 10-12 

zł za dzień roboczy, a więc z ledwością wystarczający na wyżywienie jednej osoby – przy 

założeniu zerowych wydatków na mieszkanie i bez innych osób na utrzymaniu. Jak pisano w 

innej pracy: „Pojedynczy pracownik może […] przyjąć pracę za dniówkę od 8 do 10 zł, nie 

działając pod przymusem, ale jego siła fizyczna szybko się wyczerpie. Dla pojedynczego 

pracownika obarczonego rodziną wynagrodzenie minimalne, dla którego podejmie się bez 

przymusu przeciętnej pracy, wynosi około 20 zł. Jednak także w tym wypadku jego siły 

fizyczne szybko się wyczepią”1335.  

W okresie względnie stabilnych cen, od drugiej połowy 1941 r. do rozpoczęcia 

deportacji z getta warszawskiego, jeśli członkowie gospodarstwa domowego byli w stanie 

zarobić około 10 zł dziennie na osobę, byli oni w stanie na bieżąco zaspokajać swoje 

podstawowe potrzeby. Takie stanowiska były jednak przywilejem nielicznych, a większość 

osób zatrudnionych jawnie zarabiała kwotę, pozwalającą im na bardzo skromne utrzymanie, 

bez możliwości wsparcia członków rodziny. Wraz z omawianiem kolejnych grup zawodowych, 

                                                
1331 N.N., Ekspertyza dotycząca organizacji i działalności opieki społecznej…, ARG I 602, AR t. 27, s. 497. 
1332 N.N., Ekspertyza dotycząca organizacji i działalności opieki społecznej…, ARG I 602, AR t. 27, s. 501. 
1333 N.N., Ekspertyza dotycząca organizacji i działalności opieki społecznej…, ARG I 602, AR t. 27, s. 501. 
1334 Opracowanie dotyczące statystyki ludności żydowskiej w Warszawie, ARG I 572, AR t. 34, s. 19. 
1335 N.N., Ekspertyza dotycząca organizacji i działalności opieki społecznej…, ARG I 602, AR t. 27, s. 501. 
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gdzie będą przedstawiane ich zarobki i możliwości ewentualnych pobocznych dochodów warto 

pamiętać o tych wartościach wyznaczających możliwość utrzymania się pracującej jednostki i 

jej możliwości wspierania niepracujących (czy pracujących w niepełnym wymiarze 

godzinowym) domowników. 

„Poziom przeżycia” zapewniały, w przybliżeniu, o połowę mniejsze zarobki, a więc w 

teorii mogła go zapewnić czteroosobowemu gospodarstwu domowemu pojedyncza osoba 

pracująca za stawkę około 20 zł dziennie. Tak skrojony budżet nie pozwalał na najmniejsze 

nawet oszczędności czy wydatki niezwiązane z bieżącym zaspokojeniem głodu. Jak zostanie 

szerzej opisane w rozdziale poświęconym pogrążaniu się w nędzy, osoby takie znajdowały się 

w stanie chwiejnej równowagi, gdzie nawet niewielki kryzys – choroba domownika, 

nieprzewidziany wydatek czy okresowy wzrost cen – mógł doprowadzić całą rodzinę do nędzy. 

Grupę tę trafnie opisywał Stefan Szpigielman nazywając ich „nędzarzami z szansami”, którzy 

mogli przetrwać tak długo, jak długo szczęśliwie udawało im się uniknąć takich trudności. 

Na najniższym szczeblu drabiny znajdowały się osoby, które nie miały stałego zajęcia i 

ich wyżywienie ograniczało się do żywności przydzielonej na kartki, zupek z kuchni ludowych 

i okazjonalnych zakupów spożywczych za pieniądze ze sprzedaży ruchomości. Budżet w 

wysokości kilkudziesięciu złotych miesięcznie na osobę pozwalał jedynie na wykupienie kart 

aprowizacyjnych i zup w kuchni ludowej, oraz niekiedy zakup niewielkiej ilości warzyw czy 

chleba. Wartość energetyczna pożywienia spożywanego przez osoby w tej grupie, która 

obejmowała około połowy mieszkańców getta w końcu 1941 r., oscylowała w zakresie od 500 

do 1000 kcal na osobę dziennie. Te głodowe porcje doprowadzały w krótkim czasie do 

wyniszczenia organizmu i uniemożliwiały pracę, przez co niemal niemożliwe było wyjście z 

tego stanu o własnych siłach.  

 

7.4. Chwiejność budżetów domowych 

 

Nawet jeśli danej rodzinie udawało się w danym momencie zbilansować budżet 

domowy, to zazwyczaj była to wyjątkowo chwiejna równowaga, gdzie nawet przejściowy 

kryzys mógł doprowadzić rodzinę do nędzy. Jak pisał jeden z lekarzy: „moje rezerwy miały 

swoje ograniczenia i nawet najmniejsza zmiana w mojej rutynie [pracy – MG] doprowadziłaby 

nas do bankructwa, załamania, nawet śmierci”1336. Poniżej opisano szereg zagrożeń, które 

groziły mieszkańcom getta.  

                                                
1336 M. Lensky, op. cit., s. 71. 
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7.4.1. Obozy pracy i praca przymusowa 

Częstym powodem nagłego załamania domowego budżetu było wysłanie jednego z 

żywicieli rodziny do obozu pracy. Wracający z obozów Żydzi, wyniszczeni tygodniami pracy 

ponad siły i fatalnymi warunkami bytowymi w obozie wracali do domów, gdzie ich rodziny 

zmuszone były do utrzymania się z jeszcze skromniejszego niż zwykle budżetu, co 

przyspieszało wyprzedaż ruchomości. Na łamach „Jugnt Sztime” opisano szereg takich 

przypadków. Niejaki Lejbl, po powrocie do Warszawy, „domu nie rozpoznał. Zostały tylko 

dwa łóżka. Reszta powędrowała na „Wołówkę””1337. Tak uszczuplone rezerwy często nie 

pozwalały na rekonwalescencję wracających z obozów. We wspomnieniu o innym ze zmarłych 

po powrocie z obozu jego brat wspominał, że wycieńczonemu Chaimowi „lekarz wypisał jedną 

receptę […] dobrze jeść. Recepty jednak nie wykupiliśmy”1338, co doprowadziło do śmierci 

Chaima. Następnie członkowie jego rodziny, już przedtem ubodzy, znaleźli się na dnie nędzy 

– jego ojciec został żebrakiem, matka z powodu osłabienia organizmu przestała wstawać z 

łóżka, a u jego brata wystąpiły obrzęki głodowe. W szczególnych przypadkach to młody i silny 

człowiek był w stanie przeżyć pobyt w obozie bez większego uszczerbku na zdrowiu, lecz jego 

rodzina, pozbawiona utrzymania, umierała z powodu głodu i chorób1339.  

Innym wzmiankowanym problemem, któremu poświęcone będzie więcej uwagi w 

rozdziale poświęconym szopom, były przestoje w pracy warsztatów. Wiele osób zatrudnionych 

w szopach miało długie przestoje pomiędzy poszczególnymi zleceniami, co przekładało się na 

okresy kiedy ich wynagrodzenie znacząco spadało, lub też zupełnie nie było wypłacane.  

7.4.2. „Parówki” i kwarantanny 

Panująca w getcie epidemia tyfusu plamistego przyczyniła się do ruiny wielu rodzin. 

Według danych oficjalnych w 1941 r. zanotowano 15 398 przypadków tej choroby w dzielnicy 

żydowskiej, przy czym szacowano, że rzeczywista liczba zakażeń była pięciokrotnie 

wyższa1340. To wyższe oszacowanie miało wynikać z, rzekomo oficjalnych, danych pozyskane 

przez redaktorów prasy podziemnej, według których jesienią 1941 r. dziennie miano notować 

600 przypadków tyfusu1341. W powojennych badaniach R. Zabłotniak przyjął szacunek, że w 

getcie w latach 1941-42 zachorowało na dur plamisty około 100-110 tys. osób1342. 

                                                
1337 „Jugnt Sztime” nr 10 (13), listopad 1941 r., AR t. 16, s. 674; Mowa tu raczej o Gęsiówce – targowisku które 

zastąpiło istniejącą przed wojną Wołówkę, która znalazła się poza granicami getta. 
1338 „Jugnt Sztime” nr 1 (14), styczeń 1942 r., AR t. 16, s. 685; Nawias kwadratowy zaznacza w tym miejscu 

nieczytelne słowa oryginału.  
1339 „Jugnt Sztime” nr 2-3 (15-16), styczeń 1942 r., AR t. 16, s. 706. 
1340 Walka z tyfusem, ARG I 611, AR t. 5, s. 321. 
1341 „Jugnt Sztime” nr 9 (12), październik 1941 r., AR t. 16, s. 659. 
1342 R. Zabłotniak, Epidemia duru plamistego, BŻIH nr 80/1971, s. 4. 
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Sama choroba charakteryzowała się śmiertelnością na poziomie około 10%1343, a jej 

przebieg prowadził do znaczącego wyczerpania organizmu przez utrzymującą się przez okres 

infekcji wysoką gorączkę. Według Marii Ciesielskiej rekonwalescencja po durze plamistym 

może trwać do trzech miesięcy1344. Oznaczało to, że dla tysięcy gospodarstw domowych 

choroba ta doprowadziła do zgonu jednego z domowników, a w szczęśliwszych przypadkach 

– do okresu kiedy rekonwalescent wymagał szczególnej opieki i diety pozwalającej na 

przynajmniej częściową regenerację organizmu, co przekładało się na dodatkowe wydatki. W 

sytuacjach, gdy to zarabiający członkowie rodziny chorowali, dochodziło także do 

tymczasowego ograniczenia zarobków. 

 

Rysunek 20: Zamknięta brama kamienicy objętej kwarantanną, fot. Ludwig Knobloch, wiosna 1941 r. 

W ramach walki z tyfusem zostały wdrożone znaczące restrykcje – początkowo po 

wykryciu przypadku zachorowania na dur zamykano całą kamienicę, w której zamieszkiwał 

chory, chcąc w ten sposób ograniczyć możliwość roznoszenia choroby przez jego sąsiadów. 

                                                
1343 Według danych statystycznych RŻ do szpitali skierowano 13861 osób zarażonych tyfusem, zaś ten 

odpowiadał za 1580 zgonów pacjentów; Walka z tyfusem, ARG I 611, AR t. 5, s. 321; B. Engelking, J. Leociak, 

op. cit., s. 310; Podobne dane obrazuje także: Opracowanie dotyczące statystyki ludności żydowskiej (1939-

1941), ARG I 572, AR t. 34, s. 9; W literaturze przedmiotu przyjęło się przyjmować znacząco wyższe 

oszacowanie śmiertelności na poziomie 20%, por: R. Zabłotniak, op. cit., s. 4; Maria Ciesielska, Tyfus – groźny 

zabójca i cichy sprzymierzeniec, Warszawa 2015, s. 10; warto podkreślić, że w opisywanej przez autorkę 

epidemii z 1917 r. śmiertelność w zależności od grupy ludności wynosiła 7-14 %, ibidem, s. 23. 
1344 M. Ciesielska, op. cit., s. 10. 
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Taka forma kwarantanny w czerwcu 1941 r. doprowadziła do zamknięcia 280 kamienic1345, a 

więc około 14% ogółu budynków w getcie, z których mieszkańcy nie mogli wychodzić do 

pracy, ani udać się na zakupy lub po posiłek do kuchni ludowej itp. Taki system został jednak 

zarzucony latem 1941 r., gdy w obliczu największego natężenia epidemii uznano blokowanie 

całych kamienic na okres kilkunastu dni za nieefektywne. Zamiast tego wdrożono, w teorii, 

mniej uciążliwy system: po zgłoszeniu przypadku choroby jego współlokatorów kierowano do 

kwarantanny na okres 15-20 dni, jego samego – do szpitala, zaś w kamienicy przeprowadzona 

miała zostać akcja dezynfekcji. Polegała ona na tym, że mieszkańcy mieli udać się do łaźni na 

przymusową kąpiel, zaś w ich mieszkaniach miała odbyć się tak zwana „parówka”1346, jak 

określano dezynsekcję mieszkań i zgromadzonych w nich rzeczy. Takie same parówki mogły 

być także prowadzone w kamienicach, w których nie doszło do żadnego zachorowania – 

rzekomo w celu zapobieganiu chorobom.  

Akcje te były prowadzone, w zgodnej opinii źródeł, w sposób który nie tylko nie 

ograniczał rozprzestrzeniania się chorób, ale i groził utratą względnie zniszczeniem mienia 

mieszkańców. Także w okresie nieobecności właścicieli mieszkań, w tym czasie 

przebywających na kąpielisku, mieszkania były często okradane – w zależności od źródła 

przestępstwo to jest przypisywane samym członkom kolumn sanitarnych bądź korzystającym 

z okazji innym złodziejom. 

Według oficjalnych statystyk w 1941 r. „w żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej […] 

wykąpano 331 528 osób, co stanowi 5/6 populacji. 78 677 mieszkań zostało 

zdezynfekowanych. Akcja odwszania bardzo ucierpiała z powodu zimnej zimy, braku węgla i 

oporu Żydów”1347. W wielu domach kilkukrotnie wykrywano ogniska choroby, przez co ich 

mieszkańcy wiele razy przechodzili parówki, przez co należy uznać szacunek 5/6 populacji za 

zawyżony.  

Tak jak powszechnym doświadczeniem były parówki, tak powszechnym było także ich 

unikanie i opłacanie łapówek dezynfektorom. Szmul Bresław opisując ich zarobki, podawał, że 

wprawdzie płaca członka kolumny wynosi zaledwie 4 zł dziennie, od których potrącano jeszcze 

40 gr składki, tak mógł liczyć on na dochody około 10-20 zł dziennie. Składały się na nie 

łapówki za zwolnienie mieszkań od dezynfekcji, zezwolenie na ukrycie różnych przedmiotów 

bądź pozostawienie w mieszkaniu pościeli i ubrań. Opłaty te były ściągane za pośrednictwem 

                                                
1345 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 266, czerwiec 1941 r. 
1346 St. Gombiński, op. cit., s. 201. 
1347 Raport lekarza w Urzędzie Starosty Miejskiego Warszawy na temat sytuacji zdrowotnej z uwzględnieniem 

getta 1939-1942, [w:] Ludność żydowska…, s. 1490. 
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KD, który przy okazji często czerpał pewne uboczne korzyści, lub też bezpośrednio od 

gospodarzy – stawki wynosiły od kilku do kilkudziesięciu złotych od mieszkania1348. Chcąc 

wyjść z domu mimo nałożonej kwarantanny, należało zapłacić 50 gr – 2 zł1349 

funkcjonariuszowi ŻSP pilnującego bramy kamienicy, za nieco wyższą opłatą można było 

zostać zwolnionym z kąpieli. Opłaty te były często opłacane, gdyż wielogodzinne kolejki do 

łaźni, kąpiele w zimnej wodzie i powroty do mieszkań pozbawionych większości pościeli i 

ubrań, które nierzadko z komór dezynfekcyjnych wracały dopiero po kilku tygodniach, 

stanowiły dodatkowe obciążenie dla i tak osłabionych organizmów Żydów i przekładały się na 

wzrost liczby chorych i niezdolnych do pracy.  

Trudno jest dokładnie powiedzieć, jak dużym kosztem dla gospodarstw domowych były 

parówki – niektóre relacje wspominają o przypadkach uszkodzenia odzieży zabranej do komory 

dezynsekcyjnej, czy o „szprycerach”, jak określano dezynfektorów, kwalifikujących część 

wyposażenia domu do zniszczenia. Do spalenia trafiały nie tylko zawszone sienniki czy brudne 

szmaty, ale także „szafki, kozetki, księgi, a nawet obuwie”1350. Utrata każdej sztuki odzieży czy 

mebla mogły przekładać się na znaczący dyskomfort ich właścicieli, a także znacząco 

wpływały na rezerwy posiadane przez mniej zamożne rodziny – należy pamiętać, że to one 

najczęściej padały ofiarami restrykcji, gdyż nie były w stanie opłacić się haraczem. Według 

Pereca Opoczyńskiego dezynfektorzy decydowali się niszczyć  mienie niejako na pokaz – chcąc 

w ten sposób zastraszyć innych właścicieli by ci się należycie opłacili1351. 

Przedstawione wyżej dane statystyczne wskazują, że na każdy zgłoszony urzędowo 

przypadek tyfusu przypadała przymusowa kąpiel dalszych dwudziestu osób i dezynsekcja 

pięciu mieszkań. Najprawdopodobniej większość mieszkańców getta przynajmniej raz zetknęła 

się z kolumnami sanitarnymi, a dla wielu doświadczenie to powtarzało się kilkukrotnie. 

Każdorazowo wiązało się ono z utratą części majątku, opłaconymi łapówkami czy dniami 

spędzonymi w mieszkaniu bez możliwości zarobkowania i udania się do kuchni ludowej po 

posiłek. Trudno w tej sytuacji dziwić się temu, że Żydzi warszawscy co do zasady nie zgłaszali 

przypadków tej choroby – w ten sposób ograniczając liczbę poszkodowanych nią do samej 

rodziny, a bez ściągania represji na głowy mieszkańców całej kamienicy. Możliwe jest, choć 

brak nam ku temu podstawy źródłowej, że na osoby chcące zgłosić przypadek tyfusu otoczenie 

sąsiedzkie wywierało presję, by odwieść je od takiego zamiaru. 

                                                
1348 Sz. Bresław, Żydowskie zarobkowania: kolumna dezynfekcyjna, ARG I 586 b, AR t. 5, 308-309. 
1349 Walka z tyfusem, ARG I 611, AR t. 5, s. 319. 
1350 P. Opoczyński, Księga parówki, ARG I 438, AR t. 31, s. 368. 
1351 P. Opoczyński, Księga parówki, ARG I 438, AR t. 31, s. 369-370. 
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Nawet w okresie pokoju i stabilnej egzystencji choroba własna czy bliskiego stanowi 

trudne doświadczenie i może prowadzić do przejściowego lub trwałego pogorszenia standardu 

życia. Podobnie zamknięcie w budynku bez możliwości wykonywania swojej pracy czy 

swobodnego dostępu do rynku dóbr konsumpcyjnych przekłada się na znaczące pogorszenie 

sytuacji ekonomicznej, często poprzez utratę pracy. W warunkach getta, gdzie zdecydowana 

większość osób dysponowała bardzo ograniczonymi rezerwami, a wiele żyło dosłownie z dnia 

na dzień, skutki te były odpowiednio bardziej dotkliwe. Można podejrzewać, że to choroby 

bliskich czy kwarantanny stanowiły jeden z częstszych rodzajów kryzysów prowadzących do 

pogrążenia się w nędzy. 

 

7.5. Najubożsi mieszkańcy getta 

 

Na dnie społeczeństwa getta znalazły się osoby pozbawione jakiegokolwiek źródła 

utrzymania, które utraciły (bądź też wyprzedały) niemal cały majątek. Najbardziej 

rozpoznawalnymi grupami o takim standardzie życia byli żebracy i mieszkający na punktach 

przesiedleńcy, jednak, jak już wyżej wspomniano, na tym poziomie egzystowała w 

przybliżeniu połowa Żydów w getcie. Na początek konieczne jest jednak zarysowanie sytuacji 

tych osób.  

7.5.1. Pogrążanie się w nędzy 

W rozdziale poświęconym życiu w pierwszym roku okupacji zaznaczono najważniejsze 

czynniki rzutujące na sytuację ekonomiczną Żydów warszawskich. Niektóre z nich wpływały 

na sytuację niektórych mieszkańców Warszawy – tak jak zniszczenia wojenne, późniejsze 

rekwizycje majątku czy zwolnienia z pracy w wyniku decyzji władz okupacyjnych, do których 

w szczególności należały zakazy pracy Żydów w niektórych profesjach. Wiele z tych zmian 

dotykało szczególnie często przedstawicieli inteligencji pracującej czy burżuazji. Inne, jak 

wzrost cen żywności i opału, wpływały na wszystkie budżety domowe – i dotykały najsilniej 

osoby uboższe, w których wydatkach żywność odpowiadała za znaczącą większość 

wydatków1352. Jednocześnie znacząca część przemysłu zmuszona została wstrzymać produkcję 

i zwolnić swoje załogi, gdyż pojawiły się trudności ze zdobyciem materiałów czy też zbytem 

towarów, szczególnie w przypadku przemysłu ciężkiego wytwarzającego dotąd dobra na 

potrzeby inwestycji państwowych. 

                                                
1352 Przypomnijmy, że zgodnie z prawem Engla nakłady na żywność rosną wraz ze wzrostem zamożności, lecz 

spada ich udział w całym budżecie domowym. 
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Przełożyło się to na jednoczesny wzrost kosztów utrzymania i spadek średnich 

zarobków, co zaowocowało ograniczeniem popytu na wszelkie dobra i usługi poza 

koniecznymi do przeżycia. Dotknęło to wyjątkowo silnie przemysł włókienniczy, odzieżowy i 

skórzany, gdyż popyt na ubrania jest silnie zależny od koniunktury gospodarczej. Odbiło się to 

wyjątkowo silnie na sytuacji Żydów, stanowiących większość pracowników tych branż. To z 

kolei wywołało sprzężenie zwrotne. Spadek zarobków w jednej branży przełożył się na 

ograniczenie popytu na inne dobra i w konsekwencji – spadek zarobków w innych gałęziach 

gospodarki i zwolnienie kolejnych osób z pracy. 

Nawet na łamach GŻ, obok doniesień o „przewarstwowieniu” i dostosowaniu się 

inteligencji do nowych warunków przez rozpoczęcie pracy w charakterze 

niewykwalifikowanych robotników, pojawiały się doniesienia o rzeczywistych warunkach 

życia drobnomieszczańskich i robotniczych rodzin w pierwszym roku okupacji: 

Reportaż o łzach i uśmiechu [...] 

Zajrzyjmy w głąb tych mieszkań - przestąpmy ich progi nie tylko z ołówkiem 

i arkuszem spisowym w ręce, ale i z sercem, chłonącym chciwie bezkres 

żydowskiego bólu i promyki radości żydowskiej. 

- Imię? 

- Chaim. 

- Imię żony? 

- Rywka. 

- Imiona dzieci? 

Litania imion. Siedmioro. Dziewięcioro. Trzynaścioro. Dzieli je różnica roku, 

najwyżej dwóch lat. Oto najmniejsze czołga się po podłodze, wpatrzone 

trwożnie w obcego intruza. Troje dzieci leży w kącie pryczy, ogrzewając się 

wzajemnie, choć z nader słabym skutkiem. Najstarsze dzieci „wychodzą na 

miasto” w poszukiwaniu chleba. Ojciec też „wychodzi na miasto”. 

- Zawód? 

Bezradne wzruszenie ramion. I - niekiedy - sięgnięcie wstecz: „ Byłem 

kupcem.”; „Byłem wyrobnikiem.” A dziś? 

- Co się da. Pan przecież wie... Jak to dziś. 

- Tak, wiem. A gdybym nie wiedział, to rzut oka na pomieszczenie, w którym 

żyje rodzina M. złożona z rodziców i dziewięciorga dzieci, wystarczyłby 

najzupełniej, aby mnie o tym poinformować. Umeblowanie składa się z 
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pryczy, zajmującej całą długość izby. Mam tu rubrykę w arkuszu spisowym: 

„Rozmieszczenie lokatorów mieszkania po poszczególnych pokojach”. Bo to 

też jest „mieszkanie”. Mieszkanie, oznaczone osobnym numerem i obciążone 

komornem1353. 

 

Podobnie jak w okresie kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych, osoby starały się 

uzupełnić swój budżet domowy na trzema głównym drogami: szukając innych źródeł zarobku, 

ograniczając wydatki i czy wykorzystując zakumulowany majątek, a w szczególności 

ruchomości mogące być wyprzedane.  

Wcześniej wskazaliśmy, że „budżet przeżycia”, pozwalający na utrzymanie spożycia na 

poziomie około 1500 kcal na osobę dziennie, wymagał wydania na żywność powyżej 300 zł 

miesięcznie w czteroosobowym gospodarstwie domowym, przy założeniu dostępu do 

przydziałów kartkowych i zup z kuchni ludowych. Sfinansowanie takiego wyżywienia 

wymagało dobrze płatnej, jak na warunki getta, pracy bądź też wyprzedaży mienia. 

Przykładowo: pracujący w szopie robotnik, otrzymujący wynagrodzenie w wysokości 6,40 zł 

dziennie, czyli 160 zł miesięcznie, zarabiał dość by pokryć koszt około ½ tego skromnego 

jadłospisu i około ¼ pełnego wyżywienia. Tym samym rodziny opierające swój budżet na 

dochodach jednej osoby, chcąc utrzymać się choćby na głodowym poziomie, zmuszone były 

znaleźć nowe źródła zarobku przed wyprzedaniem swoich sprzętów domowych i odzieży. 

Żydzi pozbawieni jakiegokolwiek stałego źródła dochodu pogrążali się w nędzy odpowiednio 

szybciej. O ich finansach St. Różycki pisał: „Jak wyglądają budżety nieoparte na stałym 

dochodzie, nie wiem. Przypuszczam, że w ogóle nie wyglądają. Sprzedaje się rzecz i kupuje się 

chleb i kartofle, płaci się komorne. Kończą się pieniądze, znów wyciąga się resztki do 

sprzedania. Gorzej, gdy już nic nie zostaje. Wtedy koniec”1354.  

Poszukiwanie dodatkowych dochodów było niemal powszechną praktyką w getcie. W 

wyniku utraty pracy czy braku zleceń mieszkańcy okupowanej Warszawy dysponowali 

wolnym czasem i byli skłonni go wykorzystać chwytając się wszelkich prac dorywczych. 

Powodowało to zwiększenie podaży pracy i spadek realnych wynagrodzeń, co z kolei zmuszało 

kobiety i dzieci do poszukiwania zarobku, co jeszcze zwiększało podaż pracy na rynku i 

przekładało się na dalsze spadki możliwych do osiągnięcia zarobków.  

                                                
1353 GŻ nr 37 z 26 XI 1940 r., s. 2. 
1354 St. Różycki, To jest ghetto! (ARG I 455), AR t. 33, s. 71. 
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7.5.1.1. Czynniki psychologiczne 

Dla niektórych osób, szczególnie tych dotąd utrzymujących swoje rodziny, nagła utrata 

źródła zarobków i wyczerpujące się rezerwy majątkowe doprowadzały do załamania 

nerwowego i pogrążenia się w rozpaczy. Mordechaj Lensky wspominał o swoim znajomym, 

przedwojennym producencie kartonowych pudełek, który nie był w stanie znaleźć nabywców 

na swoje produkty. Zimą 1941/42 r., po nieudanych próbach zarobienia na pracach dorywczych 

i wyprzedaży części ruchomości załamał się psychicznie – „odżywiał się słabo, to jasne, ale 

raczej niż głód to brak woli życia doprowadził do jego psychicznego i fizycznego 

załamania”1355. W podobnej sytuacji najpewniej znalazło się dość wiele osób. Stefan 

Szpigielman pisał o tym, że wielu z niegdyś dobrze sytuowanych Żydów nie było w stanie 

przystosować się do nowej sytuacji i „zbyt ambitni, aby wyciągnąć rękę po jałmużnę […] 

obarczeni wstydem swojej nędzy […] kładli się zwyczajnie do łóżka i nieraz długie dni konali 

powolną śmiercią głodową”1356. Z kolei Ludwik Hirszfeld zwrócił uwagę: „gdy się czyta 

statystykę zgonów w dzielnicy, uderza częstość określenia: wycieńczenie, a rzadkie pojawianie 

się terminu gruźlica”1357.  

7.5.1.2. Sytuacja przesiedleńców 

Trafiający do getta Żydzi z innych miejscowości jedynie w nielicznych sytuacjach 

zdołali dotrzeć do Warszawy ze znaczącym majątkiem, a zazwyczaj posiadali jedynie to, co 

udało im się donieść do getta na własnych plecach. Niekiedy w trakcie podróży do Warszawy 

byli oni okradani, co jeszcze zubażało ich skromne, uchodźcze pakunki. Obraz osób na wejściu 

do getta znamy najlepiej z relacji o funkcjonowaniu kwarantanny przy ul. Leszno 109/111, 

którą opisywano jako „próg getta. Wszystko co przybywa i co wychodzi z żydowskiej 

Warszawy przewija się przez tę instytucję”1358. Autorka opracowania o tej placówce pisała o 

trafiających na nią Żydach pozbawionych niemal wszystkiego – „majątku całego kilkadziesiąt 

lub kilkanaście złotych […] Do żydowskiej Warszawy sięgają legiony żebraków, bo jeśli nimi 

jeszcze nie są w tej chwili, będą za tydzień”1359, zaznaczając jednak, że to obraz najuboższej 

grupy – tych, którzy przewiezieni zostali zbiorczym transportem z danej miejscowości, a nie 

osób, które zdołały samodzielnie dotrzeć do miasta. Tych, rzekomo lepiej sytuowanych, opisał 

Chaim Kapłan: „mały placyk koło synagogi na Tłomackiem, zapchany wozami przybyłymi 

                                                
1355 M. Lensky, op. cit., s. 71-72. 
1356 St. Ernest, op. cit., s. 90. 
1357 L. Hirszfeld, op. cit., s. 232-233; Zdaniem Hirszfelda za znaczącą część zgonów odpowiadała 

niezdiagnozowana gruźlica, lecz prawdopodobne są także przypadki jak ten opisany przez Lensky’ego.  
1358 [Salomea Ostrowska?] Kwarantanna Leszno 109/111, ARG I 588, AR t. 5, s. 134. 
1359 [Salomea Ostrowska?] Kwarantanna Leszno 109/111, ARG I 588, AR t. 5, s. 137. 
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prosto z drogi. Wozy załadowane są gratami, połamanymi meblami, podartą pościelą, a na tym 

przemarznięte dzieci, starcy i kobiety, którzy nie mają nawet siły zejść na dół”1360. Trafiający 

na kwarantannę Żydzi byli tam narażeni na szereg prób oszustw, wyłudzeń czy też kradzieży, 

a porządkowi zamiast chronić przesiedlonych często sami ich okradali, a jej kierownik 

nazwiskiem Halber miał szantażować osoby w kwarantannie, próbując wydobyć od nich haracz 

za dostarczenie im żywności i wydanie paczek z odzieżą po dezynfekcji. W razie gdyby nie 

haracz nie został opłacony to za cenę 100-200 zł pracownicy kwarantanny oferowali „nabycie 

paczek niekoniecznie własnych”1361.  

Po wyjściu z kwarantanny uchodźcy wychodzili z nierzadko uszczuplonym pakunkiem, 

bez pracy, mieszkań i zdani na przychylność innych osób przy akomodacji do życia w getcie. 

Szczęśliwi byli ci, którzy w Warszawie mieli rodzinę czy znajomych, u których mogli 

przynajmniej tymczasowo zamieszkać, inni zaś kierowani byli na tzw. punkty dla 

przesiedleńców, z których niektóre zostały utworzone jeszcze przed zamknięciem getta, a inne 

były organizowane w pierwszym kwartale 1941 r. dla pomieszczenia tysięcy przesiedleńców z 

zachodniej części dystryktu warszawskiego.  

Podczas gdy w wielu miejscach opisywano już tragiczne warunki bytowe na punktach 

musimy zastanowić się, z czego one wynikały. Trafiające na nie osoby otrzymywały takie same 

kartki żywnościowe jak pozostali mieszkańcy getta, a ponadto zazwyczaj rozdzielano pośród 

nich także zupy z kuchni ludowych. Podczas badań nad chorobą głodową w getcie osoby do 

badania wyszukiwane były na punktach dla przesiedleńców i jak opisywano „spostrzegany 

przez nas materiał kliniczny składał się z ludzi, którzy przez wiele miesięcy żywili się dietą 

wynoszącą od 10 – 15 ciepłostek na kg należnej wagi ciała tj. od 600 – 800 ciepłostek1362 na 

dobę”1363. Dane te są nieco niższe niż oszacowanie przeprowadzone przez ZZ w końcu 1941 r., 

kiedy to ich zdaniem mieszkańcy punktów spożywali średnio około 800 kcal dziennie1364. 

Nawet tak niskie spożycie oznaczało, że poza przydziałami kartkowymi (o wartości około 200 

kcal dziennie) i zupami z garkuchni (według ustaleń R. Sakowskiej – około 160 kcal na 

                                                
1360 Za: B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 341; W angielskiej edycji dziennika Kapłana fragment ten brzmi 

znacząco inaczej: „… There are full of broken belongings, ruined pillows and blankets in which are hidden 
frozen babies and old man and women without strength to stand on their feet, who even after coming to their 

‘rest’ are unable to get down”. W moim tłumaczeniu: “[Wozy] są wyładowane zniszczonymi sprzętami, 

rozerwanymi poduszkami i kołdrami, w których schowane są zamarznięte dzieci, starzy mężczyźni i kobiety 

którym brak sił, by stanąć na własnych nogach, którzy nawet po ‘odpoczynku’ nie są w stanie zejść na dół”; Ch. 

A. Kaplan, op. cit., s. 226, 27 II 1941 r. 
1361 N.N. Pobyt w kwarantannie (Leszno 109), ARG I 488, AR t. 5, s. 95. 
1362 Dawne określenie kalorii. 
1363 Choroba głodowa, s. 193. 
1364 Ankieta w sprawie spożycia; Sprawozdanie – grudzień 1941 r., ARG I 279, AR t. 12, s. 693. 
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porcję1365) musieli oni kupować pewne ilości żywności na wolnym rynku, co, jak się wydaje, 

było niemal w całości finansowane z wyprzedaży mienia przesiedleńców.  

W początku 1941 r., gdy do getta dopiero zaczynali przybywać Żydzi wysiedleni z 

pozostałych miast dystryktu warszawskiego, według Ringelbluma 80% żebrzących dzieci i 

większość żebraczek ulicznych miała mieszkać na punktach dla uchodźców1366, a w niektórych 

dniach na schroniska przypadało około 20% ogólnej liczby zgonów w dzielnicy, mimo, że 

zamieszkiwało na nich około 1-2 % populacji1367. W późniejszym okresie statystyki dotyczące 

punktów na tle dzielnicy są mniej uderzające, lecz nie wynika to z poprawy warunków 

bytowych tam panujących, a dalece idącej pauperyzacji reszty ludności, która przestała się 

znacząco odróżniać od przesiedleńców.  

7.5.2. Wyniszczenie głodem 

Przeprowadzone w getcie warszawskim badania nad chorobą głodową1368 opisywały 

ludzi spożywających „przez szereg miesięcy, a nieraz przez cały okres wojny pożywienie 

małokaloryczne o małej zawartości białka i tłuszczu.”, którego „wartość ciepłostkowa1369 

pożywienia wynosiła około 800 ciepłostek. To pożywienie zawierało około 3 g tłuszczu i 20 

do 30 g białka roślinnego”1370. Konsekwencją takiej diety, podobnie jak w przypadku więźniów 

obozów koncentracyjnych, było to, że najubożsi „muzułmanieli” i na skutek wyczerpania 

organizmu dochodziło, poza zmianami fizycznymi, do zaburzeń psychicznych1371. Początkowo 

objawem tego procesu było uporczywe myślenie o jedzeniu1372 i skupianie całej uwagi na jego 

zdobyciu, często bez oglądania się na normy społeczne i prawne. Jak pisał L. Hirszfeld, na 

skutek wycieńczenia organizmu, „zatracają się w nim w pierwszej linii funkcje wyższe, a 

zachowują tak zwane niższe, a do nich należy głód”1373. Takie osoby były często także 

nadpobudliwe i skłonne do przemocy. Szczególny przypadek osób w tym stadium choroby 

głodowej stanowili, tak zwani, chaperzy, którzy rzucali się na niesione przez przechodniów 

paczki i w biegu zjadali ich zawartość, narażając się na razy ze strony poszkodowanych i osób 

postronnych. Szpilman był świadkiem sceny, w której jeden z nędzarzy, usiłując wyrwać 

                                                
1365 Ruta Sakowska, Ludzie z dzielnicy..., s. 152. 
1366 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 201, 31 XII 1940 – 17 I 1941 r.;, s. 210, 19 II 1941 r. 
1367 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 205, 31 XII 1940 – 17 I 1941 r. 
1368 Choroba głodowa. Badania kliniczne nad głodem wykonane w getcie warszawskim z roku 1942, red. E. 

Apfelbaum, Warszawa 1946. 
1369 Ciepłostkowa – dawniej: energetyczna; ciepłostka to dawne określenie kalorii. 
1370 Choroba głodowa…, s. 82. 
1371 Hasło: „muzułman”; http://www.auschwitz.org/media/slownik-pojec/#Muzułman [dostęp: 22-01-2022]. 
1372 Literacko zjawisko to zostało opisane przez Lejba Goldina, idem, Kronika jednej doby, ARG I 1219, AR t. 

26, s. 450 i d. 
1373 L. Hirszfeld, op. cit., s. 241. 

http://www.auschwitz.org/media/slownik-pojec/#Muzułman
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garnek zupy rozlał ją na bruk uliczny, po czym „rzucił się na płask w błoto i jął ustami wprost 

z chodnika chłeptać zupę zmieszaną z błotem, zagarniając ją od boków rękami […] nieczuły 

na to, że kobieta kopała go po głowie”1374. Inne opisy osób rzucających się na pożywienie 

również wspominały o niewrażliwości na ból, co jest wyraźnym świadectwem ich choroby 

głodowej. W relacjach z getta przewija się wątek chaperów usiłujących zjeść niejadalne 

przedmioty niesione przez przechodniów, takie jak proszek na ból głowy1375, świece1376 czy 

nawet bukiet fiołków1377, co potwierdza podejrzenie, że uporczywe myśli o zaspokojeniu głodu 

uniemożliwiały im racjonalne odbieranie świata.  

Niektórzy autorzy w getcie usiłowali zarysować nowe granice prawa wobec przestępstw 

popełnianych z głodu. Dla przykładu w „Gazecie Żydowskiej” jeden z redaktorów porównywał 

dwa przypadki osób, które zjadły posiłek w restauracji, po czym opuściły ją bez płacenia. 

Podczas gdy sprawa Rubina Z., zatrzymanego po wielodaniowym obiedzie z zakąskami i 

trunkami, została przekazana policji polskiej, to sprawa Joska M., który zjadł tylko chleb i zapił 

go herbatą, skończyła się jedynie na pouczeniu i obietnicy Joska, że zapłaci swój rachunek w 

jadłodajni, gdy tylko uda mu się zarobić jakieś pieniądze. Jak argumentowano „funkcjonariusz 

dyżurny jest (i musi być) prawnikiem – i wie, że też przed wojną i w najlepszych czasach 

„przestępstwo”, dokonane przez Joska i pod wpływem takich właśnie okoliczności – nie było 

uważane za przestępstwo”1378.  

Na skutek wyniszczenia organizmu zagłodzeni Żydzi usiłowali ograniczyć swoją 

aktywność – na przykład, o czym wspomniano w rozdziale o odpadach w getcie, decydowały 

się nie chodzić do ubikacji, a załatwiać się bezpośrednio na ulicach czy do nocników następnie 

opróżnianych za okno. W ostatniej fazie muzułmanienia osoby całkowicie obojętniały i, jeśli 

było to tylko możliwe, spędzały całe dnie w łóżkach, okryte grubymi warstwami odzieży. Co 

znaczące przy zaawansowanej chorobie głodowej dotknięci nią ludzie obojętnieją na bodźce na 

tyle, że zapominają o głodzie1379, przez co znany w getcie był paradoks „nie umiera z głodu 

ten, kto ma apetyt. Gdy głodny traci go, jest to znak zbliżającego się końca”1380.  

7.5.3. Oszacowanie liczby najuboższych mieszkańców getta 

W ankiecie o spożyciu przeprowadzonej w grudniu 1941 r. oszacowano odsetek 

najuboższych grup ludności – określonych jako „żebracy” i „przesiedleńcy” w populacji na 

                                                
1374 Wł. Szpilman, op. cit., s. 67. 
1375 Adama Czerniakowa dziennik, s. 196, 29 VI 1941 r. 
1376 Adama Czerniakowa dziennik, s. 224, 27 X 1941 r. 
1377 A. Blady-Szwajgier, op. cit., s. 63. 
1378 GŻ nr 22 z 18 III 1941 r., s. 2-3. 
1379 Choroba głodowa…, s. 83. 
1380 L. Hirszfeld, op. cit., s. 241-242. 
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45%, zaś według Adama Czerniakowa stanowili w tym okresie około 37%1381, a jak 

wspomniano wcześniej niektóre opracowania ŻSS każą podnieść ten szacunek powyżej 50%. 

W niniejszej pracy zdecydowaliśmy się zweryfikować te szacunki, porównując je z odsetkiem 

osób otrzymujących ulgowe karty aprowizacyjne, a także z odsetkiem Żydów odsprzedających 

swoje kartkowe przydziały cukru na wolnym rynku. 

Liczba zwolnień z opłaty stałej od kart aprowizacyjnych stanowiła jeden z ważnych 

wskaźników rosnącego ubóstwa w getcie i wzrosła z 83 tysięcy w styczniu 1941 r. do prawie 

117 tys. w marcu, 127 tys. w kwietniu, by następnie do jesieni pozostawać na prawie stałym 

poziomie i dopiero w grudniu wynieść 140 tys. i 150 tys. w styczniu 1942 r.1382 Przekładając te 

dane na wartości procentowe okazuje się, iż odsetek zwolnionych z opłat wzrósł w ciągu roku 

niemal dwukrotnie, z niespełna 21% do około 39%. Z kolei, według ankiety ZZ, swój przydział 

cukru sprzedawało 41% badanych1383. Odsetki te należy podnieść o kilka punktów 

procentowych, aby uwzględnić kilkanaście tysięcy osób, które nie otrzymywały kart 

aprowizacyjnych w tym okresie. Uważamy zatem, że w końcu 1941 r. najubożsi stanowili około 

45% populacji.  

Grupa ta charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem, gdyż obok osób wyniszczonych 

już głodem i innymi chorobami w stopniu uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie 

obejmowała ona także osoby, które usiłowały utrzymać się na powierzchni chwytając się 

wszelkich prac i zabiegając o pomoc instytucji społecznych. Trafnie ujął to Stefan Szpigielman: 

… nędza absolutna wynosi przynajmniej czwartą część z górą 

czterystutysięcznej społeczności getta. […] I liczba ta obejmuje tych tylko, co 

żebraniną lub kradzieżą się trudnią lub jakimś handlem ulicznym w zakresie 

kilku cukierków i paczek zapałek! Ci, co mają jakiś pozór stałego zajęcia, 

jakąś najskromniejszą status socialis, domokrążny sprzedawca lub 

rzemieślnik, łatacz obuwia, kamasznik, placówkarz, gazeciarz, papierosiarz 

itp., choć częstokroć wyglądem swoim, poziomem życia, odżywianiem itp. 

niewiele co się różnił od tamtych, przecież choć także ma w tej walce z głodem 

mało szans, przecież już do innej grupy społeczeństwa gettowego należy – do 

nędzarzy z pewnymi szansami1384.  

 

Oznacza to, że znaczący odsetek dorosłych mieszkańców getta partycypował w życiu 

gospodarczym dzielnicy w bardzo ograniczonym stopniu przez wyczerpanie się sił witalnych. 

                                                
1381Adama Czerniakowa dziennik, s. 232, 6 XII 1941 r. 
1382 R. Sakowska, op. cit., s. 112, Adama Czerniakowa dziennik, .s. 239, 6 I 1942 r. 
1383 Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941 (ARG I 279), [w:] AR, t. 12, s. 697. 
1384 St. Ernest, op. cit., s. 80. 
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Brak nam narzędzi, by oszacować liczebność tej grupy. Jak wskazują liczne relacje, nawet przy 

dużym zaangażowaniu działaczy społecznych, wyjście z tego stanu było właściwie niemożliwe. 

Prowadząca kuchnię ludową Rachela Auerbach zauważyła po roku pracy z najuboższymi: „Z 

wolna dojrzało we mnie przeświadczenie, że cała działalność naszych instytucji dobroczynnych 

nazwana być powinna śmiercią na raty […] Możemy tylko śmierć tę odwlec, przewlec, ale nie 

zapobiec jej. W mojej praktyce nie udało mi się to ani z jedną osobą”1385. W tym samym tonie 

pisał także kierujący Sekcją Pomocy Społecznej Emanuel Ringelblum: „Pomoc społeczna nie 

rozwiązuje sprawy. […] Przedłuża cierpienia, nie przynosi wybawienia, gdyż aby móc 

cokolwiek uczynić, musiałaby dysponować milionami złotych miesięcznie. [...] Jest to 

stwierdzony fakt, że wszyscy podopieczni kuchen [ludowych] wymierają, jeśli jedzą tylko 

zupki z kuchen i suchy chleb kartkowy”1386. Takie osoby, w warunkach getta, skazane były na 

powolną śmierć z głodu lub też chorób zakaźnych, gdyż ani własnym sumptem, ani korzystając 

ze wsparcia pomocy społecznej, nie były w stanie odzyskać dość sił i rezerw kapitału, by móc 

się samodzielnie utrzymywać.  

 

7.6. Klasa średnia 

 

W anormalnych warunkach panujących w getcie konieczne jest przedefiniowanie klasy 

średniej, gdyż przyjęte zazwyczaj normy, odwołujące się do pewnego poziomu dobrobytu i 

niezależności, nie przystają do rzeczywistości getta. W niniejszej pracy zdecydowaliśmy się 

używać pojęcia „klasy średniej”, czy jak ich określa Stefan Szpigielman, „kandydatów na 

przetrwanie” w odniesieniu do osób, które dzięki dochodom z pracy (zazwyczaj 

suplementowanym wyprzedażą mienia) były w stanie zapewnić sobie choćby minimalne 

utrzymanie. Wyliczone wcześniej koszty utrzymania i dochody z pracy wskazują, że w 

dzielnicy żydowskiej nawet osoby pracujące na cały etat na dobrze opłacanym stanowisku z 

dużymi trudnościami były w stanie zbilansować domowe budżety, a nawet przejściowy kryzys 

groził pogrążeniem się w nędzy. Jednocześnie nieliczne jednostki były w stanie zaliczyć awans 

do „gettowej burżuazji”.  

Tak rozumiana klasa średnia stanowiła większość osób aktywnych ekonomiczne w 

getcie. Niemal wszyscy Żydzi wykazywani jako pracujący w oficjalnych statystykach 

urzędowych i większość pracujących poza legalnie funkcjonującymi przedsiębiorstwami może 

                                                
1385 R. Auerbach, op. cit., s. 113, 13 II 1942 r. 
1386 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 360, maj 1942 r. 
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zostać zaliczona do tej klasy ekonomicznej. Ich zatrudnieniu poświęcona zostanie większość 

kolejnego rozdziału, przez co w tym miejscu ograniczono się do omówienia roli wyprzedaży 

ruchomości w ich budżetach domowych. 

7.6.1. Rola wyprzedaży mienia w budżetach domowych 

Liczebność tak rozumianej klasy jest trudna do dokładnego oszacowania. W momencie 

zamknięcia getta większość Żydów dysponowała jeszcze na tyle znacznymi rezerwami, że 

pozwalały one na tymczasowe uzupełnianie budżetu wyprzedażą mienia, zwłaszcza że ceny 

żywności w tym okresie były niższe niż po zwyżce cen z wiosny 1941 r. Tym samym niemal 

wszyscy Żydzi warszawscy początkowo byli „kandydatami na przetrwanie”. Według 

wielokrotnie cytowanej, Ankiety w sprawie spożycia, wszystkie grupy mieszkańców 

uzupełniały swoje budżety, wyprzedając się, często w zastraszającym tempie. Przedstawiciele 

bezrobotnej inteligencji ze spieniężonego mienia otrzymywali średnio 179 zł na osobę 

miesięcznie – a więc z wyprzedaży otrzymywali dość środków, by nie cierpieć głodu i 

prowadzić skromne życie. Podobnie urzędnicy RŻ uzyskiwali ze sprzedaży swoich ruchomości 

około 110 zł na osobę miesięcznie, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie w Judenracie 

wynosiło około 250-300 zł, czyli, w przeliczeniu na osobę, wyprzedaż była ważniejszym 

źródłem utrzymania niż praca w Radzie. Większość osób nie miała odpowiednich rezerw, by 

móc utrzymać konsumpcję na tym poziomie. Pracujący Żydzi, wywodzący się z 

przedwojennego proletariatu i ubogiego drobnomieszczaństwa, spieniężali towary o wartości 

od 25 – 30 zł (przewoźnicy, dozorcy), przez około 40 zł (rzemieślnicy, robotnicy, sprzedawcy 

uliczni) do niemal 70 zł (sklepikarze) na osobę miesięcznie1387. Przekładając te liczby na 

przedmioty – niemal każda rodzina w getcie zmuszona była co miesiąc sprzedać droższą sztukę 

odzieży, kilka skromniejszych ubrań czy sprzętów domowych, lub pokaźną część domowego 

księgozbioru.  

To tempo wyprzedaży nie mogło się utrzymywać długo. Rezerwy Żydów 

wyczerpywały się, zaś bieżące zarobki jedynie w rzadkich przypadkach pozwalały na 

utrzymanie się bez wyprzedaży mienia. Jak pisał Szpigielman od tej warstwy ekonomicznej 

„całe grupy odrywają się, nie mogąc utrzymać się na powierzchni, co jest cechą tej tak różnej 

warstwy, i toną w tłumie biedaków, skąd już jest krok do „nędzy absolutnej” i śmierci 

głodowej”1388. 

                                                
1387 Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941 (ARG I 279), AR, t. 12, s. 696. 
1388 St. Ernest, op. cit., s. 90. 
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Określenie tego, kto wówczas znajdował się „na powierzchni”, a także jak wiele osób 

mogło utrzymywać się z wynagrodzenia jednego pracującego, budziło liczne kontrowersje i w 

zależności od przyjętych kryteriów uzyskać można znacząco rozbieżne wyniki. Źródła zgadzają 

się, że w getcie jesienią 1941 r. oficjalnie pracowało około 46 tys. osób (w tym osoby 

przebywające w obozach pracy czy pracujące na tak zwanych „placówkach” poza gettem), a 

także, iż pewna grupa osób pracowała w szarej strefie – podwyższając szacunek liczby 

zatrudnionych do poziomu około 60-66 tys., to znacząco różnią się one w wyciąganych 

wnioskach. Podczas gdy, według opracowania ŻSS, każdy pracujący utrzymywał 2 osoby 

bierne1389, to w innych oszacowaniach wykorzystane są wyższe szacunki – do 3 osób na 

jednego pracującego w zapisie u Czerniakowa. Wiemy jednak z wcześniejszych rozważań o 

kosztach utrzymania, że pensja jednego zatrudnionego pozwalała na utrzymanie jednej, góra 

dwóch osób, włączając w to samego zatrudnionego. Tym samym, bez uwzględnienia 

wyprzedaży, klasa średnia ograniczona byłaby do około 100 tys. osób – zaś to, że w źródłach 

podawane są znacząco wyższe wartości, świadczy o znaczeniu wyprzedawanych rezerw. 

Należy także pamiętać, że rozróżnienie pomiędzy ludnością silnie spauperyzowaną a 

klasą średnią getta jest dalece płynne. Wyżej opisano już chwiejną równowagę, w jakiej 

znajdowały się budżety mieszkańców getta i to, jak często choroby czy roboty przymusowe 

doprowadzały do drastycznego pogorszenia się warunków bytowych.  

Wielokrotnie już cytowana ankieta o spożyciu wskazuje także inny fenomen – według 

niej przedstawiciele wszystkich, poza drobnymi sklepikarzami, grup zawodowych w getcie 

otrzymywali zupy z kuchni ludowych, które były jednym z ważniejszych świadczeń 

społecznych w getcie. Oznacza to, iż także z punktu widzenia ówczesnych norm znacząca część 

dozorców domowych czy bezrobotnych inteligentów kwalifikowała się by otrzymać te 

posiłki1390. Z drugiej strony nawet najbardziej uzależnione od pomocy społecznej grupy 

(uchodźcy i żebracy) otrzymywali w kuchniach ludowych posiłki stanowiące zaledwie około 

20% ich pożywienia – zaś pozostałe 80% zdobywali z innych źródeł.  

Podsumowując ten ogólny rzut na strukturę ekonomiczną getta, można stwierdzić, iż 

wszystkie grupy zawodowe wyróżnione w oficjalnych opracowaniach żyły poniżej lub w 

                                                
1389 Opracowanie: Gutachten über Organisation und Taktig der Fürsorge und Wohlfahrt im Jüdischen Wohnbezirk 

in Warschau, Warszawa XII 1941 r., ARG I 602, AR t. 27, s. 502-503. 
1390 Należy mieć na uwadze, iż w tym miejscu wyraźnie zaznacza się niereprezentatywność próby jaka była objęta 

ankietą o spożyciu. Wykazała ona bowiem, że mieszkaniec getta otrzymał przeciętnie 16,4 porcji w kuchniach 

ludowych w grudniu 1941 r. – co odpowiadałoby ok. 6,4 mln porcji ogółem. Według danych oficjalnych liczba ta 

wynosiła nieco ponad 2,5 mln, a więc osoby badane otrzymywały zupy ponad dwuipółkrotnie częściej niż średnia 

dla całej populacji; Raport gubernatora dystryktu warszawskiego za miesiąc grudzień 1941 r,; [w:] Raporty 

Ludwiga Fischera, s. 435. 
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okolicy minimum egzystencji. Nawet grupy względnie uprzywilejowane (jak urzędnicy RŻ i 

ZZ), mimo stałych zarobków, zmuszone były wyprzedawać swój majątek, by pokryć koszty 

wyżywienia. 

 

7.7. „Górne dziesięć tysięcy” 

 

W tym podrozdziale przedstawiona zostanie zarówno opinia zewnętrznych 

obserwatorów na temat życia najbogatszych mieszkańców getta, jak i spojrzenie samych 

przedstawicieli elit na ich codzienność. Takie ujęcie tematu pozwoli na częściową weryfikację, 

często ostrej, krytyki życia najbogatszych obecną szczególnie w tekstach autorów o 

lewicowych poglądach, a także na precyzyjniejsze określenie rzeczywistej sytuacji 

ekonomicznej tych bogatych mieszkańców getta. W szczególności chciałbym oszacować jak 

liczna była i z czego się utrzymywała ścisła elita – osoby mogące sobie pozwolić na znaczący 

zbytek (jak wystawne posiłki, kupno nowych mebli, dzieł sztuki czy biżuterii), a jak liczni byli 

ludzie, którzy prowadzili skromne życie i jedynie okazjonalnie wydawali swoje pieniądze na 

cokolwiek poza najpotrzebniejszymi dobrami.  

Zacznijmy więc od przedstawienia, kto zaliczał się do tej gettowej elity. Najwięcej 

uwagi do tej pory otrzymali wojenni dorobkiewicze, którzy zyskali majątek w okresie wojny. 

Ruta Sakowska podsumowała ich sytuację w niniejszy sposób: 

Jedną z cech charakterystycznych przemian społecznych okresu okupacji był 

rozpad przedwojennej burżuazji żydowskiej i utworzenie tzw. nowej elity 

finansowej. Grupa ta składała się z właścicieli przedsiębiorstw 

koncesjonowanych i firm nakładczych, wzbogaconych na dostawach dla 

Wehrmachtu, wielkich przedsiębiorców szmuglu itd. „Nowa elita”, po części 

wywodząca się z burżuazji przedwojennej, kształtowała się w cieniu 

hitlerowskiej grabieży, w atmosferze ryzyka i kantu [...]. Zasilali ją również 

ludzie z rodzin drobnomieszczańskich i robotniczych, jak i z tzw. marginesu 

społecznego, oswojeni z hazardem i obdarzeni swoistą odwagą i fantazją1391. 

 

W niektórych źródłach wyraźnie uwidacznia się jednak różnica pomiędzy nową a starą 

burżuazją – zdaniem Różyckiego w niektórych restauracjach bywali „tacy, którzy przed wojną 

                                                
1391 R. Sakowska, op. cit.¸ s. 103-104. 
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byli dorożkarzami, tragarzami”1392, w innych „wykształcona burżuazja [...], dumni, że i przed 

wojną byli bogaci, [którzy – MG] z pog[a]rdą patrzą na nowobogackich paskarzy”1393. 

7.7.1. Osoby zamożne przed wojną 

Mimo, iż co do zasady żydowska burżuazja została pozbawiona kontroli nad swoim 

majątkiem, a jej mieszkania były wielokrotnie plądrowane przez funkcjonariuszy niemieckich, 

to znajdowała się ona często w uprzywilejowanej sytuacji. Nie tylko często udawało się jej 

zachować kontrolę nad częścią majątku, ale i nawiązane przed wojną znajomości pozwalały im 

na odnalezienie się w nowej, okupacyjnej, rzeczywistości. 

Przedstawiciele dawnych elit często znajdowali zatrudnienie w wydziałach Rady 

Żydowskiej, czy Żydowskiej Służby Porządkowej1394, gdzie znaleźli nowe źródła utrzymania. 

Innym zaś udało się ochronić znaczną część majątku i prowadzić swoje przedsiębiorstwa, lub 

też korzystając z sieci znajomości i swojej wiedzy fachowej zająć czołowe stanowiska w 

tworzonych w getcie zakładach – działających legalnie lub w szarej strefie. Z kolei w szeregach 

nowych elit można spotkać szereg przedsiębiorczych postaci wzbogaconych na przemycie i 

handlu. Ich szybki wzrost zamożności był możliwy, w znakomitej większości przypadków, 

dzięki przekupności zarówno administracji żydowskiej, „granatowej” policji, jak i 

funkcjonariuszy niemieckich, bądź też dzięki wsparciu niemieckich mocodawców.  

Rozpocznijmy dokładniejszy opis od przedwojennych bogaczy, którym udało się 

zachować część majątku i w getcie kontynuować działalność gospodarczą. Przykładem może 

być tutaj rodzina Obremskich – przed wojną właścicieli fabryki obuwniczej, których zakład 

podczas wojny trafił pod zarząd powierniczy. Dzięki pewnemu porozumieniu z komisarzem, 

który objął ich fabrykę, udało się im odzyskać znaczącą sumę w gotówce ukrytą w 

zakładzie1395, zaś fabryka funkcjonowała do pierwszych dni akcji eksterminacyjnej w 

Warszawie, przynosząc im pewne dochody. Tadeusz Obremski w swoich zapiskach nie 

podawał wielu detali sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazła się jego rodzina, nie znajdujemy 

tam jednak informacji o dotykających ich przed lipcem 1942 r. niedostatkach poza tym, że mieli 

współlokatorów w mieszkaniu1396. Nieliczne informacje, jakie podał on o statusie 

ekonomicznym, nie pozostawiają jednak wątpliwości – wraz z rodziną mieszkał w doskonale 

położonym mieszkaniu w jednym „z najnowocześniejszych domów getta”1397, a gdy zapłaconą 

                                                
1392 St. Różycki Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 71. 
1393 St. Różycki Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 73. 
1394 Według zachowanych dokumentów niemal 70% pierwszego składu ŻSP stanowili urzędnicy, kupcy, 

przemysłowcy i przedstawiciele wolnych zawodów; B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 206. 
1395 T. Obremski, Wśród zatrutych noży, red. A. Haska, Warszawa 2017, s. 60. 
1396 T. Obremski, op. cit., s. 80. 
1397 T. Obremski, op. cit., s. 68. 
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łapówkę w wysokości 3000 zł za łaskawe traktowanie jego aresztowanego znajomego 

skomentował „byłem doprawdy zdumiony [...] ta suma była błahostką w porównaniu do tego 

co inni płacili”1398. Podobnie, gdy pewnego dnia SS-man wszedł do ich mieszkania, chcąc je 

obrabować, musiał zabrać ze grupę tragarzy1399. Jednocześnie rodzina Obremskich brała udział 

w życiu kulturalnym dzielnicy - bywali na cotygodniowych koncertach symfonicznych w 

Melody Palace („dobra muzyka działała jak balsam na nasze chore dusze”1400) i występach 

komentujących bieżącą rzeczywistość getta („we wszystkich piosenkach i recytacjach 

przebijała nuta o wolności, getcie, szmuglu itp. Te wszystkie melodie i słowa pozostawiały na 

słuchaczach niezatarte wspomnienia”1401). Nie dowiadujemy się jednak praktycznie niczego o 

działaniach na rzecz ogółu ze strony tej rodziny. Tadeusz Obremski wspomina jedynie 

przelotnie o członkostwie w Komitecie Domowym, który uporządkował ogródek na dziedzińcu 

kamienicy i urządzał imprezy charytatywne1402. Z dziennika prezesa RŻ Adama Czerniakowa 

dowiadujemy się, iż rodzina Obremskich nie wsparła finansowo akcji uwolnienia pewnej grupy 

Żydów z aresztu – nawet na osobistą prośbę Czerniakowa1403. Jednocześnie pracy ich 

przedsiębiorstwa towarzyszyły stale wręczane Niemcom łapówki w naturze, czy niemieckie 

„zakupy” – grabież towarów ze sklepów.  

Brakuje nam szerszego materiału porównawczego pozwalającego zestawić przeżycia 

wielu fabrykantów, lecz przypadek Obremskich wydaje się być dość reprezentatywny. 

Wyraźnie widać w nim konieczność „ustawienia się” – Obremscy byli w stanie prowadzić 

działalność, dzięki zyskom jakie zapewniali zarządcy komisarycznemu ich zakłady, a także 

łapówkom dawanym coraz to innym Niemcom. Zapewne to niemiecka protekcja pozwoliła 

Obremskiemu odmówić donacji na rzecz gminy – z innych materiałów dowiadujemy się, iż 

opornych płatników próbowano zastraszać metodami niemal gangsterskimi1404. Z kolei utrata 

większości majątku przez rodzinę i z pewnością niższy niż przed wojną standard życia skłaniał 

Obremskich do liczenia się z pieniędzmi i niewielkiej ofiarności – autor wspomnień zanotował 

„ci lokatorzy, którzy bardzo chętnie przyczyniali się do zbiórek w gotówce bądź w naturze, 

sami po b[ardzo] krótkim czasie znajdowali się w potrzebie”1405. Nie jest w tym miejscu jasne, 

                                                
1398 T. Obremski, op. cit., s. 78. 
1399 T. Obremski, op. cit., s. 85-86. 
1400 T. Obremski, op. cit., s. 84. 
1401 T. Obremski, op. cit., s. 83. 
1402 T. Obremski, op. cit., s. 69. 
1403 A. Czerniaków, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego, Warszawa 1983, s. 243, wpis z 23 I 1942 

r.; wzmiankowany także we wprowadzeniu do edycji wspomnień Obremskiego: A. Haska, „Jak opisać tę 

rozpacz...” O zapiskach Tadeusza Obremskiego, [w:] T. Obremski, op. cit., s. 13. 
1404 Wzmiankowane są m. in. aresztowania i przetrzymania na komisariacie, przymusowa praca przy oczyszczaniu 

toalet w punktach dla uchodźców czy zakwaterowanie grupy nędzarzy do mieszkania. 
1405 T. Obremski, op. cit., s. 69. 
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czy bieżące dochody z fabryki pozwalały zbilansować budżet rodzinny, czy mimo 

funkcjonującego przedsiębiorstwa majątek rodziny stale był wyprzedawany, grabiony przez 

Niemców i wydawany na łapówki. W drugim przypadku okazałoby się, że Obremscy nie 

dysponowali zyskami, którymi mogliby podzielić się z potrzebującymi. W tej sytuacji sprzedaż 

własnych ruchomości, by ofiarować środki na rzecz pomocy społecznej byłaby aktem 

heroicznym, przeciw któremu przemawiały przykłady nazbyt ofiarnych bankrutów.  

Nie jest jasne jak wielu było Żydów, którzy w całości opierali się na wyprzedaży 

swojego mienia i wiedli życie na wysokim poziomie. Przez to jak wysokie były koszty 

utrzymania w stosunku do cen używanych ubrań czy sprzętów domowych, można spodziewać 

się, że zasoby wielu z nich wyczerpały się przed rozpoczęciem deportacji z getta. Z pewnością 

jednak, szczególnie w pierwszych miesiącach 1941 r., można było spotkać i takie osoby.  

7.7.2. Nowe elity 

Chaotyczne życie gospodarcze okresu okupacji stanowiło również okazję do 

znaczących zarobków dla przedsiębiorczych jednostek, gotowych do podjęcia pewnego ryzyka 

i, niekiedy wątpliwych etycznie, działań. Wielu autorów opisujących życie ekonomiczne getta 

przygotowywało swoje listy profesji, z których wywodzili się wojenni dorobkiewicze. Jedną z 

nich zestawił wielokrotnie cytowany Henryk Bryskier. Jego zdaniem w czasie wojny 

wzbogacili się:  

[S]zmuglerzy, furmani, tragarze, wyżsi dygnitarze mający udział w pewnych 

koncesjonowanych przedsiębiorstwach lub wykonujący samodzielną pieczę 

nad skorumpowanymi resortami; spólnicy zespołów pracy; lekarze 

podejmujący się leczenia wszystkich chorób gorączkowych jako objawów 

tyfusu; wreszcie domy handlowe eksportowo-importowe; piekarze, rzeźnicy i 

szumowiny będące na usługach władz niemieckich1406.  

 

W pierwszej części listy widoczna jest grupa czerpiących zyski z przemytu i jego 

obsługi, której sytuacja została już pokrótce omówiona w rozdziale poświęconym szmuglowi. 

Tu zaznaczymy jedynie, że osoby świadczące przed wojną usługi transportowe i posiadające 

swoje środki transportu były lepiej przygotowane do działalności przemytniczej niż osoby 

niezwiązane przed wojną z tą branżą. Sytuacja piekarzy i rzeźników była także blisko związana 

ze szmuglem – to przez ich ręce przechodziły przeszmuglowane towary, nim dotarły do 

końcowych odbiorców i, tym samym, mogli oni nakładać na nie odpowiednie marże. 

                                                
1406 H. Bryskier, op. cit., s. 85. 
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Pozostali wzbogaceni wywodzili się, zazwyczaj, z grup o wyższym statusie 

socjoekonomicznym – lekarze, gminni dygnitarze i kierownicy zakładów pracy zostaną 

omówieni w dalszej części pracy. 

7.7.3. Elity urzędnicze 

Kolejną grupą wywodzącą się w przeważającej większości z zamożniejszych sfer 

przedwojennych były „góry urzędnicze, a więc radcy, dyrektorzy, komendanci, naczelnicy 

wydziałów, działacze społeczni itd.1407”. Urzędnicy, jako jedni z nielicznych mieszkańców 

getta cieszyli się stabilnymi wynagrodzeniami, jednak oficjalnie wynosiły one zaledwie 

kilkaset złotych miesięcznie, co z trudem pozwalało zapewnić podstawowe potrzeby.  

Wielu urzędników wykorzystywało swoją pozycję do uzyskania dodatkowych 

dochodów, czy też do uzyskania deficytowych towarów po cenach oficjalnych – czy to na 

własny użytek, czy też na sprzedaż. Najznaczniejszą jednak kategorią „pobocznych dochodów” 

były pobierane przy szeregu okazji łapówki, czy – w getcie bliźniaczo im podobne – opłaty. 

Jak wspomnieliśmy przy omawianiu budżetu RŻ rosnący w nim deficyt w znaczącej mierze 

pokrywany był różnymi wyjątkowymi opłatami czy kontrybucjami, które nakładane były na 

bogatszych mieszkańców getta czy na Komitety Domowe. Charakteryzowały się one jednak 

znaczącą uznaniowością, przez co wiele osób wykupywało się od nich łapówką.  

Jak wskazują liczne źródła wielu spośród dobrze sytuowanych mieszkańców getta 

wywodziło się z zasymilowanych rodzin żydowskich, a w szczególności rodzin Żydów-

chrześcijan1408. Ze względu na ich przedwojenne doświadczenie zawodowe i wykształcenie 

oraz sieć kontaktów zawodowych i towarzyskich byli oni w stanie objąć wiele z ważnych 

pozycji w administracji getta, czy uzyskać odpowiednie stanowiska.  

7.7.3.1. Łączenie stanowisk 

Opisane wcześniej górne granice wynagrodzeń urzędników nie odpowiadały jednak 

faktycznym zarobkom wielu czołowych dygnitarzy, którzy często jednocześnie piastowali 

szereg funkcji. Faktycznie łączyli oni bowiem szereg różnych stanowisk i często jednocześnie 

z urzędami gminnymi piastowali także kierownicze stanowiska w innych instytucjach. 

Najjaskrawiej widoczna była ta praktyka pośród radców RŻ, gdzie, przykładowo: Gustaw 

Wielikowski jednocześnie, by wymienić tylko najważniejsze urzędy, był przewodniczącym 

                                                
1407 Stanisław Różycki, To jest ghetto! Wspomnienia z inferna XX wieku, ARG I 455, AR, t. 33, s. 51. 
1408 W opracowaniu sytuacji Żydów zasymilowanych w getcie opierałem się na opracowaniu Katarzyny Person, 

K. Person, Assimilated Jews in the Warsaw Ghetto 1940-1943, Syracuse 2014. 
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Wydziału Prawnego 1409, Wydziału Opieki Społecznej1410, Wydziału Akcji Doraźnych1411, 

członkiem prezydium ŻSS w GG1412 i przewodniczącym komisji dyscyplinarnej ŻTOS1413. O 

zasiadającym wraz z nim w prezydium ŻSS Beniaminie Zabłudowskim Stefan Szpigielman 

pisał: „członek Rady, członek Komisji Wydziału Pracy, przewodniczący Komisji Personalnej, 

Komisji Opałowej przy ZZ i wielu innych”1414. Wśród tych innych należy podkreślić 

kierowanie jeszcze Wydziałem Poczty RŻ1415.  

Podobnemu kolekcjonowaniu tytułów i posad oddawało się wielu z najważniejszych 

urzędników gminnych. Każde kolejne stanowisko pozwalało bowiem czerpać dodatkowe 

korzyści, czy to w postaci wynagrodzenia, czy to łapówek wiążących się z tym szerokim 

obszarem władzy. Takie nagromadzenie obowiązków w rękach nielicznych osób 

uniemożliwiało efektywne kierowanie i nadzorowanie prac, szczególnie w wypadku 

wydziałów o rozległym zakresie działalności, jak choćby Wydział Opieki Społecznej.  

Pochodnym problemem związanych, z takimi urzędnikami było także to, że niemal 

niemożliwe było ich rozliczenie z działalności, gdyż gromadzili oni w swoim ręku tak dużą 

władzę, że niemal nie istniała możliwość odwołania się od ich decyzji, ani nie istniały 

niezależne od nich struktury kontroli. Na nieskuteczność Referatu Kontroli skarżył się nieznany 

autor: „Referat Kontroli ma tę samą wadę co Liga Narodów: BRAKUJE ŚRODKÓW 

WYKONAWCZYCH”1416, a nawet gdy decydowano się na dochodzenie, oskarżani byli 

urzędnicy niskiego szczebla, zaś „najbardziej winny, figura centralna, pozostanie w cieniu, 

wolny od kary”1417.  

7.7.3.2. Udziały w spółkach 

Obok urzędników łączących szereg posad gminnych pojawiały się także osoby, które 

poza urzędem gminnym posiadały także znaczące udziały w spółkach w dzielnicy, co często 

prowadziło do konfliktu interesów. Przykładem tego mogą być członkowie Komisji Opałowej 

wchodzący w skład spółki kierującej lokalem gastronomicznym, czy też radcy Rady 

Żydowskiej zarazem będący wspólnikami przedsiębiorstw produkcyjnych w dzielnicy 

żydowskiej. Według licznych relacji decydowali się oni często przedkładać interesy prywatnej 

inicjatywy, z której czerpali zyski, nad dobro ogółu, co pozwalało im czerpać znaczące korzyści 

                                                
1409 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 192. 
1410 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 192. 
1411 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 198. 
1412 St. Ernest, op. cit., s. 156. 
1413 H. Bryskier, op. cit., s. 171. 
1414 St. Ernest, op. cit., s. 160. 
1415 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 197. 
1416 N.N. Żydowska plaga, ARG II 322, AR t. 27, s. 1109. 
1417 N.N. Żydowska plaga, ARG II 322, AR t. 27, s. 1110. 
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materialne. Przykładem takiego urzędnika jest Leopold Kupczykier – radca RŻ i 

przewodniczący Wydziału Służby Porządkowej, który, zdaniem Ringelbluma, zyskał 

przezwisko „Kupcukier”, gdyż miał on przejmować znaczącą część dostaw cukru do dzielnicy 

żydowskiej dla swojej fabryki cukierków1418. Jak się wydaje, do niektórych spółek urzędnicy 

gminni byli włączani właśnie dlatego, by zapewnić im dostęp do opału, żywności, czy 

odpowiednie „dojścia” do kluczowych instytucji.  

7.7.4. Lekarze prowadzący własne praktyki 

Zarobki lekarzy w getcie, przez to, że wielu z nich jednocześnie pracowało jednocześnie 

w szeregu miejsc, są trudne do oszacowania. Z jednej strony podkreśla się to, co Adina Blady-

Szwajger określiła mianem „nadludzkiej medycyny” – całkowite poświęcenie dla chorych 

mimo tragicznych warunków panujących w szpitalu i nie brakuje nam opisów niedożywionych 

lekarzy z trudem kontynuujących pracę, z drugiej zaś nie sposób pominąć krytyków (jak wyżej 

wspomnianego Różyckiego), którzy stawiali lekarzy w gronie najlepiej sytuowanych osób w 

getcie – na poziomie porównywalnym z piekarzami, hurtownikami i przemytnikami1419. 

Poniżej odtworzymy sytuację ekonomiczną kilku spośród niewątpliwie dobrze sytuowanych 

lekarzy, których pracę można dokładniej prześledzić. 

Henryk Makower pracował jako lekarz w komisji oceniającej stan zdrowia osób 

wysyłanych do obozów pracy i przy tym zarabiał 3-5 zł/h. Jednocześnie był on sekretarzem 

komisji zdrowia przy Żydowskiej Izbie Zdrowia1420 i pracował jako ordynator oddziału 

zakaźnego w szpitalu dziecięcym im. Bersohnów i Baumanów1421. Następnie dołączył on do 

ŻSP jako osobisty lekarz rodziny Szeryńskich i Czaplińskich1422, co pozwalało mu korzystać z 

pełni przywilejów wynikających ze służby w ŻSP i kontaktów z jej kierownictwem. Pracując 

w wyuczonym zawodzie i zajmując eksponowane stanowiska, mógł znaleźć się w wąskiej elicie 

ekonomicznej getta. Jednocześnie jego żona, jak wyżej wspomniano, również pracowała w 

szpitalu jako chirurżka i prowadziła prywatną praktykę dentystyczną. W swoich 

wspomnieniach Makower niemal nie poruszał tematu niedostatków, jakich doświadczył do 

rozpoczęcia akcji eksterminacyjnej. Opisując przydziały żywności, wskazywał on, że nie jadał 

zup w kuchniach ludowych, a zamiast tego kupował kosztujące 2-3 zł zupy w kuchniach 

samowystarczalnych1423 lub bywał w kuchniach dla urzędników gminnych1424. Jak sam pisał 

                                                
1418 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 231, marzec 1941 r. 
1419 St. Różycki, To jest ghetto!, ARG I 455, AR t. 33, s. 61. 
1420 H. Makower, op. cit., s. 105. 
1421 H. Makower, op. cit., s. 6. 
1422 H. Makower, op. cit., s. 121. 
1423 H. Makower, op. cit., s. 30. 
1424 H. Makower, op. cit., s. 24. 
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„u nas głodu nie było, ale mimo moich nienajgorszych zarobków masła jedliśmy bardzo 

niewiele, a białego chleba w ogóle nie kupowaliśmy. Mięso bywało dość często, przeważnie 

baranie”1425. Wspominał także o koniecznych oszczędnościach i wynikających z nich drobnych 

niedogodnościach – przykładowo przy opisie skrzyżowania ulicy Chłodnej i Żelaznej 

zaznaczał, że wydatek 30 gr na rikszę przewożącą przez skrzyżowanie, która oszczędziłaby 

wysiłku przy przechodzeniu przez kładkę nad Chłodną, był dla niego zbyt duży by regularnie 

decydować się na taki luksus1426. Takie rozważania sugerują nam, że musiał on liczyć się z 

wydatkami, lecz uzyskiwane przez niego zarobki wystarczały na względnie komfortowe życie 

w getcie. 

Profesorska rodzina Hirszfeldów w getcie liczyła trzy osoby: Hannę – uznaną pediatrkę, 

prowadzącą własną praktykę lekarską, Ludwika – światowej sławy badacza, kierownika Rady 

Zdrowia i współorganizatora kursów medycznych1427 i ich niepracującą córkę Marię. Po 

trafieniu do getta zamieszkali oni w budynkach parafii Wszystkich Świętych1428 i otrzymywali 

pomoc z Caritasu1429, która była obiektem zazdrości znaczącej części mieszkańców getta. 

Hirszfeldowie byli więc wyjątkowo uprzywilejowaną rodziną. Ich zarobki wystarczały z 

pewnością na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych rodziny, a nawet Ludwik mógł sobie 

pozwolić na to, by przekazywać część swojego uposażenia za wykłady na pomoc 

asystentom1430, a także czasami jadać posiłki poza domem (wspominał: „spotykałem się z 

dowodami wdzięczności. […] Wchodzę do restauracji, podchodzą do mnie właściciele: „Panie 

profesorze, […] może dodać jeszcze kompotu?””1431), choć jak omówiono szerzej w rozdziale 

poświęconym gastronomii wystawny, wielodaniowy, obiad w getcie jadł raz i to na 

zaproszenie.  

Mordechaj Lensky jednocześnie pracował w szpitalu, gminnej przychodni i prowadził 

własną praktykę lekarską. Gdy na przełomie 1941 i 1942 r. otrzymał on propozycję objęcia 

stanowiska lekarza na punkcie przy ul. Stawki 9 wspominał: „nie czułem się ku temu [by ją 

przyjąć] moralnie ani finansowo zobowiązany i z cała pewnością nie brakowało mi pracy”1432. 

                                                
1425 H. Makower, op. cit., s. 24. 
1426 H. Makower, op. cit., s. 175. 
1427 Pod nazwą „Kurs przysposobienia sanitarnego do walki z epidemiami” ukrywał się kurs medycyny, 

odpowiadający pierwszym latom studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Zachowało się 

pięć programów różnych kursów medycznych; U. Glensk, Hirszfeldowie, s. 249-250. 
1428 Szerzej zagadnienie miejsc zamieszkania Hirszfeldów w getcie omawia: U. Glensk, Hirszfeldowie. 

Zrozumieć krew, Kraków 2019, s. 241 i d. 
1429 U. Glensk, Hirszfeldowie, s. 244. 
1430 L. Hirszfeld, op. cit., s. 215. 
1431 L. Hirszfeld, op. cit., s. 210. 
1432 M. Lensky, op. cit., s. 80. 
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Do pracy dojeżdżał on zazwyczaj omnibusem konnym spółki Kohna i Hellera lub też rikszą1433, 

a posiłki jadał w jadłodajniach dla inteligencji, gdzie płacił przynajmniej 1-2 zł za obiad. Jak 

pisał o cieszącym się dużym zainteresowaniem lokalu przy ul. Leszno 12 „Ponad tysiąc ludzi 

dziennie odwiedzało tę restaurację. Pośród jej bywalców byli urzędnicy gminni, inżynierowie, 

prawnicy i lekarze”1434.  

Wydaje się, że te trzy relacje wskazują na dość zbliżony poziom życia dobrze 

sytuowanych doktorów w getcie. Nie groził im głód i mogli pozwolić sobie na drobne luksusy, 

jak jadanie mięsa, przejazdy omnibusem konnym czy stołowanie się w kuchniach 

samowystarczalnych. Na takie wydatki mogli pozwolić sobie lekarze o wyjątkowo wysokiej 

pozycji. Sytuacja pracowników niższego szczebla była znacznie gorsza. Hirszfeld pisał wprost: 

„personel mój formalnie głodował T. Epsteinówna kiedyś zemdlała z głodu w pracowni”1435, 

podobnie oceniając stan uczestników kursów medycznych. Nawet ofiarność profesora i 

poboczne zyski, z produkcji surowicy przeciw czerwonce, nie mogły zmienić znacząco sytuacji 

bytowej współpracowników Hirszfelda, a niewielu zatrudnionych w szpitalach cieszyło się 

protekcją tak znaczącej osoby.  

Stawki lekarzy przyjmujących prywatnie nie są niestety dobrze opisane. Wojnę przeżyło 

dość wielu lekarzy pracujących w getcie, lecz w swoich wspomnieniach zazwyczaj nie 

opisywali oni swojej sytuacji materialnej. Wiemy jednak, że wiele osób obawiało się 

przymusowego przeniesienia do szpitala i kwarantanny dla domowników w wypadku 

stwierdzenia w domu przypadku tyfusu, przez co często umawiano się z lekarzami prywatnie i 

proszono ich o niezgłaszanie przypadków chorób władzom1436. Nawet gdy od lata 1941 r. 

zmieniono zasady izolacji chorych i zezwolono na leczenie ich w domu pod warunkiem 

posiadania ku temu odpowiednich warunków higienicznych, to wciąż wiele przypadków 

zachorowania nie było zgłaszanych. Takie naginanie formalności czy domowe leczenie tyfusu 

z pewnością pozwalało czerpać lekarzom dodatkowe zyski w postaci „dowodów 

wdzięczności”, wyższych honorariów za wizyty, czy wprost zdobywanych łapówek. Podobnie 

wystawianie różnego rodzaju zaświadczeń o złym stanie zdrowia, które chroniły przed 

wysłaniem do obozu pracy czy na roboty przymusowe, stanowiło poboczne źródło dochodów 

lekarzy w dzielnicy zamkniętej. 

                                                
1433 M. Lensky, op. cit., s. 87. 
1434 M. Lensky, op. cit., s. 67-68. 
1435 L. Hirszfeld, op. cit., s. 214.  
1436 H. Makower, op. cit., s. 106. 
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Zdaniem Różyckiego pośród lekarzy liczni byli także różnej maści oszuści i naciągacze, 

oferujący „serię badań i zabiegów, za którą [pacjent – MG] ma zapłacić ryczałtową sumę 

kilkusetzłotową” nawet w błahych przypadkach, a następnie przekazujący takiego pacjenta 

swoim wspólnikom, by i ci mogli go wykorzystać. Nawet rzetelni lekarze mieli często zalecać 

takie metody leczenia, wymagały częstych wizyt lekarskich, by za każdym razem pobierać 

odpowiednie honorarium – najczęściej w tym celu zapisywano zastrzyki, kosztujące od 4 do 10 

zł od sztuki1437. Takie praktyki potwierdza uwaga Hirszfelda o niewłaściwym prowadzeniu się 

studentów starszych, którzy „pracowali na ogół w szpitalach i wciągali się w praktykę w jej 

najgorszej postaci, jak zbędne zastrzyki itd.”1438. Nie jest jasne, jak częste były takie 

zachowania, lecz większość źródeł zaświadcza o należytej postawie przeważającej liczby 

lekarzy, wskazując przypadki lekarze nie zachowujących należytego „poziomu moralnego”1439 

jako wyjątkowe. 

  

                                                
1437 St. Różycki, To jest ghetto!, ARG I 455, AR t. 33, s. 61. 
1438 L. Hirszfeld, op. cit., s. 211. 
1439 M. Lensky, op. cit., s. 104. 
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8. Rynek pracy w getcie 

 

W rozdziale opisującym pierwszy rok okupacji zarysowano sytuację panującą na rynku 

pracy w okupowanej Warszawie. Na bruk w tym okresie trafiła znacząca część nie tylko 

urzędników czy nauczycieli, ale i pracowników w zakładach przemysłowych, co doprowadziło 

do spadku popytu na dobra i usługi dostarczane na rynek przez rzemieślników i chałupników. 

Jakkolwiek przedstawiciele tych grup nie stali się formalnie bezrobotnymi, tak ich moce 

wytwórcze nie były w pełni wykorzystane, a uzyskiwane zarobki nie pozwalały na pokrycie 

kosztów utrzymania przy rosnących cenach żywności. Wymuszało to na mieszkańcach 

okupowanej Polski poszukiwanie nowych zawodów, które mogły pozwolić na załatanie luk w 

domowych budżetach. W legalnym sektorze gospodarczym brakowało jednak miejsc pracy, a 

urzędowo ograniczone wynagrodzenia były wyjątkowo niskie, przez co wiele osób decydowało 

się, słowami Kazimierza Wyki, „zerwać z moralnością pracy”, aby „zyskać nieprawnie towar 

o dużej wartości handlowej, albo czas wolny mający tę samą wartość handlową”1440. 

Rozwiązanie to było jednak dostępne dla niewielkiego odsetka Żydów, którzy zachowali 

zatrudnienie w zakładach przemysłowych. 

W okresie bezpośrednio po zamknięciu getta sytuacja na rynku pracy pogorszyła się w 

jeszcze dalszym stopniu. Kluczową cechą rynku pracy w getcie była niska cena pracy, 

wywołana wysokim faktycznym bezrobociem. W czerwcu 1941 r. wyliczano, że dwie trzecie 

(76 102 z 114 512) żydowskich mężczyzn w wieku 16-60 lat jakich objęto rejestracją do pracy 

nie pracowało1441. W dalszych miesiącach liczba ta nieznacznie spadała – w początku sierpnia 

liczba bezrobotnych wynosiła 70 7941442, w styczniu 1942 r. – 67 6501443. W połowie 1941 r. 

w dzielnicy zatrudnionych było około 8700 osób w urzędach i instytucjach społecznych, 9000 

„wykonujących zajęcia zawodowo”1444 i ich pracowników, właścicieli około 8000 

przedsiębiorstw i niespełna 3200 pracowników najemnych tych zakładów1445. Pracujący w 

Wydziale Pracy Szpigielman zauważał, że dane te były znacząco zaniżone, gdyż pominięto 

„dziesięciotysięczne rzesze nie zawodowo, lecz zarobkowo czynnych pośredników i 

                                                
1440 K. Wyka, op. cit., s. 284-285. 
1441 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc czerwiec 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 355. 
1442 Dwuletni raport szefa dystryktu warszawskiego za okres 26 X 1939 – 1 X 1941 r., [w:] Raporty Ludwiga 

Fischera, s. 115, 
1443 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc styczeń 1942 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 469 
1444 Jak się wydaje ujęto w ten sposób osoby nieposiadające licencji na prowadzenie przedsiębiorstwa, lecz 

prowadzące stałą działalność wytwórczą, usługową lub handlową. 
1445 AAN, DNK, Przedsiębiorstwa, instytucje i zajęcia zawodowe wg danych rejestracji Gminy, 202/II-27, k. 17. 
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handlujących wszelkiego typu”1446. Powszechność bezrobocia nie ulegała jednak żadnej 

wątpliwości. Brak perspektyw pracy w dzielnicy komentował w „Gazecie Żydowskiej” 

redaktor podpisany jako Rubinstein: 

Z czego ludzie żyją? 

Ano różnie. Z przemysłu, z handlu i z uprawiania wolnych zawodów. Na 

przykład są ludzie – przemysłowcy. Ci wyrabiają opaski. Są kupcy, którzy je 

sprzedają i są przedstawiciele wolnych zawodów, którzy opaski noszą. 

Zielone, żółte, niebieskie. […] I z tego żyją. […] Są ludzie, którzy żyją z tego, 

że pracują. W Gminie, w ŻTOS. Za to im się niekiedy płaci, a oni z tego żyją. 

[…]Różni różnie pięknie grają. Na skrzypcach, na klarnecie. Prawie, jak 

Piotr Płakin. I dostają groszaki. Jeszcze więcej dostają ci, których się prosi, 

by poszli grać na obce podwórze. A są jeszcze inni, którzy sami układają 

przeróżne piosenki. I sami je śpiewają [...] Tak przerażająco, 

melodramatycznie. Z dreszczem. Wielu ludzi żywi się z pracy artystyczno-

literackiej. I z dziedzin pokrewnych. Dziedziny pokrewne? Są, którzy książki 

kupują i sprzedają.1447 

 

Jakkolwiek wiele jest przesady w słowach autora tego tekstu, tak prawdą jest, że w 

getcie, przez załamanie popytu wewnętrznego i trudności z eksportem dóbr poza dzielnicę 

żydowską, możliwości pracy były bardzo ograniczone, a przez wielką konkurencję 

wynagrodzenia z pracy nie wystarczały do utrzymania się zatrudnionych. Jak pisał Stanisław 

Adler „cena pracy ludzkiej, która wszędzie jest do dyspozycji, i to w dowolnych ilościach oraz 

w doskonałej jakości, spadła niemal do zera. Szewcy, krawcy i fryzjerzy liczą taniej niż przed 

wojną”1448.  

Przez te niskie koszty pracy ekonomicznie opłacalne stały się pracochłonne metody 

produkcji wymagające minimalnych nakładów pieniężnych. „Produkują. Środki produkcji 

najbardziej archaiczne, koło rozwoju cofa się wstecz. Oto odkopują spod pyłu zapomniane 

ręczne warsztaty tkackiej – wraca epoka „Tkaczów” Hauptmanna, jesteśmy w dwudziestych 

latach ubiegłego stulecia”1449. Zmiana ta jednak, jak się wydaje, nie miała charakteru 

rewolucyjnego, gdyż i wcześniej dominującą metodą produkcji w dzielnicy był zakład 

rzemieślniczy, jedynie w nieznacznym stopniu wykorzystujący możliwości mechanizacji.  

                                                
1446 St. Ernest, op. cit., s. 94. 
1447 GŻ nr 72 z 15 VIII 1941 r., s. 3. 
1448 St. Adler, op. cit., s. 85. 
1449 St. Gombiński, op. cit., s. 61; „Tkacze” – dramat pióra Gerharda Hautpmanna, w której opisuje on warunki 

bytowe tkaczy w rejonie Gór Sowich i wywołane przez nich powstanie w 1844 r. 
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Zakłady rzemieślnicze z trudem znajdowały zbyt na swoje produkty pośród Żydów, 

gdyż jedynie niewielka część mieszkańców getta dysponowała odpowiednią nadwyżką 

środków, by kupić takie towary. Większość wytwórczości koncentrowała się zatem przy 

działalności eksportowej nie tylko na potrzeby masowych zleceń wojskowych, ale i na potrzeby 

indywidualnych odbiorców. „Istniały w Ghetcie całe fabryczki produkujące wyłącznie na 

potrzeby zewnętrzne. Wytwarzano konwie do mleka, galanterię, garbniki syntetyczne, setki 

drobnych przedmiotów pierwszej potrzeby dla rynku prywatnego”1450. Tę obserwację jednego 

z pamiętnikarzy potwierdza dostępny materiał fotograficzny dokumentujący asortyment wielu 

straganów w dzielnicy żydowskiej. Obok żywności, opału i używanych ubrań rzucają się w 

oczy stoiska z wyrobami z wikliny, naczyniami kuchennymi czy przedmiotami drewnianymi. 

 

8.1. Handel 

 

Prawdopodobnie najczęstszą działalnością zarobkową w dzielnicy był handel. Przez to 

na ulicach Warszawy, a szczególnie dzielnicy zamkniętej, pojawiły się setki i tysiące drobnych 

handlarzy rozkładających swoje towary na zaimprowizowanych straganach czy też noszących 

cały swój towar. Stanowili oni konkurencję dla tysięcy sklepów o najróżniejszym asortymencie, 

jakie istniały w getcie. Jak dalej zostanie wykazane, niemal niemożliwe jest określenie liczby 

osób utrzymujących się z handlu, przez to, że granica pomiędzy kupcami a wyprzedającymi 

swoje mienie była bardzo płynna. 

Najuboższą grupą kupców byli handlarze obnośni, prowadzący swoje interesy na 

ulicach getta. Podobnie jak i w czasie pokoju, zaopatrywali się oni w swoje towary w handlu 

detalicznym lub półhurtowym i następnie sprzedawali je detalicznie z odpowiednią przebitką. 

Na rynku pojawiali się zatem sprzedawcy cukierków, zapałek, papierosów czy też chleba 

dzielonego na ćwiartki, czy nawet kromki. Obok nich spotkać można było sprzedawców 

handlujących produktami wytwarzanymi w domowych warsztatach prowadzonych przez 

członków ich rodzin. Sprzedawali oni opaski z gwiazdą Dawida, sznurowadła, czy podobne 

drobne przedmioty. Zarobki z takiej pracy były niewielkie i sięgały około 2-3 zł dziennie1451, 

co nie pozwalało nawet na najskromniejsze utrzymanie. Często do takiej pracy kierowali się do 

tej pory niepracujący członkowie rodzin, chcąc choćby w skromnym stopniu odciążyć budżet 

domowy.  

                                                
1450 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 185. 
1451 AAN, DNK, Meldunki o sytuacji w getcie warszawskim, [po XI 1941 r.], 202-II/28, k. 6. 
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Nie sposób wymienić wszystkich miejsc handlu ulicznego w getcie. Mimo 

powtarzanych wielokrotnie obwieszczeń o karach grożących handlującym na ulicach bez 

zezwolenia i w miejscach do tego nieprzeznaczonych1452 w zgodnej opinii źródeł na każdej 

znaczniejszej ulicy dzielnicy trwał ożywiony handel. Widoczna jest także pewna rejonizacja 

handlu różnymi towarami – podczas gdy we wschodniej części Leszna można było znaleźć 

literaturę w polskich wydaniach, tak wersje jidyszowe i hebrajskie dostępne były na 

Nowolipkach1453, zaś handel walutami odbywał się głównie na Pawiej.  

8.1.1. Handel starzyzną 

Najpowszechniejszy był jednak handel używaną odzieżą – ciuchami, który toczył się 

we wszystkich częściach getta: 

Z placu Parysowskiego handel starzyzną przeniósł się na ulicę Lubeckiego 

[…], od Niskiej do Gęsiej i dalej. Zajmował cały prawy chodnik wzdłuż 

Gęsiej aż do Smoczej. Gdzie też to ludzie nie zaczęli handlować starzyzną – 

na Karmelickiej, tej wąskiej uliczce, którą cały dzień płynął strumień 

żydowskich przechodniów […] Tam […] przed niemal każdą bramą można 

było spotkać młodych ludzi krzyczących „Garderoba, Garderoba!”. To samo 

usłyszelibyśmy na Lesznie, Żelaznej, Ogrodowej, które nagle stały się 

ważnymi skupiskami żydowskich przechodniów. […] Żydowskich mężczyzn i 

kobiety obładowanych starzyzną można było spotkać także na Grzybowskiej, 

Ciepłej oraz na rogu Ceglanej i Ciepłej. Powstało tam małe targowisko dla 

okolic ulicy Twardej – filia ogromnego bazaru na Lubeckiego i Gęsiej.1454 

Ogromny targ przy Gęsiej zwany był, na wzór przedwojennej Wołówki, Gęsiówką. 

Latem 1941 r. planowano wybudowanie na nim nawet 1500-2000 stałych straganów dla 

handlarzy wszelkich branż1455. W praktyce cel ten nie został zrealizowany i do rozpoczęcia 

akcji eksterminacyjnej plac pozostawał klepiskiem, po którym przewijały się tysiące Żydów 

obwieszonych przeznaczonymi na sprzedaż dobrami.  

Ważne jest rozróżnienie osób wyprzedających się – których celem było spieniężenie 

mienia, od handlarzy – którzy dysponowali kapitałem obrotowym, za który kupowali towary z 

przeznaczeniem na sprzedaż i utrzymywali się z marż. Wyprzedaż mienia omówiona została 

szeroko w poświęconym jej rozdziale, nie uznajemy jej jednak za część rynku pracy jako 

takiego. W praktyce wiele osób stopniowo przechodziło z jednej grupy do drugiej, czy to z 

                                                
1452 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 501-502. 
1453 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 502. 
1454 [T. Tykociński?], Starzyzna – wyjątkowy rodzaj handlu żydowskiego w Warszawie, ARG I 632, AR t.34, s. 

153. 
1455 [T. Tykociński?], Starzyzna – wyjątkowy rodzaj handlu żydowskiego w Warszawie, ARG I 632, AR t.34, s. 

154. 
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powodu zbyt niskich zarobków w handlu gdzie warunki życiowe zmuszały ich do spieniężenia 

swoich ruchomości, czy też przeciwnie, gdyż niejeden kupiec „zaczynał właściwie od własnych 

rzeczy, aż w końcu „zakwalifikował się” na handlarza starzyzną”1456.Częste były także 

sytuacje, gdzie kupcy starzyzną nie byli się w stanie utrzymać ze swoich interesów i zmuszeni 

byli sprzedawać także swoje ruchomości. 

 

 

Rysunek 21: Stragany na ul. Smoczej, maj 1941 r., fot. Ludwig Knobloch. 

Podstawowym problemem na rynku było znalezienie nabywcy gotowego zapłacić 

godną kwotę za sprzedawane towary. W obliczu zubożenia niemal wszystkich Żydów, gdzie 

nawet dobrze sytuowani urzędnicy czy artyści zmuszeni byli do wyprzedaży części swojego 

majątku, główną drogą ich zbytu był „eksport”, a więc sprzedanie ich w ręce chrześcijan 

wchodzących na teren getta. Najznaczniejszą z nich grupą byli Polacy posiadający przepustki 

pozwalające na przejście przez bramy ze względu na pełniony zawód. Zaliczali się do nich 

inkasenci należności za prąd i gaz, urzędnicy, policjanci czy pracownicy nielicznych 

pozostałych w dzielnicy zakładów zatrudniających chrześcijan. Obok nich na teren dzielnicy 

wchodzili także Polacy specjalizujący się w obrocie towarami odkupionymi w getcie. Często, 

dla uniknięcia konfiskaty, kupione na Gęsiówce czy innym targowisku towary przekazywali w 

                                                
1456 [T. Tykociński?], Starzyzna – wyjątkowy rodzaj handlu żydowskiego w Warszawie, ARG I 632, AR t. 34, s. 

152. 
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ręce przemytników, którzy odpowiadali za ich przeniesienie przez mury1457. Co dzień do getta 

wchodziło w interesach nawet kilka tysięcy osób i dokonywały one zakupów w dzielnicy za 

setki tysięcy złotych. Inni chrześcijanie, nie chcąc narażać się przy przekraczaniu granic getta, 

mieli swoich zaufanych partnerów handlowych – Żydów, którzy realizowali ich zlecenia 

kupując na rynku zamówione przedmioty1458. W ten sposób popyt na starzyznę był 

kształtowany głównie przez zapotrzebowanie spoza murów i zapewne był bezpośrednio 

powiązany z poziomem cen na Kercelaku1459 czy też w miejscowościach podwarszawskich 

gdzie wywożono ubrania i sprzęty domowe, by wymienić je na żywność przemycaną do miasta.  

Widoczny w tym miejscu jest typowy dla „gospodarki wyłączonej” długi łańcuch 

pośredników przy transakcji. Od sprzedającego swoją koszulę Żyda do mieszkańca 

podwarszawskiej miejscowości, który ją kupował, przechodziła ona przez kilka par rąk: 

żydowskiego handlarza starzyzną, Polaka odkupującego ją na Gęsiówce, szmuglera 

przenoszącego ją przez granicę getta, handlarza na Kercelaku i wreszcie podróżującego kolejką 

podmiejską przemytnika kupującego za nią mięso czy inny deficytowy towar. Na każdym z 

tych kroków koszula ta musiała odpowiednio podrożeć, by wynagrodzić wysiłek kupców i 

ponoszone przez nich ryzyko. Możliwe było skrócenie tego łańcucha (a więc przykładowo 

sytuacja gdzie polski kupiec kupował towar bezpośrednio od wyprzedającego go Żyda, by 

następnie spieniężyć go samodzielnie na Kercelaku), co pozwalałoby na ustalanie znacząco 

wyższych marż, przy jednocześnie odpowiednio wyższym ryzyku. Jak się wydaje częstszą 

strategią była specjalizacja, pozwalająca dzięki dobremu rozpoznaniu rynku na uzyskanie 

korzystnych cen i czerpanie korzyści z efektów skali przy jednocześnie akceptowalnym 

poziomie ryzyka.  

Równolegle na targowiskach zaopatrywały się niektóre przedsiębiorstwa żydowskie. W 

obliczu trudności ze zdobyciem materiałów skupowano poszwy, prześcieradła czy obrusy, 

które były następnie farbowane i wykorzystywane do szycia nowych ubrań czy poszew 

materaców. Rozcinane poduszki i pierzyny, dzielone na poszwy i pierze na placu targowym, 

przypominały niektórym sceny pogromowe: „wieczorem cały plac pokrywa pierze – Żydzi 

sam[i] urządzili sobie pogrom…”1460. Częstym elementem opisów życia najuboższych rodzin 

                                                
1457 N.N., Szmugiel (ARG I 635), AR t. 34, s. 159; P. Opoczyński, Szmugiel w getcie warszawskim…, ARG I 

437, AR t. 31, s. 415. 
1458 [T. Tykociński?], Starzyzna – wyjątkowy rodzaj handlu żydowskiego w Warszawie, ARG I 632, AR t. 34, s. 

152. 
1459 Tak zwyczajowo nazywano targowisko na pl. Kercelego na Woli, które było największym placem targowym 

okupowanej Warszawy. 
1460 [T. Tykociński?], Starzyzna – wyjątkowy rodzaj handlu żydowskiego w Warszawie, ARG I 632, AR t. 34, s. 

152. 
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były wzmianki o wyprzedaniu się z całej bielizny pościelowej – jak na przykład z lutego 1942 

r.: „Napotykana tu i ówdzie bielizna pościelowa ma kolor błota. Są wypadki, gdzie ludzie leżą 

w pierzu, bo poszwy już dawno zostały sprzedane”1461. Z czasem zaczęły się wyczerpywać 

zapasy odzieży i pościeli żydowskiej, przez co jej ceny miały wzrosnąć już w sierpniu 1941 

r.1462. Świadczy to o daleko idącej pauperyzacji, gdzie znacząca część osób nie dysponowała 

już kolejnymi towarami do spieniężenia.  

Charakterystycznym znakiem tego wyczerpania się zapasów odzieży mieszkańców 

getta była ożywiona reakcja handlarzy starzyzną na przybycie do niego Żydów z Rzeszy. Mimo 

że dotarli oni do Warszawy mocno zubożeni, gdyż zostali ograbieni przy wjeździe do GG1463, 

a niektórzy spędzili ponadto pewien czas w getcie w Theresienstadt1464, to byli oni znacząco 

lepiej ubrani niż przeciętni mieszkańcy warszawskiej dzielnicy zamkniętej i handlarze 

upatrywali w nich źródło wartościowej odzieży. 

Wielu ze współpracowników Ringelbluma krytykowało handlarzy starzyzną, uznając 

ich za wyzyskiwaczy korzystających z trudnej sytuacji bytowej Żydów. Twierdzili także, że ci 

handlarze czerpali nadzwyczajne korzyści ze swojej działalności, co dowodzi ich słabej 

znajomości rynku. Faktem jest, że osoby wyprzedające swoje ruchomości, szczególnie 

niedawno przesiedlone do Warszawy były szczególnie podatne na sugestie ze strony 

wprawnych kupców, którzy wykorzystywali desperację sprzedających. Niekiedy w tym celu 

handlarze zawiązywali zmowę cenową. Przykładowo: w rejonie skrzyżowania Leszna i Orlej 

działała grupa handlarzy starzyzną, którzy w porozumieniu ze sobą oferowali zaniżone ceny – 

tak, że nieświadomy sprzedawca mógł „biegać od jednego kupca do drugiego i w końcu 

sprzeda[ć] za połowę wartości”1465. Autor opracowania, nie ukrywając obrzydzenia takimi 

praktykami, konstatował: „sprzedający z pewnością zarabiają mniej na swoich ubraniach niż 

handlarze i zjadają też gorszy od nich obiad…”1466.  

Zarobki handlarzy starzyzną charakteryzowały się znaczącą rozpiętością, lecz przeciętni 

kupcy na placu zarabiali około 10-20 zł dziennie1467, na które składało się najpewniej zaledwie 

kilka transakcji dziennie. Należy pamiętać o tym, że ubrania czy wyprzedawane sprzęty 

                                                
1461 AAN, DRK, Sprawa „specjalnych” domów dzielnicy żydowskiej, 202/II-28, k. 21. 
1462 [T. Tykociński?], Starzyzna – wyjątkowy rodzaj handlu żydowskiego w Warszawie, ARG I 632, AR t. 34, s. 
153. 
1463 L. Hirszfeld, op. cit., s. 240. 
1464 St. Ernest, op. cit., s. 110. 
1465 [Szmuel Szajnkinder], Opracowanie na temat handlu starzyzną w getcie warszawskim, ARG I 630, AR t. 34, 

144. 
1466 [Szmuel Szajnkinder], Opracowanie na temat handlu starzyzną w getcie warszawskim, ARG I 630, AR t. 34, 

144. 
1467 [T. Tykociński?], Starzyzna – wyjątkowy rodzaj handlu żydowskiego w Warszawie, ARG I 632, AR t. 34, s. 

153. 
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domowe nie były ustandaryzowane i różniły się od siebie jakością, a co za tym idzie i ceną. 

Spotykamy jednak szacunki mówiące o tym, że prześcieradło warte było około 60 zł, wysokie 

buty męskie – 150 zł, a garnitur – około 500-750 zł1468. Przyjmując marżę na poziomie 10%1469 

oznaczałoby codzienny zakup i zbyt zaledwie kilku tańszych sztuk odzieży, a jeden dobrze 

sprzedany płaszcz czy garnitur mógł wynagrodzić tydzień bezproduktywnego szukania 

klientów na targu. Gdy handlarzom udało się kupić towar znacznie taniej, niż wynosiła jego 

rynkowa wycena, jak w opisanym wyżej przypadku szajki z rejonu Leszna i Orlej, pojedynczy 

garnitur mógł dostarczyć kilkusetzłotowego dochodu. Praca ta wymagała posiadania dość 

znaczącego kapitału obrotowego – gdzie kupno nawet jednego płaszcza czy garnituru 

zamrażało kwotę, za którą można było się utrzymać przez kilka miesięcy. Brak nam danych 

pozwalających określić ryzyko przy zajmowaniu się handlem na targu – przez duże 

zróżnicowanie jakości i stanu w jakich sprzedawane były ubrania na targu nie można 

prześledzić wahań ich cen.  

Podsumowując: wydaje się, że typowi handlarze utrzymywali się z około 250-500 zł 

miesięcznie, co przekraczało wynagrodzenie szeregowego urzędnika czy robotnika w szopie. 

Nie korzystali oni jednak z przywilejów pracowniczych, przez co ich sytuacja zapewne nie 

odbiegała od tej w jakiej znaleźli się szeregowi urzędnicy. Na ich tle wyróżniali się kupcy 

obracający droższymi ubraniami czy też czerpiący nadzwyczajne zyski z wyzysku 

wyprzedających się Żydów, których należy zaliczyć do dość szeroko rozumianej elity getta – 

osób mogących sobie pozwolić na okazjonalne odwiedziny w restauracjach i kawiarniach.  

8.1.2. Sklepy 

Obok tysięcy straganów i handlarzy obwoźnych w getcie istniało, według rejestracji 

przedsiębiorstw przeprowadzonej w pierwszej połowie 1941 r., około pięciu tysięcy 

przedsiębiorstw handlowych. Najczęściej, jak i przed wojną, były to niewielkie rodzinne 

sklepiki, dość rzadko korzystające z najemnej siły roboczej. Według danych urzędowych 

zatrudniały one ogółem 1554 pracowników najemnych1470. Około połowę z nich stanowiły 

sklepy spożywcze. Wśród pozostałych można wyróżnić sklepy przemysłowe z przydzielanymi 

mieszkańcom getta towarami przemysłowymi (takimi jak mydło i proszek do prania), składy 

opału i sklepy z produktami wytworzonymi w getcie.  

                                                
1468 [Eliasz Gutkowski?]; Stosunek cen niektórych artykułów osobistego użytku, ARG I 624, AR t. 34, s. 41; St. 

Adler, op. cit., s. 71. 
1469 Tak sugeruje wyżej cytowane opracowanie o handlu starzyzną – szacujące dzienny obrót na około 100-200 

zł; [T. Tykociński?], Starzyzna – wyjątkowy rodzaj handlu żydowskiego w Warszawie, ARG I 632, AR t. 34, s. 

153. 
1470 AAN, DRK, Przedsiębiorstwa, instytucje i zajęcia zawodowe wg danych rejestracji Gminy, 202/II-27, k. 17. 
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Warto przypomnieć, że na terenie getta latem 1941 r. znajdowało się ogółem około 1700 

adresów1471, co oznacza, że na każdy z nich przypadało średnio około trzech zarejestrowanych 

punktów handlowych i wiele nierejestrowanych straganów. Sprzedawcom w dzielnicy 

doskwierał stały głód lokali handlowych, przez co często w pomieszczeniach dotąd 

zajmowanych przez jedno przedsiębiorstwo gnieździło się kilka sklepików bądź warsztatów 

rzemieślniczych z zupełnie różnych branż – jak choćby wspomniany przez jednego z 

pamiętnikarzy węglarz dzielący lokal z warzywniakiem, czy szewc z perfumerią1472. 

Zachowane zdjęcia wystaw sklepowych potwierdzają, że tak oryginalne połączenia miały 

miejsce. Dla przykładu znany jest sklep kapeluszniczo-obuwniczy oferujący także macę1473. 

W getcie istniał ponad tysiąc punktów rozdzielczych wszystkich kategorii, które 

musiały istnieć w większości kamienic. W Zjednoczeniu Właścicieli Punktów Rozdzielczych 

było ponad 1500 właścicieli punktów rozdzielczych z branż: spożywczej, mydlanej, warzywnej 

i opałowej1474. Ich liczba była jednak najpewniej mniejsza, gdyż nie były rzadkością punkty 

rozdzielcze prowadzone jako spółki. Spośród nich najliczniejsze były sklepy odpowiedzialne 

za rozdział żywności – w styczniu 1942 r. przeprowadzono lustrację w 1033 sklepach w tej 

branży1475.  

Charakterystycznym elementem życia getta jest, wydałoby się paradoksalna, obfitość 

stoisk z żywnością. Wielokrotnie cytowany St. Różycki komentował: „Na trzy sklepy – dwa 

sklepy spożywcze, zawsze pełne, wiecznie w ruchu. (Nie miałem, jak wytłumaczyć tę 

nadmierną ilość sklepów spożywczych. Czy przed wojną mniej jedzono?)”1476. Wrażenie 

przytłaczającej liczby sklepów musiało być potęgowane przez niezliczone stragany z 

żywnością na ulicach, które zostały uwiecznione między innymi na zdjęciach wykonanych w 

getcie przez niemieckich żołnierzy.  

                                                
1471 Spis z początku roku objął 1645 nieruchomości – w tym niezabudowane place i niezamieszkałe ruiny. 

Według T. Berenstein i A. Rutkowskiego nie objął on 47 budynków na terenie dzielnicy. Ponadto w styczniu i 
lutym 1941 r. do dzielnicy przyłączono zabudowania wzdłuż ulicy Dzikiej i Stawki; T. Berenstein, Liczba 

ludności żydowskiej…, s. 78. 
1472 St. Adler, op. cit., s. 85. 
1473 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 509; Prawdopodobnym jest jednak, że zdjęcie to wykonano wiosną 1941 

r., w okresie bliskim Pesach, kiedy to przez sezonowe zainteresowanie maca mogła być oferowana przez wielu 

kupców z innych branż. 
1474 GŻ nr 71 z 13 VIII 1941 r., s. 3. 
1475 GŻ nr 4 z 9 I 1942 r., s. 2. 
1476 St. Różycki, To jest ghetto!, ARG I 456, AR t.5, s. 34. 
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Rysunek 22: Handel pieczywem w getcie, maj 1941 r., fot. Ludwig Knobloch. 

W przeszło tysiącu sklepów spożywczych można było realizować przydziały kartkowe, 

ale poza tym zajmowały się one także sprzedażą żywności po cenach wolnorynkowych. Przy 

przydziałach kontyngentowych przewidziano dla sprzedawców bardzo niskie marże: w marcu 

1941 r. na kilogramie cukru sklep zarobić miał zaledwie 16-17 groszy, na chlebie – 3,5 gr, na 

soli 8 gr, na marmoladzie – 48 gr, gdzie zazwyczaj sklepikarze sami byli odpowiedzialni za 

transport z hurtowni1477. Procentowo marże te wynosiły od 5 do 15% w zależności od towaru. 

Możemy w ten sposób oszacować przybliżoną wartość zysków wszystkich sklepów 

rozdzielczych razem wziętych z obrotu towarami kartkowymi. Jak wyliczono, w kwietniu 1941 

r., na jednego mieszkańca przypadały dziennie towary warte po cenach urzędowych 12,9 gr1478. 

Mnożąc tę kwotę przez liczbę mieszkańców (około 440 tys.) i liczbę dni w miesiącu 

uzyskujemy kwotę niespełna 2 mln zł, z której marża sklepów wyniosła niespełna 10%1479. Po 

podziale około 150 tys. zł na ponad tysiąc punktów sprzedaży uzyskujemy średni dochód na 

poziomie 5 zł dziennie na punkt, od którego należało jeszcze odliczyć koszty utrzymania lokalu, 

transportu żywności i inne. Wynagrodzenie takie było niższe niż płaca przeciętnego 

robotnika1480, które i tak nie wystarczało do utrzymania się na rynku. Słowami jednego ze 

                                                
1477 Pisma okólne skierowane do punktów rozdzielczych, ARG I 275, AR t. 12, s. 605 i d. 
1478 APW, PRŻ, Die lage…, 483/33, k. 6. 
1479 Dzieje się tak przez wysoki udział procentowy chleba w ogóle przydzielonych produktów.  
1480 N.N., Opracowanie dotyczące statystyki ludności żydowskiej w Warszawie, ARG I 572, AR t. 34, s. 19. 
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współpracowników Oneg Szabat: „Dla wielu branża kontyngentowa stała się magiczną 

różdżką: zarabia się i nadal jest się biednym”1481.  

W znacząco lepszej sytuacji znajdowali się sklepikarze, których zakłady stały się 

punktami sprzedaży warzyw pozakontyngentowych. Przedsiębiorstwa takie otrzymywały od 

ZZ przydziały warzyw, gdy dostawy danego towaru do getta były zbyt małe, by przydzielić je 

wszystkim mieszkańcom na kartki. Następnie mogły je sprzedawać po cenach urzędowych 

klientom w nielimitowanych ilościach. Taka metoda sprzedaży mogła prowadzić do 

znaczących nadużyć, polegających na tym, że cała dostawa mogła zostać odkupiona przez 

klientów działających w porozumieniu z prowadzącymi sklep, czy samymi sprzedawcami. Ci 

mogli następnie sprzedać te warzywa na wolnym rynku ze znaczącą przebitką lub też 

wykorzystać na własne potrzeby. Początkowo istniało około 70 takich punktów, które przez 

które w kwietniu 1941 r. przeszły 44 tony warzyw, a w maju – już 144 tony1482. W sierpniu 

liczba takich punktów została zwiększona do 2001483. Wprawdzie takie ilości warzyw nie 

odgrywały niemal żadnej roli w zaopatrzeniu getta, to dla prowadzących te punkty dawały one 

znaczące możliwości zarobku lub też zaopatrzenia swoich bliskich w wyjątkowo korzystnych 

cenach. 

W innych sklepach nadużycia także odpowiadały za znaczącą część dochodów. 

Niesprzedane przydziały osób zmarłych czy opuszczających getto, niewielkie niedowagi 

przydziałów sprzedawanych klientom, czy układy z rządcami meldunkowymi, opisane szerzej 

przy opisie systemu kartkowego, pozwalały wydatnie zwiększyć zyski. Podobnie można było 

sztucznie zwiększać wagę towaru, dodając do niego wody lub podmieniać przydzielony, 

pełnowartościowy, towar na jego tańszy ersatz i czerpać z tego korzyści. Cieszące się jednak 

dobrą renomą sklepy rozdzielcze mogły korzystać z innego efektu – miały one gwarantowaną 

stałą klientelę, liczącą kilkaset osób, odbierającą tam przydziały kartkowe, którzy dla wygody 

czy z przekonania o należytej jakości towarów w sklepie mogli się tam zaopatrywać także w 

towary pochodzące z przemytu, nawet jeśli ich ceny były nieco wyższe niż u konkurencji. 

Towary pochodzące ze szmuglu były kluczowym źródłem zarobku, gdyż były one 

sprzedawane po wielokrotnie wyższych cenach wolnorynkowych. Nawet wymuszona wielką 

konkurencją niska, kilkuprocentowa, marża przekładała się na kilkadziesiąt groszy do kilku 

złotych dochodu z kilograma towaru. Asortyment małych placówek handlowych, podobnie jak 

                                                
1481 N.N., Żydowskie życie gospodarcze w Polsce w czasie wojny i okupacji w świetle faktów, ARG I 613, AR t. 

34, s. 78. 
1482 GŻ nr 52 z 30 VI 1941 r., s. 3. 
1483 GŻ nr 71 z 13 VIII 1941 r., s. 3. 
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przed wojną, był bardzo ograniczony, a kapitał obrotowy wynosił zaledwie dziesiątki lub setki 

złotych1484, co nawet przy optymistycznym założeniu możliwości wymiany całego asortymentu 

w ciągu jednego dnia przekładałoby się na wyjątkowo skromne zarobki w wysokości kilku, 

góra kilkunastu złotych dziennie. Prawdopodobnie na takich straganach czy w małych 

sklepikach sprzedawano jednak towary przemycone przez członków rodziny, czy też stałych 

wspólników – w takiej sytuacji cena nabycia towaru byłaby dla nich znacząco niższa, przez co 

marża rosłaby nawet kilkukrotnie, jednak głównym źródłem zarobku stawałby się de facto 

przemyt, a nie handel. Przekładało się to na zadziwiającą na pozór sytuację – sklepowe wystawy 

wyładowane były „pieczywem, masłem, kaszami, mąką, mięsem, ciastkami i wszystkim, czego 

dusza zapragnie”1485, lecz ich właściciele często byli niewiele bogatsi niż przeciętni mieszkańcy 

getta.  

Rażące w oczy bogate wystawy sklepowe były, na polecenie Adama Czerniakowa, 

zwalczane przez funkcjonariuszy ŻSP. Przykładowo w kwietniu 1942 r. zanotował on 

„Zarządziłem wczoraj nalot Służby Porządkowej na sklepy, w których na wystawach 

umieszczono luksusowe artykuły. Skonfiskowano sardynki, czekoladę, słoninę, ciastka, etc. 

Ciastka rozdano biednym dzieciom na ulicy. Resztę rozda się do przytułków”1486. Akcje te nie 

odnosiły jednak większych skutków, gdyż nie obejmowały one wszystkich sklepów, były 

prowadzone dość rzadko, a wreszcie – można było się od nich wykupić łapówką.  

8.1.1. Domy handlowe getta 

Mimo, iż handel w getcie toczył się w kilku tysiącach lokali i na niezliczonych 

straganach ulicznych powstawały stale nowe placówki handlowe. Ważną nową inwestycją była 

„Pierwsza Hala Nowoczesna” należąca do Moryca Kohna i Zeliga Hellera. Miała się ona 

mieścić przy ul. Leszno 44 i reklamowała ją entuzjastyczna notka z GŻ „ [hala – MG] budzi 

zachwyt swoim iście estetycznym wyglądem, przypominająca kunsztownie urządzone bazary 

zagraniczne. Hala, Leszno 44 [...] niewątpliwie przyczyni się do uporządkowania życia 

gospodarczego dzielnicy, a co najważniejsze, w znacznej mierze zmieni «wygląd ulicy»”1487. 

Ten entuzjazm, z jakim w dalszym ciągu wiadomości prasowej podkreślano czystość, porządek 

i wygodę korzystania z hali targowej może przyćmić jedynie fakt, iż halę otworzono dopiero 

tydzień po ukazaniu się tego artykułu – 2 września 1941 r., przez co należy do niej podchodzić 

raczej jako do wiadomości reklamowej, niż rzeczywistej prezentacji tej inicjatywy 

                                                
1484 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 502.  
1485 St. Różycki, To jest ghetto!, ARG I 456, AR t.5, s. 34. 
1486 Adama Czerniakowa dziennik, s. 268, 20 IV 1942 r. 
1487 GŻ nr 76 z 25 VIII 1941 r., s. 3. 
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gospodarczej. Brakuje nam opisów tej hali targowej po otwarciu, lecz niedarzący jej właścicieli 

sympatią Emanuel Ringelblum pisał „Kohn i Heller […] otworzyli przy ul. Leszno 44 własne, 

ładnie urządzone hale”1488. Według dostępnej dokumentacji fotograficznej na ulicy Leszno 

połączono posesje 44 i 46. Na drugiej z tych działek znajdowała się parterowa hala, która 

najprawdopodobniej została zaadaptowana przez Kohna i Hellera na potrzeby handlowe1489. 

Miało mieścić się w niej około 100 stoisk z artykułami spożywczymi1490. Obsługujący tę firmę 

magazyn miał znajdować się pod adresem Leszno 141491.  

8.1.2. Przedsiębiorstwa handlowe obsługujące eksport z getta 

W dzielnicy żydowskiej powstał także szereg przedsiębiorstw specjalizujących się w 

eksporcie towarów z getta, działających niezależnie od Transferstelle. W zależności od 

wypadku, niekiedy firmy te zajmowały się jedynie usługami spedycyjnymi i odpowiadały za 

przewóz towarów od żydowskiego producenta do obiorcy poza murami, w innych zaś 

wypadkach odgrywały de facto rolę nakładców dla drobnych wytwórców w dzielnicy i 

pracowały na zlecenie przedsiębiorców poza gettem.  

Jedną z firm dysponujących szerokimi uprawnieniami w handlu eksportowym był, 

kierowany przez spółkę jednego z szefów „Trzynastki” – Dawida Szternfelda, „Dom 

Wytwórczo-Handlowy”1492. Obok Szternfelda oraz spółki Kohna i Hellera licencje na handel 

przez mury z czasem zdobyło więcej przedsiębiorstw. Wiosną 1942 r., według sprawozdania 

Transferstelle, takie zezwolenia miały poniższe przedsiębiorstwa: 

 „Prohan”1493 na artykuły elektrotechniczne, sprzęt fotograficzny itp. 

 „Galkos” na zabawki, perfumy i kosmetyki 

 Zakład Zaopatrywania na wszystkie towary 

 „Wytwórczość Żydowska” na wszystkie towary 

 Kohn i Heller na wszystkie towary 

 D. Sternfeld1494 i sp. na wszystkie towary 

                                                
1488 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 294, wrzesień 1941 r. 
1489 Według danych spisowych z początku 1941 r. połączono posesje 44 i 46 – co tłumaczy wykorzystywanie 

różnych adresów; APW, PRŻ, Stan ilości mieszkańców i nieruchomości w dzielnicy żydowskiej na dzień 1 I 1941 

r., 483/5, k. 12v. 
1490 AŻIH, Samuel Puterman, Wysiedlenie z warszawskiego getta, 302/27, k. 12. 
1491 Mojżesz Passenstein, Szmugiel w getcie warszawskim, BŻIH nr 26/1958, s. 68; Stanisław Gombiński, 

Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta, red. M. Janczewska, Warszawa 2010, s. 261; Niekiedy w 

źródłach podawany jest także adres Leszno 15; AŻIH, S. Puterman, op. cit., 302/27, k. 12. 
1492 AŻIH, S. Puterman, op. cit., 302/27, k. 38. 
1493 Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe „Prohan” - spółka zawiązana przez Marka Kona, Abrama Żerykiera i 

Mojżesza Neufelda 5 IX 1941 r.; T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 50. 
1494 Dawid Sternfeld (Szternfeld) był jednym z bliższych współpracowników Gancwajcha w „Trzynastce”, 

prowadził jednocześnie działalność kupiecką (pod adresem Leszno 49) i był zarządcą komisarycznym szeregu 

kamienic w getcie; AAN, DRK, Kartoteka Żydów współpracujących z Niemcami, 202/II-26, k. 665-669. 
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 I. J. Margoses1495 na wszystkie towary 

 „Ge-Ge-Ha”1496 na wszystkie towary1497 

Lektura tej listy jest o tyle interesująca, że wykazuje ona przedsiębiorstwa, które 

wówczas jeszcze oficjalnie nie istniały jak J. Margoses – które zezwolenie na działalność 

zdobyło dopiero 16 lipca 1942 r., bądź zostały świeżo zawiązane – jak powstałe w kwietniu 

Ge-Ge-Ha oczekujące jeszcze na zezwolenie na działalność od wydziału gospodarki, a także 

zakłady kierowane przez osoby kierowane przez znanych kolaborantów. Pozostaje to jednak w 

sferze przypuszczeń, gdyż nawet w przypadku stosunkowo dobrze opisanej działalności Kohna 

i Hellera nie poznajemy żadnych detali dotyczących sposobów, w jakie zdołali oni pozyskać 

prawo przewożenia przez granice getta wszelkich towarów. Wiadomo jednak, że w pierwszych 

miesiącach istnienia getta należeli oni do „Trzynastki” Także później korzystali ze protekcji ze 

strony warszawskich gestapowców1498, co jak się wydaje, było kluczowym czynnikiem 

pozwalającym im na zdobycie tych uprawnień. Możliwe jest jednak, że te znajomości 

pozwoliły im jedynie „rozkręcić” interes, zaś późniejsze koncesje udawało się im pozyskiwać 

zwyczajnymi łapówkami.  

W przypadku Dawida Sternfelda nie ma wątpliwości co do jego układów z Gestapo i 

kierowniczej roli w „Trzynastce”. Jak twierdził informator Delegatury Rządu: „silny kontakt z 

Gestapo niewątpliwy, czego przejawem cała jego działalność i niemożność wypchnięcia go z 

Uber. [tu mowa o Preisüberwachungsstelle czyli „Trzynastce” - MG] przez Gancwajcha, który 

do tego dążył. […] Obecnie ma w dzielnicy aryjskiej skład z manufakturą pod kierownictwem 

aryjskim”1499. W getcie wraz z grupą sześciu wspólników miał on kierować „Domem 

Wytwórczo-Handlowym”. Według zachowanej dokumentacji przynajmniej trzech partnerów 

biznesowych Sternfelda piastowało stanowiska w Urzędzie do Walki z Lichwą i Spekulacją1500.  

Widoczna jest pewna dowolność władz niemieckich w udzielaniu tych zezwoleń. 

Bowiem mogły je otrzymać przedsiębiorstwa świeżo uformowane czy oficjalnie jeszcze nie 

                                                
1495 W dniu 16 lipca 1942 r. Wydział Gospodarki w dystrykcie warszawskim zezwolił na prowadzenie 

Żydowskiego Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego J. Margoses. Być może jego kierownikiem była 

osoba opisana jako Jan Margules – jeden ze współpracowników „Trzynastki” i kupiec; AAN, DRK, Kartoteka 

Żydów współpracujących z Niemcami, 202/II-26, k. 460; T. Berenstein, O hitlerowskich metodach, s. 51. 
1496 Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe w Dzielnicy Żydowskiej „Ge-Ge-Ha” utworzone 10 kwietnia 1942 r. 

i zatwierdzone przez Wydział Gospodarki w dystrykcie warszawskim w dniu 19 maja 1942 r.; T. Berenstein, O 

hitlerowskich metodach, s. 50. 
1497 Sprawozdanie miesięczne Placówki Transferu za kwiecień 1942 r. [w:] Ludność żydowska w Warszawie…, .s 

826. 
1498 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 189; AAN, DRK, Kartoteka Żydów współpracujących z Niemcami, 

202/II-26, k. 255-258, 358-360. 
1499 AAN, DRK, Kartoteka Żydów współpracujących z Niemcami, 202/II-26, k. 669. 
1500 AAN, DRK, Kartoteka Żydów współpracujących z Niemcami, 202/II-26, k. 41, 641-643, 661-662. 
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zarejestrowane. Oznacza to, że nie kierowano się przy tym przesłankami merytorycznymi, 

takimi jak przeszłość firmy, przeszła współpraca czy podobne, a zamiast tego kluczową rolę 

odgrywały powiązania pomiędzy przedsiębiorcami żydowskimi, a Niemcami. Osobiście 

przychylam się do opinii, iż czynnikiem decydującym o uzyskaniu tych zezwoleń były łapówki 

i inne nieformalne układy pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami władz niemieckich, 

zaś ewentualne „zasługi dla Rzeszy Niemieckiej”1501 takie jak działalność o charakterze 

wywiadowczym czy też rozpowszechnianie niemieckiej propagandy miały znacząco mniejszą 

rolę. Jednocześnie jednak osoby związane z nieistniejącą już „Trzynastką” były wyjątkowo 

licznie reprezentowane wśród przedsiębiorców posiadających uprawnienia do handlu z 

podmiotami poza gettem, co może wskazywać na ich utrzymujące się, mimo rozwiązania 

Urzędu do Walki z Lichwą, instytucjonalne powiązania z urzędnikami niemieckimi. Dalszych 

badań wymaga ustalenie sieci zależności pomiędzy poszczególnymi komórkami 

organizacyjnymi władz niemieckich. Dawni mocodawcy „Trzynastki” z warszawskiego 

Gestapo (tacy jak Bonifer czy Lewetzow) nie mieli, przynajmniej oficjalnie, przełożenia na 

działalność komisarza getta Heinza Auerswalda, czy kierownika Transferstelle Maxa Bischofa 

– a jednak można wskazać, że faworyci gestapowców otrzymywali intratne zezwolenia na 

handel przez mury. Dopiero ustalenie wzajemnych powiązań funkcjonariuszy niemieckich 

nadzorujących getto pozwoliłoby zweryfikować faktyczne zasady udzielania tych licencji.  

Większość relacji pomiędzy żydowskimi współpracownikami a przedstawicielami 

władz niemieckich wygasała wraz z końcem ich użyteczności dla Niemców, czego 

szczególnym przypadkiem może być zamordowanie Kohna i Hellera w początku akcji 

eksterminacyjnej getta, które zostanie omówione w dalszej części pracy. Można to 

interpretować jako dowód niemieckiego okrucieństwa i przewrotności, lecz równocześnie 

uprawniony jest pogląd, iż z perspektywy niemieckich urzędników była to relacja stricte 

biznesowa, gdzie strony nie były zobowiązane w żaden sposób do pomocy swoim partnerom 

poza obszarem, na jakim współpracowały. 

 

8.1.3. Dzieła sztuki, antyki 

Wśród wyprzedawanych przez Żydów przedmiotów znajdowały się również zabytkowe 

meble, dzieła sztuki, czy biżuteria. Poza tym, że stanowią one wyraźne świadectwo ubożenia 

elit ekonomicznych, to były one ważnym i wyjątkowo cennym towarem „eksportowym” getta. 

                                                
1501AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 189. 
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Zagadnienie to opracowane przez Nawojkę Cieślińską-Lobkowicz1502 i jej ustalenia posłużyły 

za bazę niniejszego zarysu tej części rynku. 

Od początku okupacji kolekcjonerzy dzieł sztuki i posiadacze większego majątku 

narażeni byli na grabież „prywatną”, prowadzoną przez funkcjonariuszy władz okupacyjnych, 

którzy na własną rękę usiłowali się wzbogacić, oraz „urzędową”, gdzie na podstawie 

zarządzenia Hansa Franka z 16 grudnia 1939 r. o konfiskacie dzieł sztuki w Generalnym 

Gubernatorstwie1503 kolekcje prywatne mogły być zajmowane przez władze okupacyjne. Mimo 

że naturalną reakcją na te represje było ukrywanie dzieł sztuki, to od 1940 r. były ponownie 

otwierane kolejne antykwariaty prowadzone przez chrześcijańskich marszandów. 

Przedsiębiorstwa prowadzone przez Żydów trafiały z kolei pod zarząd komisaryczny i jedynie 

w nielicznych przypadkach ich poprzednie kierownictwo zachowywało jakikolwiek wpływ na 

działanie sklepu.  

Wraz z rozpoczęciem przeprowadzek do getta znacząco wzrosła podaż na rynku 

antykwarycznym – wiele dawniej dobrze sytuowanych osób zostało zmuszonych warunkami 

do wyprzedaży swojego mienia czy oddania ich w komis do antykwariatu. Głównie od 

standardów etycznych antykwariuszy zależało czy zwracali oni Żydom zostawione w komis 

przedmioty lub też przekazywali oni należną im część uzyskanej przy sprzedaży kwoty. 

Zdaniem Nawojki Cieślińskiej-Lobkowicz „Od jesieni 1940 r. respekt dla prawa własności w 

odniesieniu do znajdujących się w obiegu antykwarycznym przedmiotów należących do Żydów 

zaczął ulegać stopniowej korozji”1504. Kluczową rolę w tym miejscu odgrywały znajomości w 

świecie handlarzy dziełami sztuki. Podczas gdy osoby obracające się w tym środowisku przed 

wojną, często były w stanie znaleźć rzetelnych kupców, którzy korzystnie sprzedawali 

wyprzedawane dzieła sztuki, tak osoby nie mające na co dzień styczności z tym światem 

częściej były oszukiwane przez powstające na rynku warszawskim efemeryczne 

przedsiębiorstwa mające na celu wyzyskanie pozycji Żydów1505.  

W getcie powstawały także przedsiębiorstwa mające na celu skup wartościowych 

przedmiotów od Żydów – najbardziej znanym z nich był prowadzony przez Zofię Leśniewską 

Salon Sztuki, który w getcie miał od jesieni 1941 r. oficjalne przedstawicielstwo przy ul. 

                                                
1502 N. Cieślińska-Lobkowicz, Habent sua fata libelli, Okupacyjny rynek sztuki w Warszawie a własność 

żydowska, „Zagłada Żydów; Studia i Materiały”, nr 10/2014, s. 185-208; eadem, Śmierć antykwariusza na 

Chłodnej, „Zagłada Żydów; Studia i Materiały” nr 12/2016, s. 262-278. 
1503 Dziennik Zarządzeń Generalnego Gubernatora dla Okupowanych Polskich Obszarów nr 12 z 21 XII 1939 r., 

s. 209. 
1504 N. Cieślińska-Lobkowicz, Habent sua fata libelli, s. 198. 
1505 N. Cieślińska-Lobkowicz, Habent sua fata libelli, s. 196. 
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Elektoralnej 111506, lub też Elektoralnej 41507. Jak informowało jego ogłoszenie „Salon Sztuki 

Z. Leśniewska […] zawiadamia, że zakupuje przez swoje przedstawicielstwo w Dzielnicy 

Żydowskiej meble stylowe, obrazy, antyki i wszelkie dzieła sztuki, płacąc pełną cenę wartości 

natychmiast gotówką. Przedstawiciele zatwierdzeni przez Transferstelle Drowa Sch. Steinowa 

i Dr. Albert Schulberg”1508. Rola tego przedsiębiorstwa jest mocno kontrowersyjna – podczas 

gdy według Barbary Engelking „stanowiło ono przykrywkę dla osób, który chciały przejść na 

drugą stronę muru”1509, tak Nawojka Cieślińska-Lobkowicz przytacza obok informacji o 

wyprowadzonych przez nią poza mury osobach, relacje wskazujące, że generałowa Leśniewska 

wykorzystywała położenie żydowskich kontrahentów, by wykupić od nich cenne przedmioty 

za niewielką część ich wartości, a jednocześnie utrzymywała ona bliskie kontakty z 

urzędnikami niemieckimi zaopatrującymi się często w jej salonie1510. Dzięki znajomościom z 

władzami okupacyjnymi nie tylko jej przedsiębiorstwo mogło funkcjonować, ale i otrzymywało 

liczne przywileje. Raport o nadużyciach Biura Kwaterunkowego w getcie mówił: „Pewna firma 

polska, powołując się na posiadane przez nią monopolowe prawo zakupu dywanów i dzieł 

sztuki w Dzielnicy Żyd. /celem wywiezienia, oczywiście, na drugą stronę/, prosi o 

przydzielenie odpowiedniego, komfortowego lokalu. Żadnych normalnych lub specjalnych 

uprawnień firma ta nie posiada […] Mimo to BK z miejsca przydzieliło tej firmie – na wzniosły 

cel opróżnienia Dzielnicy z resztek dzieł sztuki – nominalnie 2 pokoje, faktycznie zaś 5+1, jak 

opiewa odnośny nakaz”1511. Nie jest naszym zadaniem ocenianie moralne generałowej 

Leśniewskiej, a raczej przedstawienie jak złożona była sytuacja wielu osób współpracujących 

z gettem i jak u jednej osoby mogły ujawniać się jednocześnie pozornie sprzeczne postawy. 

Według ustaleń M. Kuhnke i W. Kalickiego mieszczący się na ul. Mazowieckiej antykwariat 

generałowej był bojkotowany przez dużą część warszawskich kolekcjonerów sztuki po tym, jak 

wyszło na jaw, że zaopatruje się ona w getcie1512. 

Wspomniany wyżej dr Albert Schulberg (czy też Schuldberg), prowadził także własną 

działalność i zajmował się skupem metali szlachetnych i biżuterii w getcie. 

Najprawdopodobniej opłacał on władzom niemieckim znaczące łapówki za przyzwolenie na 

prowadzenie tej działalności, która w świetle prawa obowiązującego w GG była nielegalna. Jak 

się wydaje, jego interes cieszył się zaufaniem ze strony zamożnych Żydów, gdyż wiemy o tym, 

                                                
1506 GŻ nr 111 z 14 XI 1941 r., s. 6; GŻ nr 116 z 26 XI 1941 r., s. 4; GŻ nr 117 z 28 XI 1941 r., s. 6. 
1507 GŻ nr 129 z 31 XII 1941 r., s. 4. 
1508 GŻ nr 111 z 14 XI 1941 r., s. 6. 
1509 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 506. 
1510 N. Cieślińska-Lobkowicz, Habent sua fata libelli, s. 200-204. 
1511 AAN, DRK, Sprawozdanie z przeglądu spraw zleconych, 202-II/28, k. 16. 
1512 W. Kalicki, M. Kuhnke, Sztuka Zagrabiona 2. Madonna znika pod szklanką kawy, Warszawa 2021, s. 414. 
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iż odwiedzał go znany warszawski antykwariusz Bernard Gutnajer, który zmuszony był w 

czasie wojny sprzedać pewną ilość przedmiotów wykonanych ze złota1513. Podczas takich 

rozmów o interesach panowie Gutnajer i Schulberg zostali 22 lipca 1942 r. zaskoczeni w 

mieszkaniu Schulberga przez grupę uzbrojonych Niemców, którzy zamordowali obu 

interesantów, oraz prof. Francuszka Raszeję, polskiego lekarza umówionego na wizytę u 

Schulberga, po czym ograbili ich ciała i mieszkanie1514. Można podejrzewać, że dotychczasowi 

niemieccy mocodawcy, wiedzący o rozpoczynającej się akcji eksterminacyjnej, zdecydowali 

się zabić swojego dotychczasowego wspólnika i przejąć jego majątek – w przeciwnym bowiem 

razie zostałby on przejęty przez „grupę lubelską”, czyli oddziały SS przybyłe z Lublina 

prowadzące deportacje z getta warszawskiego. 

Wiele dzieł sztuki pozostało w getcie do rozpoczęcia akcji eksterminacyjnej latem 1942 

r. Nie jest w tym miejscu jasne czy pozostawały one do tej pory w rękach ich przedwojennych 

właścicieli, czy też „wojenni bogacze” dzielnicy żydowskiej skupowali także dzieła sztuki. 

Wraz z rozpoczęciem wywózek Żydów do Treblinki rozpoczął się boom na rynku antyków, 

który trwał do ostatecznej likwidacji getta wiosną 1943 r. W tym okresie z dzielnicy zamkniętej 

dzieła przemycane były często przez osoby nie znające ich prawdziwej wartości lub też 

zmuszone przez okoliczności do ich sprzedaży, co dawało okazję do zarobku szeregowi 

nowych w interesie marszandów. Ponadto w tym czasie utworzona przez Niemców 

Werterfassung sprzedawała często sprzęty z mieszkań po wymordowanych Żydach, pośród 

których znajdowały się także dzieła sztuki i wartościowe meble. 

Brak nam możliwości oceny ilości i wartości dzieł sztuki i antyków, jakie zostały 

sprzedane przez Żydów w okresie istnienia getta. Na tym rynku nawet w okresie pokoju wiele 

transakcji jest zawieranych poufnie, a ceny sprzedaży wielu dzieł stanowią często tajemnicę 

handlową, zaś w okresie okupacji strony kontraktów miały jeszcze więcej powodów do 

zachowania milczenia o zawartych umowach. Z pewnością jednak w rękach żydowskich 

znajdowały się liczne dzieła o wyjątkowych walorach i mimo niskich cen antyków w 

okupowanej Polsce mogły one, do czasu, być dobrym zabezpieczeniem bytu.  

8.1.4. Rynek książek 

Podczas gdy dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego cieszyły się stosunkowo wysokim 

uznaniem na rynku antykwarycznym, tak poza gettem niemal nie istniał zbyt na książki w 

                                                
1513 N. Cieślińska-Lobkowicz, Śmierć antykwariusza na Chłodnej, s. 269, 275-277. 
1514 Z tą rekonstrukcją wydarzeń nie zgadzają się Monika Kuhnke i Włodzimierz Kalicki, według których do 

mordu doszło dzień wcześniej w mieszkaniu Abe Gutnajera – brata Bernarda, zaś prof. Raszeja miał operować 

Abe Gutnajera, W. Kalicki, M. Kuhnke, op. cit., rdz. Świadek tylko czyta, s. 401 i d. 
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językach żydowskich. Jednocześnie wiele osób wyprzedawało swoje księgozbiory. Podaż 

książek rosła szczególnie w okresie zmian granic getta, gdyż przeniesienie całej domowej 

biblioteczki wykraczało często poza możliwości zubożałych Żydów, szczególnie jeśli 

przeprowadzali się oni do mniejszego lokum. Te czynniki powodowały, iż książki były 

niezwykle wręcz tanie, a nieliczni bibliofile dysponujący pewnymi wolnymi środkami mogli z 

łatwością zaopatrzyć się w cenne egzemplarze do swoich zbiorów. Basia Bermanowa 

wspominała, że na potrzeby prowadzonej przez nią pracy wychowawczej mogła kupować 

książki dziecięce za kilkadziesiąt groszy od sztuki, a za dziesięć do piętnastu złotych można 

było kupić wyjątkowe cenne wydania1515. Wiele osób w getcie usiłowało uzupełnić swoje 

domowe budżety sprzedażą książek, lecz popyt na nie był o wiele niższy niż ich podaż, zaś 

ceny pozostawały tak niskie, że część z nich najprawdopodobniej trafiła do pieców podczas 

mroźnej zimy 1941/42 r. 

Dowodem na to, jak tanie mogły być książki, może być najprawdopodobniej 

najbogatsza biblioteka w dzielnicy. Zgromadzili ją wspólnie zamieszkali na Lesznie 56, Lejb 

Szur oraz Baruch Mechlis. Ich mieszkanie zastawione było książkami zdobytymi z 

zamkniętych bibliotek, a także kupionymi „na mieście”, gdzie Szur stale odwiedzał 

sprzedawców starych książek i za niewielkie kwoty, pozyskane z wypożyczania książek, 

uzupełniał swój księgozbiór. Działalność ta była jednak kierowana, przede wszystkim, miłością 

do literatury, zaś sam Szur z trudnością wykupywał nawet swoje kartkowe przydziały. W 

okresie deportacji z getta, w pierwszym tygodniu sierpnia 1942 r., Szur „biegał i pytał, co ma 

zrobić z książkami, nikt mu nie odpowiadał, więc się powiesił”1516. 

8.1.5. Prasa 

W okresie okupacji, ze względu na zakaz posiadania odbiorników radiowych, 

najważniejszym źródłem informacji ze świata była prasa. W oficjalnej dystrybucji dostępne 

były tak zwane „gadzinówki” – wydawane w języku polskim gazety koncesjonowane przez 

władze niemieckie, a także, niekiedy, prasa niemiecka. Władze okupacyjne starały się zapewnić 

dostęp do propagandowych tekstów możliwie szerokiej grupie odbiorców, przez co gadzinówki 

były tanie (GŻ kosztowała przez cały okres swojego ukazywania się 20-30 gr) i bezproblemowo 

dostępne u licznych gazeciarzy. Od początku maja 1941 r., w teorii, do getta zabroniono 

wwozić gazety inne niż wydawana w Krakowie „Gazeta Żydowska”. W praktyce jednak 

gazeciarze na ulicach dzielnicy zamkniętej sprzedawali także „Nowego Kuriera 

                                                
1515 B. Temkin-Berman, Dziennik z podziemia, oprac. Anka Grupińska, Paweł Szapiro, Warszawa 2000.., s. 201. 
1516 B. Temkin-Berman, op. cit., s. 202. 
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Warszawskiego” i „Krakauer Zeitung” – kosztowały one jednak odpowiednio 35 i 50 gr1517, 

zamiast 20 i 30 gr. Niektórzy starali się dotrzeć także do pism niemieckich wydawanych na 

terenie Rzeszy, które uważano za bardziej wiarygodne niż skierowane do ludności GG. Jak 

twierdził Ringelblum „90% czytelników gazet niemieckich w Warszawie stanowią Żydzi”1518. 

Brak nam możliwości oszacowania tego jak wiele osób kupowało prasę w dzielnicy. 

Niska cena gazet i trudności ze zdobyciem informacji z innych źródeł najprawdopodobniej 

gwarantowały stały zbyt GŻ, a zdaniem Marty Janczewskiej jej redakcja nie otrzymywała 

subwencji na wydawanie pisma i utrzymywała się ze sprzedaży gazety oraz przychodów z 

zamieszczanych ogłoszeń. Zyski redakcji były jednak niewielkie, przez co jedynie nieliczni z 

jej współpracowników otrzymywali wynagrodzenie1519. Brak nam jednak wiarygodnych 

informacji o nakładzie tej gazety i liczbie osób zaangażowanych w jej dystrybucję. 

W getcie wydawano także szereg pism podziemnych, kierowanych przez działaczy 

powiązanych z przedwojennymi partiami politycznymi. Mimo, że w latach 1941-1942 

wydawane było kilkadziesiąt tytułów prasowych1520, to miały one bardzo niewielki zasięg, gdyż 

zazwyczaj ukazywały się one w nakładzie zaledwie kilkudziesięciu, góra kilkuset egzemplarzy. 

Przy tak skromnej liczbie egzemplarzy podziemne wydawnictwa nie mogły utrzymać się na 

zasadach rynkowych, a zamiast tego były finansowane z funduszy stronnictw je wydających i 

ofiarności czytelników. W wielu pismach podziemnych publikowano podziękowania dla 

wspierających wydawnictwo. Datki zazwyczaj wynosiły od kilku do kilkudziesięciu złotych. 

Dla przykładu: wydawane przez Dror „Jedies” z początku czerwca 1942 r. podawało, że na 

fundusz prasowy dziewięciu darczyńców przekazało w sumie 53 zł1521, zaś rok wcześniej inne 

pismo tej organizacji, „Dror-Wolność”, zebrało zaledwie nieco ponad 6 zł1522. Zdarzały się 

jednak przypadki, gdzie darczyńcy oferowali jednorazowo większe kwoty na utrzymanie gazet 

– w źródłach spotykamy kilkukrotnie przypadki gdzie ktoś oferował nawet sto złotych1523. 

W marcu 1942 r. komunistyczne pismo „Morgn Frajhajt” wyliczało swoje koszty 

publikacji: ryza papieru (500 kartek) kosztować miała 50 zł, zaś „woskówka”, czyli matryca, 

na której pisano tekst, by następnie nanosić na nią farbę i odbijać ją na papierze, 3 zł od 

sztuki1524. W ten sposób wydawanie nawet kilkustronicowego pisemka w kilkudziesięciu czy 

                                                
1517 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 251, 11 V 1941 r. 
1518 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 195, 24-26 XII 1940 r. 
1519 M. Janczewska, „Gazeta Żydowska” (1940-1942) [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na 

ziemiach polskich (XIX – XX w.), red. Joanna Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2012, s. 177.  
1520 Izrael Gutman zestawił listę 47 pism żydowskiego podziemia w getcie; I. Gutman, op. cit., s. 230-231. 
1521 „Jedies” nr 5 z 3/4? VI 1942 r., AR t. 19, s. 206. 
1522 „Dror-Wolność” nr 5 z maja 1941 r., AR t. 19, s. 165. 
1523 „Słowo Młodych” nr 9-10 z lutego-marca 1942 r., AR t. 19, s. 453. 
1524 „Morgn Frajhajt” nr 200-201 z 3 III 1942 r., AR t. 21, s. 520. 
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kilkuset egzemplarzach pochłaniało wszystkie środki zebrane na fundusz prasowy i jeszcze 

wymagało znaczącego wsparcia finansowego ze strony organizacji partyjnej. Redaktorzy, 

ukazującego się przez ponad dwieście numerów1525 „Morgn Frajhajt”, w lutym 1942 r. podjęli 

decyzję o zmniejszeniu częstotliwości wydawania pisma ze względu na wzrost cen materiałów 

drukarskich1526 i przyznawali „wprost odcinamy sobie palce bez grosza zapłaty”1527, by po 10 

marca zaprzestać wydawania tej gazety. Warto wspomnieć, że mówimy tutaj o piśmie 

wydawanym przez dysponującą dość znaczącym zapleczem organizację komunistyczną. 

Wydaje się, że wiele pism w getcie było w stanie funkcjonować tak długo, jak długo 

otrzymywały one wsparcie ze strony organizacji macierzystej, lub też zamożnego patrona (dla 

przykładu: działalność prasową Cukunftu finansować miał Maurycy Orzech1528), później zaś 

musiały być one likwidowane. W trudnych warunkach panujących w getcie jedynie duże 

organizacje, dysponujące pewnymi środkami i rzeszą sympatyków były w stanie utrzymać 

regularną działalność wydawniczą.  

Patrząc na tę kwestię od drugiej strony, można zaobserwować, że roczny koszt 

wydawania pisma podziemnego sięgał od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności 

od jego obszerności i częstotliwości wydawania. Jakkolwiek z perspektywy przeciętnego 

gospodarstwa domowego w getcie kwoty takie były niewyobrażalne, tak są one zbliżone do 

obrotów pojedynczej kawiarni. Świadczy to o tym jak skromne było zaplecze organizacji 

podziemnych, które często zmuszone były zawieszać swoje pisma z powodów ekonomicznych.  

8.1.6. Oszustwa i towary niepełnowartościowe 

Warunki skrajnych niedoborów panujących w getcie zmuszały Żydów do szukania 

licznych kreatywnych dróg zarobków. Podczas gdy wiele z nich może być chwalonych jako 

dowód pomysłowości i przedsiębiorczości ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji, tak w 

źródłach spotykamy także jednoznacznie antagonistyczne zachowania sprzedawców w getcie, 

gdzie ci sprzedawali towary niepełnowartościowe, bądź też zgoła niezdatne do użytku. Wiedząc 

o tym, jak niskie były zarobki większości sprzedawców ulicznych w getcie nie sposób dziwić 

się oszustom podrabiającym wszelkie produkty, gdyż nawet kilkuzłotowy zysk z tego 

procederu mógł oznaczać podwojenie dochodu danego dnia. Jak pisał, wiecznie krytyczny 

wobec stosunków panujących w getcie, Stanisław Różycki „towar każdy klient musi obejrzeć 

[…] skontrolować wagę, zawartość, zapach, jakość, cenę. Jeśli tego zaniedba 9 [razy – MG] na 

                                                
1525 Tak według jego redakcji – w Archiwum Ringelbluma zachowało się kilkadziesiąt numerów tego pisma. 
1526 „Morgn Frajhajt” nr 195 (?) z 25 II 1942 r., AR t. 21, s. 508. 
1527 „Morgn Frajhajt” nr 200-201 z 3 III 1942 r., AR t. 21, s. 520. 
1528 Alicja Jarkowska-Natkaniec, Wstęp – cz. II, Cukunft, AR t. 16, s. XXX. 
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10 może liczyć się z tym, że go oszukają, nabiją w butelkę. Waga będzie fałszywa, cena wyższa 

od rynkowej, towar lichszy, nieświeży, wybrakowany”1529, a szerzej zagadnienie to opisywał 

w tekście O namiastkach, falsyfikatach i niefachowości: 

Przechodzę przez bazar na Lesznie […] Dziś jest hossa na sacharynę. Słyszę 

ceny: 12 zł za 500 sztuk. W sklepie kosztuje dziś 20 zł. Oglądam: pudełko nie 

wzbudza podejrzeń, napis Süsstoff w porządku, kolor, opakowanie, rodzaj 

druku, tekst – wszystko oryginalne. Kupuję, w domu przekonywam się, że jest 

to lichy, partacki i trujący falsyfikat. W tym samym bazarze widzę w kiosku 

napis „Kawa Enrilo 28 zł 1 kg”. Jest to najlepsza namiastka obok „Extra”, 

kosztuje w sklepach „uczciwych” 35 zł. Kupuję, w domu przekonywam się, 

że to ordynarny falsyfikat […] Kupuję papierosy. Mewa. Egipskie. Sporty. 

Wszystko „made in ghetto”. Wydają mi reszty 50 gr. Podrobiona prymitywnie 

i niedołężnie blacha. Nie tylko bilon, ale i 20 złotówkę fałszywą wlepili mi w 

tym samym bazarze. Pocztówki, znaczki pocztowe – groszowy zarobek – 

falsyfikaty. Chleb fałszują talkiem by był biały, bułki sacharyną, aby były 

słodkie. Ciastka „Bomowicza” dyskontują popularność firmy „Bojmowicz”. 

Tytoń to krajane liście domowego wyrobu, nierzadko zmieszane z sianem. 

[…] Miód, cukierki, marmolada, mydło – gdzie tylko ukaże się jakaś lepsza 

namiastka, od razu dyskontują jej powodzenie falsyfikaty. Oto ironia naszego 

życia: orgia namiastek – to nic, oryginalna namiastka to dziś cenna rzecz, ale 

zalani jesteśmy potopem podrabianych ersatzów...1530 

 

Ostrzeżenia przed podróbkami wielokrotnie ukazywały się na łamach GŻ. Towarzystwo 

„Minerał” produkujące wodę „Vichy Celestins” oskarżali konkurencje o ponowne napełnianie 

butelek po tej wodzie zwykłą wodą sodową1531. W tym miejscu wypada zadać pytanie: czym 

praktyka ta różniła się od wód produkowanych przez Towarzystwo „Minerał” na warszawskim 

Lesznie? Podobnie Zakład Zaopatrywania uprzedzał konsumentów przed podrobionym 

miodem sztucznym1532, choć i ten oficjalnie dystrybuowany przez ZZ „bywał […] słony, bywał 

i kwaśny”1533. Przez to w getcie nie można było mówić o wiarygodnych markach i pewnych 

towarach. Oszustom dodatkowo sprzyjał szereg okoliczności. Warunki wojenne doprowadziły 

do drastycznych zmian relacji cen poszczególnych produktów, co wielu osobom 

uniemożliwiało intuicyjną ocenę czy dana oferta jest korzystna i wiarygodna. Jednocześnie 

dochodziło do znaczącej zmiany organizacji gospodarstw domowych, gdzie często codzienne 

                                                
1529 St. Różycki, Ulica, ARG I 577, AR t. 5, s. 47. 
1530 St. Różycki, Obrazki uliczne z getta, ARG I 456, AR t. 5, s. 26. 
1531 GŻ nr 129 z 31 XII 1941 r., s. 6. 
1532 GŻ nr 59 z 20 V 1942 r., s. 2. 
1533 GŻ nr 74 z 24 VI 1942 r., s. 2; Ten smak wynikał z niewłaściwego sposobu neutralizacji kwasu solnego 

używanego do rozkładu sacharozy. 
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zakupy spadały na głowy osób do tej pory mających małe doświadczenie w tej materii, 

szczególnie w zamożniejszych rodzinach, zatrudniających przed wojną służące.  

Nie wolno zapominać także o znaczeniu myślenia życzeniowego przy podejmowaniu 

decyzji ekonomicznych. Jak wskazała Maria Ferenc w opisie stosunku Żydów do wiadomości 

docierających do dzielnicy zamkniętej „choć wielu gettowych pamiętnikarzy pisało krytycznie 

o fantazjach tworzonych na bazie oficjalnie podawanych wiadomości, to nikt nie był zawsze 

odporny na uwodzicielską moc myślenia życzeniowego”1534. Podobny proces można 

zaobserwować także w życiu gospodarczym. Podczas gdy, nawet na łamach GŻ, publikowano 

felietony wyśmiewające co bardziej oczywiste oszustwa, tak ich popularność wydaje się 

świadczyć o tym, że osoby w trudnej sytuacji życiowej były wyjątkowo podatne na tego rodzaju 

przekręty. W reportażu „Ostatnia strona” pióra niejakiego Juranda1535 autor kpił z cudów 

zapowiadanych w ogłoszeniach – syntetycznego kitu cerowniczego, setek receptur na ersatze 

„miodu i słodu, margaryny i sacharyny, jajek i fajek, kawy i agawy”, czy anonsów o 

„samogotujących skrzynkach, dzięki którym otrzymujemy potrawy ugotowane, bez opału, bez 

doglądania, bez odgrzewania”1536. Jakkolwiek pomysły te wydają się graniczyć z absurdem tak 

w ogłoszeniach z innych wydań GŻ reklamowano „skrzynki do gotowania niebywałych 

zalet”1537 czy też przepisy na kilkaset produktów codziennego użytku, mające przynieść 50 zł 

czystego zysku dziennie – za niewygórowaną opłatą 5,50 zł za komplet, czy oferty zarobienia 

50 zł dziennie przy sprzedaży bliżej nieokreślonego towaru1538 Szerzej, w rozdziale 

poświęconym opałowi, opisano firmę „Argon” i jej cudowne paliwo, które zaliczyć można do 

podobnej kategorii oszustw.  

Obok podrobionych produktów popularnym rodzajem czerpania korzyści cudzym 

kosztem na targu było rozprzestrzenianie plotek. Jak pisał St. Różycki „oszukują na różne 

sposoby, cygaństwami, graniem na nieświadomość, robienie paniki”1539. Badająca kwestię 

informacji w getcie Maria Ferenc wskazała, że „najwrażliwszym sejsmografem społecznych 

nastrojów były ceny na czarnym rynku”1540, co zarazem oznaczało, że możliwe było wpływanie 

na ceny poprzez rozprzestrzenianie pozytywnych czy negatywnych wiadomości. Jak się wydaje 

nagły wzrost cen żywności w getcie w końcu maja 1941 r., gdzie jednego dnia „ceny wzrosły 

                                                
1534 M. Ferenc, „Każdy pyta co z nami będzie”, s. 142. 
1535 Najprawdopodobniej to pseudonim Jerzego Jurandota – jednak ani on, ani jego żona, Stefania Grodzieńska, 

po wojnie nie wspominali o współpracy z tą gazetą.  
1536 GŻ nr 33 z 12 XI 1940 r., s. 2. 
1537 GŻ nr 115 z 23 XI 1941 r., s. 4. 
1538 GŻ nr 105 z 31 XI 1941 r., s. 6. 
1539 St. Różycki, Ulica, ARG I 577, AR. t. 5, s. 38. 
1540 M. Ferenc, „Każdy pyta co z nami będzie”, s. 154. 
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dwukrotnie: chleb z 15 na 30 złotych, kartofle z 4 do 8 złotych”1541 był w znaczącej mierze 

wywołany plotkami, które padły na podatny grunt w obliczu trafiających do getta informacji o 

zbliżającej się wojnie Niemiec z ZSRR. W obliczu rosnących cen i obawiając się większych 

niż do tej pory problemów z zaopatrzeniem w razie wojny, wielu mieszkańców uciekało od 

pieniądza, zwiększając popyt na żywność, co prowadziło do dalszych podwyżek cen. 

Jednocześnie niektórzy kupcy wstrzymywali sprzedaż, spodziewając się, iż warto przetrzymać 

towary na pewien czas, by sprzedać je po nowych, wyższych, cenach, tym samym obniżając 

dostępność żywności na rynku. Zdaniem Ringelbluma rekordowego dnia, we wtorek, 26 maja 

1941 r., „ceny rosły z minuty na minutę. Wiele sklepów było zamkniętych. Nie wiedziano, po 

jakich cenach sprzedawać”1542. Dopiero po protestach urzędników Judenratu w sprawie 

drożyzny1543, po której ŻSP otrzymała polecenie zmuszenia kupców do otwarcia ich sklepów, 

pod koniec dnia „pasek się nieco poluzował”1544. Brak nam pewności co do natury tego nagłego 

wzrostu cen – czy zdarzył się on przypadkowo, czy też mieliśmy do czynienia z przypadkiem 

manipulacji rynkiem, gdzie grupa handlarzy celowo doprowadziła do wzrostu cen poprzez 

wcześniejsze gromadzenie zapasów i rozprzestrzenianie plotek, by uzyskać nadzwyczajne 

zyski sprzedając towary u szczytu bańki1545. Możliwe jest także, że ta gorączka spekulacyjna 

na rynku żywności była wywołana przez handlarzy walutami, których praktyki w tym okresie 

opisujemy poniżej. 

8.1.7. Rynek walutowy 

Dla wielu osób w okresie międzywojennym przechowywanie oszczędności w 

złotówkach wydawało się nieroztropne, gdyż wciąż żywe było wspomnienie o hiperinflacji 

marki polskiej z lat 1923-24. Przeprowadzona w pierwszym roku okupacji akcja stemplowania 

przedwojennych banknotów przez władze niemieckie i wprowadzenie do obrotu zupełnie 

nowych biletów płatniczych zwanych „młynarkami” dodatkowo podkopywało zaufanie do 

złotówki. Zamiast nich wyżej ceniono waluty obce, a szczególnie monety wykonane z metali 

szlachetnych. Najpopularniejszymi z nich były srebrne monety dolarowe zwane „twardymi” 

dolarami (dla odróżnienia od „miękkich” w banknotach) i złote ruble carskie określane mianem 

„świnek”.  

Srebrne dolary, przez wyższą wartość wewnętrzną, warte były znacznie więcej od 

„miękkich”. Co ciekawe różnica kursu „miękkich” i „twardych” zmieniała się bardzo 

                                                
1541 N.N., Relacja z życia warszawskiego getta, ARG I 496, AR t. 33, s. 28. 
1542 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 260, 26 V 1941 r. 
1543 Adama Czerniakowa dziennik, s. 186, 26 V 1941 r. 
1544 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 260, 26 V 1941 r. 
1545 W takim wypadku można byłoby uznać tę operację za przykład pump and dump. 
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dynamicznie – na przykład w pierwszej dekadzie grudnia 1940 r. różnica wynosiła zaledwie 

około 15%1546, podczas gdy niespełna dwa tygodnie wcześniej „twarde” były niemal 

dwukrotnie cenniejsze od „miękkich”1547. Zazwyczaj kurs „miękkich” podlegał większym 

wahaniom niż „twardych”, co oznaczało, iż monety dolarowe znacznie lepiej nadawały się jako 

środek tezauryzacji. Mniejszym uznaniem na rynku walutowym okupowanej Warszawy 

cieszyły się marki niemieckie („jeke”), funty brytyjskie (zwane „bibułą”) i inne waluty obce. 

Najważniejszymi miejscami obrotu walutami w getcie były ulice Pawia1548 i Twarda1549.  

Według autora opracowania o giełdzie walutowej w getcie już w pierwszych dniach 

wojny kurs dolara, który do sierpnia 1939 r. wynosił nieznacznie ponad 5 zł1550, wzrósł 

czterokrotnie. Następnie doszło do znaczącego wzrostu jego ceny przez ograniczenia dotyczące 

kwoty, którą Żydzi mogli posiadać, a także dlatego, iż waluty obce były poszukiwane przez 

osoby decydujące się uciec z GG do państw neutralnych lub ZSRR. Po osiągnięciu 

rekordowego kursu około 300 zł jego cena stopniowo spadała, by spaść do około 30 zł w 

momencie utworzenia getta1551. Następnie jego kurs był zależny od aktualnych wiadomości – 

wraz z rosnącym niepokojem cena dolara rosła, a gdy sytuacja się uspokajała, jego kurs spadał. 

Przez to kupcy walutowi stale śledzili wiadomości polityczne. O jednym z aktywnych na rynku 

walutowym kupców, Henryku Gotlandzie, współpracownik Ringelbluma napisał: „Jedynym 

żywym zainteresowaniem jest polityka. Kupuje regularnie prasę niemiecką, otrzymuje też 

komunikaty brytyjskie, wypadki wojenne, to jedyny temat na jaki można jeszcze z nim 

dyskutować”1552.  

Najwyższy po zamknięciu getta kurs przypadł na drugą połowę maja 1941 r., kiedy 

sięgnął on około 200 zł1553. W tym czasie na wiadomości o ucieczce Rudolfa Hessa do Anglii 

nałożyły się pogłoski o rzekomej śmierci Hermanna Göringa, plotki o rychłej wojnie Rzeszy z 

ZSRR i grożącej dewaluacji „młynarek”. Te czynniki razem wzięte doprowadziły do szybkiego 

wzrostu kursu dolara i powstania bańki spekulacyjnej1554. Posiadający oszczędności w 

złotówkach, usiłowali się ich pozbyć kupując za nie żywność lub też waluty, powodując wzrost 

                                                
1546 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 181, 7-10 XII 1940 r. 
1547 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 175, 29 XI-2 XII 1940 r. 
1548 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 260, 20 V 1941 r. 
1549 [E. Gutkowski], Czarna giełda, ARG I 634, AR t. 34, s. 132. 
1550 Przedwojenny złoty był oficjalnie wart był 9/31 g złota, zaś w praktyce strzeżono tego, utrzymując stały kurs 

do dolara USA – w wysokości 5,325 zł za dolara; Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1949 r. w 

sprawie wysokości oficjalnych kursów walut obcych i kruszcu, notowanych ostatnio przed 1 września 1939 r.; 

M.P.1949.A-103.1207. 
1551 [E. Gutkowski], Czarna giełda, ARG I 634, AR t. 34, s. 137-138. 
1552 [S. Bresław?], Biografia Henryka Gotlanda, ARG I 623, AR t. 5, s. 371. 
1553 [E. Gutkowski], Czarna giełda, ARG I 634, AR t. 34, s. 138-139,  
1554 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 260, 26 V 1941 r. 
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cen do rekordowych poziomów. Według Ringelbluma „w czasie Göringiady twardy 

podskoczył do 200 zł. Mówią, że historię tę nakręciła [czarna] giełda wraz z byłym 

dziennikarzem F., który w ten sposób zarabia. Nazajutrz dolar spadł do 150 zł”1555. 20 maja 

Ringelblum zanotował ponowny wzrost kursu „twardych” do 170 zł, gdy jednocześnie kurs 

„miękkich” utrzymywał się na umiarkowanym poziomie 70 zł. 26 maja gorączka spekulacyjna 

osiągnęła maksimum, a na Pawiej nikt nie chciał sprzedać dolarów mimo wzrostu kursu do 210 

zł za „twarde” i 200 za „miękkie”1556, zaś według anonimowej relacji w szczycie gorączki 

spekulacyjnej srebrne dolary miano sprzedawać po 440 zł1557. Zdaniem Ringelbluma winnymi 

powstania tej bańki spekulacyjnej byli Niemcy – którzy „masowo wykupują dolary. Kilka dni 

temu Rudy Szlojme1558 dostał zamówienie na 3000 twardych”1559, zaś anonimowy autor 

twierdził, że „chrześcijanie upychają pieniądze, jak tylko mogą. Na pewno będzie 

dewaluacja”1560. Jeszcze tego samego dnia bańka pękła, a „w ciągu jednego popołudnia kurs 

„miękkich” spada znowu o 40 punktów; z 200 na 160, kurs „twardych” o 80 punktów”1561, gdyż 

na rynku z nieznanego źródła pojawiła się większa ilość dolarów. Nie jest jasne kto zdecydował 

się upłynnić swoje zapasy tej waluty, lecz z pewnością wzbogacił się znacząco, sprzedając je 

po tej szczytowej cenie. Po kolejnym nagłym wzroście kursu dolara w dniu niemieckiego ataku 

na ZSRR, kiedy kurs dolara wyniósł około 150 zł, jego kurs spadał stale do początku sierpnia 

kiedy to ustabilizował się na poziomie około 60 zł za dolara.  

Duża zmienność kursu dolara do złotówki umożliwiała czerpanie dużych zysków ze 

spekulacji walutowej osobom dobrze potrafiącym wyczuć nastroje ulicy. W praktyce jednak 

liczba czynników, jakie oddziaływały na kursy walut oraz nieprzewidywalność ludzkich 

zachowań czyniły tę drogę zarobkowania wyjątkowo niepewną. „Handel walutą jest grą w 

ciemno, grą hazardową, w której część ludzi wygrywa wielkie bogactwa, a inni łamią sobie 

kark”1562 – konstatował autor opracowania o giełdzie walutowej w getcie. Niektórzy handlarze 

dysponowali znajomościami poza granicami getta, co pozwalało im czerpać korzyści z różnic 

kursu poza dzielnicą. Te transakcje były jednak obarczone ryzykiem konfiskaty waluty podczas 

                                                
1555 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 256, 18 V 1941 r. 
1556 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 260, 26 V 1941 r.; Podobne ceny podaje [E. Gutkowski], 
Czarna giełda, ARG I 634, AR t. 34, s. 139-140. 
1557 N.N., Relacja z życia warszawskiego getta, ARG I 496, AR t. 33, s. 29. 
1558 Według Ringelbluma był to jeden ze znaczniejszych kupców walutami – zamieszkiwał na ul. Pawiej i, jak 

się wydaje, wywodził się z kręgów ortodoksyjnych; Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 260, 20 V 

1941 r. 
1559 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 261, 26 V 1941 r 
1560 N.N., Relacja z życia warszawskiego getta, ARG I 496, AR t. 33, s. 29. 
1561 [E. Gutkowski], Czarna giełda, ARG I 634, AR t. 34, s. 139. 
1562 [E. Gutkowski], Czarna giełda, ARG I 634, AR t. 34, s. 134. 
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transportu, lub też oszustwa ze strony wspólnika, który mógł ulotnić się z powierzonymi mu 

pieniędzmi czy skłamać co do uzyskanej za nie kwoty. 

 

Rysunek 23: Wykres kursu dolara od zamknięcia getta do końca 1941 r; Widoczny szczyt w dniu 26 V 1941 r. i kolejny 
jednodniowy skok kursu w dniu niemieckiego ataku na ZSRR; ARG I 634. 

Ryzyko na giełdzie mogło być przenoszone na inne podmioty przez zawieranie 

kontraktów typu futures, czyli takich gdzie jeden podmiot gwarantował dostarczenie, a drugi 

nabycie pewnej ilości waluty po określonej cenie w umówionym terminie, lub też opcji – gdzie 

kupowano prawo (acz nie obowiązek) nabycia bądź sprzedania waluty po określonym kursie w 

późniejszym terminie1563. Istnienie tak rozwiniętego rynku instrumentów pochodnych jest dla 

nas wyraźnym znakiem dobrej organizacji giełdy walutowej. Wydaje się jednak, że w 

większości przypadków kontrakty takie zawierano nie dla ograniczenia ryzyka czy 

zabezpieczenia środków na jakąś transakcję w walucie obcej, a dla hazardu.  

Wielu waluciarzy decydowało się na bezpieczniejsze zarobki. Zawodowi handlarze 

zaczęli przekonywać „prywatniaków”, jak określano osoby handlujące walutami jedynie 

okazjonalnie, zazwyczaj wyprzedające oszczędności, że banknoty poplamione czy z 

niewielkimi zniszczeniami są mniej wartościowe. Pozwalało to bez szczególnego wysiłku 

zarobić kilka złotych od dolara na naiwności sprzedawców. Inni, korzystając z szerokiej sieci 

kontaktów, specjalizowali się w skupowaniu destruktów, które następnie były wymieniane na 

pełnowartościowe banknoty w bankach na terenie Rzeszy, co było opłacalne, mimo znacznego 

kosztu takiej operacji. 

Częste były także pospolite oszustwa i kradzieże. „Z miną porządnego kupca, który 

„płaci” zawsze uczciwe ceny, kręcą się oni po ulicy Pawiej dziesiątkami i zarabiają na życie 

dzięki ludzkiej naiwności i głupocie”1564 oferując albo gorszy niż rynkowy kurs, albo też 

                                                
1563 [E. Gutkowski], Czarna giełda, ARG I 634, AR t. 34, s. 136. 
1564 [E. Gutkowski], Czarna giełda, ARG I 634, AR t. 34, s. 133. 
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prowadząc swoich kontrahentów w odosobnione miejsce, by ich okraść. Obok nich pojawiali 

się na giełdzie walutowej fałszerze wprowadzający na rynek podrobione banknoty podłej 

jakości, obliczone na oszukanie niedoświadczonych kupców. Podrabiano także monety z 

kruszców szlachetnych – zarówno „świnki” jak i „twarde”, przez co normą było sprawdzanie 

próby metalu. Władysław Szpilman wspominał, że gdy koncertował w „Nowoczesnej”, jeden 

z klientów zwrócił się do niego z prośbą, by przestał na chwilę grać, gdyż chciał sprawdzić 

czystość dźwięku złotych monet dwudziestodolarowych1565. 

Formalnie funkcjonowanie giełdy walutowej w getcie było nielegalne, lecz działała ona 

na zasadzie „otwartej tajemnicy”, gdzie stróżowie prawa zdawali sobie sprawę z zawieranych 

tam transakcji i w zamian za pewien haracz decydowali się nie interweniować. Znane są 

wzmianki o oficerze ŻSP zwanym „doktorem”, który pobierał takie opłaty1566.  . Każdy z 

zaangażowanych na rynku mógł zgłosić cały proceder Policji Polskiej GG lub też władzom 

niemieckim, co doprowadziłoby do aresztowania wielu osób bądź wymagałoby opłacenia 

wielkich kwot łapówek. Jak się wydaje, fakt ten nakazywał wszystkim stosowanie się do 

pewnego „kodeksu honorowego”, zakazującego eskalacji konfliktów poza własną grupę – zaś 

łamiącym tę zasadę groził ostracyzm1567, podobnie jak osobom nie wywiązującym się z 

zawartych kontraktów futures1568. Zamiast tego arbitraż pomiędzy zwaśnionymi stronami 

prowadzili zamożni kupcy walutami.  

Brak nam możliwości oceny wielkości rynku walutowego w getcie, a także przepływów 

dewiz przez granice dzielnicy. Z pewnością w grę wchodziły jednak miliony złotych, które, 

pomijając znaczącą spekulację na rynku, stopniowo przechodziły z rąk pauperyzujących się 

Żydów do „nowych elit”, tworzących oszczędności w walutach. W okresie masowych ucieczek 

z getta wiele osób wynosiło znaczącą część swojego majątku w dolarach i rublach. 

8.2. Usługi 

 

W wyjątkowo trudnej sytuacji ekonomicznej znaleźli się Żydzi przed wojną 

utrzymujący się ze świadczenia usług, gdyż ubożejąca ludność jedynie w wyjątkowych 

                                                
1565 Wł. Szpilman, op. cit., s. 72; W tym miejscu mowa o monetach double eagle – emitowanych w latach 1849-

1933 dwudziestodolarówkach z 90% złota; Delikatnie uderzone złote monety charakteryzują się 

charakterystycznym czystym, przeciągłym, metalicznym dźwiękiem; patrz: Robert Maciejowski, Moneta w 

urzędzie probierczym, „Metrologia i Probiernictwo – Biuletyn Głównego Urzędu Miar”, nr 16-17/2017, s. 42. 
1566 [E. Gutkowski], Czarna giełda, ARG I 634, AR t. 34, s. 132. 
1567 Sytuacja ta jest wręcz książkowym przypadkiem powtarzanego dylematu więźnia, gdzie wizja przyszłych 

korzyści z uczestnictwa w rynku przeważa nad jednorazową korzyścią z eliminacji konkurenta; Szerzej o tym 

zagadnieniu: https://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/ [dostęp: 30-01-2022]. 
1568 [E. Gutkowski], Czarna giełda, ARG I 634, AR t. 34, s. 136. 

https://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/
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sytuacjach decydowała się opłacenie obcych usług, zamiast starając się zaspokoić daną 

potrzebę na własną rękę. Część przedsiębiorców zdołała w tych warunkach dostosować swoją 

działalność do potrzeb rynku, inni zaś tracili swoje źródła utrzymania. O trudnej sytuacji w 

lokalach usługowych wskazywać może równoczesne prowadzenie przedsiębiorstw z różnych 

profesji w jednym lokalu usługowym, co czym świadczą zachowane zdjęcia kilku wystaw 

takich zakładów. Na jednej z nich widoczny jest manekin z peruką, a wiszące w niej kartki 

reklamują pracujące tam zakłady: fryzjerski, kosmetyczny, fotograficzny i repasacji 

pończoch1569. 

Wiele o funkcjonowaniu zakładów usługowych dowiadujemy się z GŻ, gdzie w 

licznych ogłoszeniach reklamowały się przedsiębiorstwa żydowskie. Należy pamiętać, że 

ogłoszenia z „Gazety Żydowskiej” nie muszą być reprezentatywną próbką usług dostępnych w 

getcie. Wiele drobnych zakładów nie korzystało z tej formy promocji, mimo dość niskich cen 

ogłoszeń wynoszących zaledwie kilka złotych1570. Opublikowane anonse pochodzą jednak z 

przedsiębiorstw z wszystkich legalnie funkcjonujących branż gospodarczych i zakładów różnej 

wielkości, a tym samym są wartościową ilustracją rynku w getcie.  

8.2.1. Zakłady szewskie i krawieckie 

Szewcy i krawcy często zmieniali profil swojej działalności z produkcji nowych ubrań 

i butów na ich reparację. Na łamach GŻ często reklamowali swoją działalność specjaliści z tych 

branż. Przykładowo: „Spodnie! Bryczesy, golfy szyje przerabia – specjalista. Kachen, 

Karmelicka 5 m. 24”1571 czy „Farbujemy, reperujemy obuwie, torebki, renifery. Farbiarnia 

„Jedyna”, Leszno 70 – Pańska 29/25”1572). Ogłoszenia te często zwracały uwagę podawaniem 

adresu mieszkania, a nie mieszczących się na parterze czy w oficynie lokali usługowych, co 

sugeruje nam, że reklamowały się w ten sposób niewielkie warsztaty mieszczące się w 

mieszkaniach ich właścicieli. Wydaje się, że wiele osób decydowało się na odświeżenie swojej 

odzieży nie na własny użytek, a dla podniesienia jej wartości na rynku wtórnym. 

Pośród reklamujących się w „Gazecie Żydowskiej” firm, niewątpliwie wyróżniał się 

zakład krawiecki Kellera. Od lata 1940 r. zamieszczał on najzwyczajniejsze anonse 

(przykładowo: „Odświeżajcie krawaty u Kellera, Marszałkowska 118. - Krawaty pierzemy, 

nicujemy, dziury reperujemy”1573), by od wiosny 1941 r. rozpocząć znacząco ciekawszą 

kampanię reklamową. Po pierwsze w nieznany sposób doszło do podziału tego 

                                                
1569B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 508. 
1570 GŻ nr 11 z 28 VIII 1940 r., s. 1. 
1571 GŻ nr 15 z 4 II 1942 r., s. 4; Od 1 stycznia 1942 r. ogłoszenia podrożały; GŻ nr 129 z 31 XII 1941 r., s. 6. 
1572 GŻ nr 83 z 10 IX 1941 r., s. 4. 
1573 GŻ nr 18 z 20 IX 1940 r., s. 12. 
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przedsiębiorstwa i jednocześnie intensywnie reklamowały się dwie cerownie Kellera: jedna 

przy Twardej 24, druga zaś przy Leszno 11 (filia przy Twardej 20)1574, z których obie 

zastrzegały sobie w reklamach wyłączność na dziedzictwo cerowni z Marszałkowskiej. Nie jest 

w tym momencie jasne, czy były to faktycznie konkurujące zakłady, czy ich niezależne 

ogłoszenia były elementem strategii marketingowej. Od czerwca 1941 r. anonse cerowni z 

Leszna zaczęły przyjmować bardziej oryginalne formy, gdzie wytłuszczone słowa, niezwiązane 

z działalnością cerowni miały przyciągnąć uwagę czytelnika –  przykładowo: „Kto ma podarty 

lub brudny krawat, niego go odświeży u Kellera, Leszno 11 lub Twarda 20”1575. Strategia ta 

musiała okazać się efektywna, gdyż z czasem pojawiały się coraz to nowe, zabawne ogłoszenia, 

krzyczące nagłówkami takimi jak „Pożar na Lesznie”, czy „Wjechał rykszą na latarnię” 

opisujące zmyślone wydarzenia, w wyniku których zniszczone miały zostać ubrania 

poszkodowanych, które następnie były odnawiane w cerowni Kellera. Firma ta 

wykorzystywała do promowania się także aktualne wydarzenia. Przykładowo przed 

żydowskim nowym rokiem reklamowała się: „Rosz-Haszana nadchodzi. Pamiętajcie, że tałesy 

zniszczone Keller, Leszno 11, pierze i reperuje”1576, a gdy zapowiadano zmianę granic getta, 

anons wołał: „Cała Ogrodowa, Biała […] oddają obecnie do farbowania i chemicznego prania 

wyłącznie do Kellera”. Firma ta, poza oryginalnymi reklamami, wyróżniała się także szeroką 

gamą świadczonych usług – reperowano tam wyroby skórzane i z szeregu materiałów od filcu 

po jedwab, dokonywano poprawek krawieckich, prano chemicznie i farbowano tkaniny.  

Trudno jest ocenić zarobki rzemieślników, utrzymujących się z odnawiania garderoby. 

Z jednej strony różnica wartości garnituru w dobrym stanie i znoszonego sięgała kilkuset 

złotych, co sugerowałoby wysokie zarobki osób przy nich pracujących, z drugiej zaś wielka 

konkurencja na tym rynku z pewnością znacząco obniżała stawkę, jakiej mogli sobie zażyczyć 

krawcy. Możliwe jest też, że stosunkowo wąska grupa wysoce cenionych specjalistów, z 

doświadczeniem w obchodzeniu się z drogimi materiałami i umiejętnościami naprawy, 

względnie zamaskowania, śladów użytkowania była w stanie czerpać znaczące zyski z pracy, 

podczas gdy reszta krawców, dotąd utrzymujących się z szycia tanich ubrań dla niezamożnych 

klientów nie była w stanie konkurować na tym rynku. 

                                                
1574 GŻ nr 78 z 29 VIII 1941 r., s. 6; Częstokroć cerownie te zamieszczały wiele ogłoszeń –  tak, że w tym 

numerze było ich w sumie pięć sztuk, zaś dwa tygodnie później zostało ich zamieszczonych osiem. 
1575 GŻ nr 50 z 24 VI 1941 r., s. 7; W tym i kolejnych cytatach z ogłoszeń – pogrubienia w oryginale. 
1576 GŻ nr 82 z 8 IX 1941 r., s. 4. 
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8.2.2. Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne 

Na rynku utrzymywała się także pewna liczba fryzjerów i kosmetyczek. Jeśli zaufać 

„Gazecie Żydowskiej” wiosną 1941 r. z fotografii (o której dalej) i fryzjerstwa miało  

utrzymywać się aż 10 tysięcy ludzi1577. Wartość ta z pewnością jest zawyżona, gdyż w całej 

Warszawie w 1931 r. z fryzjerstwa i kosmetyki utrzymywało się około 9,6 tys. osób, z których 

około 4 tys. stanowili Żydzi1578. W okresie okupacji jedynie nieliczne osoby posiadały 

wystarczające środki, by korzystać z usług fryzjerskich i kosmetycznych, lecz z pewnością 

istniał popyt na tego rodzaju usługi. Trudno jest powiedzieć, jak wiele osób bywało u fryzjerów 

i czy typowi mieszkańcy getta decydowali się na taki wydatek. Z pewnością do fryzjerów i 

kosmetyczek chadzali przedstawiciele szeroko rozumianej elity ekonomicznej dzielnicy 

zamkniętej. Poza nimi korzystali z tych usług artyści sceniczni, personel zakładów 

gastronomicznych czy wreszcie osoby świadczące usługi seksualne, a więc ludzie, których 

odpowiedni wygląd stanowił warunek konieczny do pracy.  

Szczegóły pracy fryzjerów w getcie poznajemy z opracowania napisanego przez 

jednego ze specjalistów zatrudnionych w tym zawodzie1579. Wyliczał on, że w dobrym 

zakładzie za strzyżenie męskie płacono około 1,5-2 zł, a za golenie – 1 zł, co oznaczało dzienny 

utarg rzędu 30 zł na jednego fryzjera. Z tego około połowy stanowiło wynagrodzenie 

pracownika zakładu, druga zaś po odjęciu kosztów eksploatacyjnych (mydła, talku, zużycia 

narzędzi) i wydatków na utrzymanie zakładu (czynszu, ogrzewania, oświetlenia) trafiała do 

kieszeni właściciela przedsiębiorstwa. Z piętnastozłotowej dniówki fryzjer nie był w stanie 

utrzymać swojej rodziny, zaś kierownicy dobrze prosperujących zakładów, zatrudniający kilku 

pracowników, mogli liczyć na zarobki rzędu 70-100 zł dziennie, które wystarczały na dostatnie 

życie. Nieliczni na rynku byli fryzjerzy damscy, których usługi były odpowiednio droższe. 

Przykładowo, trwała ondulacja kosztowała około 25 zł, co już przy kilku klientkach dziennie 

decydujących się na tę usługę dawało zarobek pozwalający na dość komfortowe utrzymanie 

rodziny. Klientami takich zakładów byli dobrze sytuowani Żydzi – żyjący z przedwojennych 

zapasów, lub też posiadający dochodową pracę. Podobna była sytuacja kosmetyczek. Na rynku 

przetrwać mogły tylko zakłady uznanych w fachu specjalistek, które znajdowały wiele klientek 

dziennie, gdyż przez wielką konkurencję zarobek jednostkowy był niewielki. Jak dowodził M. 

                                                
1577 GŻ nr 37 z 9 V 1941 r., s. 2. 
1578 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki 

zawodowe : Miasto St. Warszawa, seria C, zeszyt 49, tab. 34, s. 255. 
1579 Dane w tym akapicie według: [Mojsze Zaks], Zawód fryzjerski przed i w czasie wojny, ARG I 620, AR t. 34, 

s. 93 i d.  
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Zaks: „Manicurzystka może mieć 2[0?]-30 zamówień dziennie albo żadnego, bywa więc 

zmuszona zarabiać, uprawiając nielegalną prostytucję”1580.  

Przed wojną robotnicy i ubodzy drobnomieszczanie uczęszczali do tanich zakładów 

fryzjerskich liczących sobie zaledwie kilkanaście groszy za golenie. W czasie wojny 

przedsiębiorstwa te upadały, gdyż wynagrodzenia takie nie wystarczałyby nawet do 

zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb ich pracowników, a ubogie warstwy ludności 

nie posiadały dość środków, by zapłacić nawet te groszowe należności. „Tanie fryzjernie, 

straciwszy masy, zdane są na pojedynczych klientów, co oznacza ich upadek, likwidację 

interesu i rzeczywiście tak się dzieje”1581. 

Usługi osobiste przeżyły rozkwit w okresie akcji eksterminacyjnej. Dość szybko 

mieszkańcy getta zorientowali się, że podczas selekcji prowadzonych przez Niemców ważnym 

elementem wpływającym na decyzję o (tymczasowym) pozostawieniu w getcie lub wysłaniu 

na Umschlagplatz był wygląd danej osoby. Wielu Żydów decydowało się odświeżyć swoje 

ubrania, zamaskować siwe włosy i ziemistą czy bladą cerę1582. Niektóre osoby decydowały się 

także na farbowanie włosów dla nadania im „dobrego wyglądu”, czyli takiego, który pozwalał 

uniknąć podejrzeń o żydostwo poza murami getta. Jakkolwiek takie usługi poświadczone są dla 

okresu przed akcją eksterminacyjną z lata 1942 r., tak dopiero późniejsza fala ucieczek 

wywołała wielki popyt na nie.  

8.2.3. Gastronomia i lokale rozrywkowe 

8.2.3.1. Mała gastronomia 

Obok handlarzy na ulicach można było spotkać stragany z przekąskami, a ciepłą porą 

roku – także z wodą sodową i lodami. Serwowane tam dania były niedrogie, gdyż musiały być 

dostępne dla szerokiej klienteli, którą stanowili: 

Ludzie ulicy – to tragarze, furmani i gońcy, „riksze” popychający swe 

powoziki, handlarze starzyzną i najdrobniejsi sprzedawcy, żydowski „Pan 

Władza” na posterunku, kolumny oczyszczające ulice, oddziały 

dezynfekcyjne oraz wielu innych przebywających przez dzień cały daleko od 

domów. Ten surowy i zdrowy ludek uliczny nie odwiedza knajp ani 

cukierenek. […] „Naród” pracy ulicznej zrósł się tak z ulicą, że stała się dlań 

karmicielką. Przede wszystkim daje zarobić, a potem częstuje posiłkiem1583.  

                                                
1580 [Mojsze Zaks], Zawód fryzjerski przed i w czasie wojny, ARG I 620, AR t. 24, s. 97. 
1581 [Mojsze Zaks], Zawód fryzjerski przed i w czasie wojny, ARG I 620, AR t. 24, s. 96. 
1582 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 753. 
1583 GŻ nr 46 z 10 VI 1941 r., s. 2. 
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W tym samym reportażu, opublikowanym na łamach GŻ, poznajemy także ofertę tej 

ulicznej gastronomii. Serwowano w nich kawę zbożową, chleb, gotowaną fasolę, placki 

ziemniaczane czy proste zupy – a więc podstawowe w getcie produkty żywnościowe. Wydaje 

się, że te posiłki miały być dostępne dla możliwie szerokiej rzeszy klientów. Ringelblum 

wspominał o tym, że spotkał kobiety z samowarami sprzedające kawę z sacharyną po 10 gr od 

szklanki1584, a zapewne placki, czy podpłomyki były podobnie tanie. Obok nich na ulicach 

pojawiały się także droższe towary – stoiska z wędlinami i gotowanymi kiełbaskami, z 

wypiekami cukierniczymi czy wreszcie lody, które dostępne były tylko dla zamożniejszych 

przechodniów. Można podejrzewać, że pośród klientów takich placówek niepoślednią rolę 

odgrywali, wchodzący do getta w celach handlowych, Polacy. 

Brak nam możliwości oszacowania jak wiele osób usiłowało utrzymać się z 

prowadzenia takiej drobnej działalności gastronomicznej. Znaną prawidłowością ekonomiczną 

jest spadek częstotliwości korzystania z gastronomii wraz ze spadkiem zamożności 

konsumentów, lecz w getcie zaobserwować można wielką popularność takich przybytków. 

Możliwe jest, że dla niektórych osób kupno takich ciepłych przekąsek na ulicy było tańsze niż 

gotowanie ich samodzielnie przy użyciu drogiego paliwa, w szczególności w przypadku 

domów, w których odcięto dostęp do gazu. Sprzedawcy uliczni liczyli także na impulsywne 

zakupy, gdzie głodni mieszkańcy getta decydowali się na nieracjonalny zakup, by zaspokoić 

głód w danym momencie. Niewielkie porcje żywności, kosztujące kilkadziesiąt groszy, były 

kuszącymi ofertami dla ubogich Żydów, którzy niekoniecznie mieli w danym momencie dość 

pieniędzy by kupić na raz np. cały bochenek chleba. W ten sposób powstawała tak zwana 

poverty trap, a więc sytuacja, w której osoby gorzej sytuowane płaciły więcej za te same dobra, 

przez brak środków pozwalających kupować towary w większej ilości na raz. Autor reportażu 

podsumował tę najdrobniejszą gastronomię następująco: „„Jadłodajnie” - „restauracje” ulicy – 

dają jeść i pić ulicy. Żyje z nich ulica żydowska. One zaś żyją dla niej…”1585 – jasnym jest 

jednak, że relacja ta nie była tak czystym przypadkiem symbiozy, gdyż wielu sprzedawców, by 

utrzymać się na powierzchni korzystało z podatności ubogiej klienteli. 

8.2.3.2. Restauracje i kawiarnie 

Wraz z zamknięciem getta na jego ulicach zaczęły powstawać liczne lokale rozrywkowe 

i gastronomiczne. Podczas gdy poza murami władze niemieckie limitowały liczbę takich 

przybytków, a nieliczne dobrze zaopatrzone w drogie trunki i wyszukane potrawy przeznaczone 

                                                
1584 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 251, 11 V 1941 r. 
1585 GŻ nr 46 z 10 VI 1941 r., s. 2. 
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były wyłącznie dla Niemców, tak w getcie ich tworzenie było zasadniczo dozwolone – tak, że 

w grudniu 1940 r. Ringelblum wskazał, iż mimo pogorszenia warunków bytowych i zwyżki 

cen żywności „codziennie przybywa cukierń”1586, a po Sylwestrze pisał, że „szał zabaw 

przechodzi wszelkie granice. Opowiadają mi, że codziennie o [godz.] 6-7 z rana widzi się ludzi 

powracających z sal tanecznych, z balów, z balonikami w ręku, na wpół pijanych, śpiewających 

na ulicy jak za dobrych przedwojennych czasów”1587. To szaleństwo zabaw na tle coraz bardziej 

widocznej ogólnej nędzy w getcie było uwieczniane przez fotografów pracujących na zlecenie 

niemieckie1588. Zachowane zdjęcia Ludwiga Knoblocha ukazują elegancko ubranych Żydów 

bawiących się w lokalach rozrywkowych przy stołach zastawionych trunkami. Jakkolwiek 

sceny te były zazwyczaj pozowane1589, tak z pewnością w dzielnicy zamkniętej faktycznie 

można było się bawić w dziesiątkach różnych lokali. W styczniu 1941 r., a więc jeszcze przed 

powstaniem wielu z omawianych lokali, Ringelblum zasłyszał, że poza murami mówiono 

„Chcesz się zabawić – idź do getta”1590, zaś trzy miesiące później według niego w dzielnicy 

znajdowało się już 61 lokali rozrywkowych1591.  

Korzystanie z gastronomii w getcie było w oczach wielu naganne moralnie i świadczyło 

o nieczułości na głód i cierpienie bliźnich. Władysław Szpilman, koncertujący między innymi 

w „Nowoczesnej”1592, wspominał o portierach rozpędzających wystających pod lokalem 

żebraków i elegancko ubranej klienteli, która nie zwykła dawać jałmużny, gdyż 

„demoralizowało to ludzi”1593. Podobne spojrzenie na sprawę miał urzędnik Judenratu – Stefan 

Szpigielman: 

Tylko niebieska gwiazda Syjonu na niepokalanie białej w skórzanej oprawie, 

fantazyjną klamrą spiętej opasce na przedramieniu eleganta w wydrowym 

futrze łączy się nad dzielącą przepaścią pomostem wspólnego losu – z taką 

samą gwiazdą na szarej od brudu, pomiętej przepasce na ramieniu 

łachmaniarza, drżącego z zimna, przytulonego do szyby wystawowej 

„Sztuki”1594, łakomie patrzącego na szynki, torty i ciasta w wystawie1595. 

                                                
1586 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 195, 24-26 XII 1940 r. 
1587 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 200, 31 XII 1940 – 17 I 1941 r. 
1588 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 200, 31 XII 1940 – 17 I 1941 r. 
1589 Co jest poświadczone w szeregu źródeł dotyczących filmu propagandowego kręconego w getcie w maju i 

czerwcu 1942 r.; Szerzej zamówienie to omawia Maciej Kubicki, idem, O niemieckim filmie propagandowym z 
warszawskiego getta. Przyczynek do analizy, „Zagłada Żydów – Studia i materiały” nr 2/2006, s. 351-373. 
1590 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 204, 31 XII 1940 – 17 I 1941 r. 
1591 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 234, 6 IV 1941 r. 
1592 Kawiarnia „Nowoczesna” mieściła się przy ul. Nowolipki 10. 
1593 Wł. Szpilman, op. cit., s. 71. 
1594 Kawiarnia “Sztuka” przy ul. Leszno 2 należała do najbardziej znanych lokali rozrywkowych getta. 

Koncertujący w niej Wł. Szpilman pisał o niej w znacznie pozytywniejszym tonie niż o „Nowoczesnej”; Wł. 

Szpilman, op. cit., s. 74. 
1595 St. Ernest, op. cit., s. 82. 
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Rysunek 24: Zabawa w jednym z lokali gastronomicznych getta, V 1941 r1596., fot. Ludwig Knobloch. 

 

Warunki panujące w gettowych kawiarniach i restauracjach są słabo opisane, gdyż mało 

kto był skłonny przyznać się do odwiedzin w takich przybytkach – choć warto pamiętać, że 

obaj wspomniani krytycy należeli do ich klienteli!  

Inni klienci, wspominając o swojej bytności w tych restauracjach, drobiazgowo 

opisywali kontekst, w którym tam się znaleźli, traktując to jako formę usprawiedliwienia. 

Przykładem może być Ludwik Hirszfeld, który pisał „kończyłem kurs dokształcający dla 

dentystów i prezydium postanowiło zrewanżować się […] wpadli […] na pomysł zaproszenia 

mnie na obiad”1597, czy oficer ŻSP Stanisław Adler tłumaczący się „na bal I Rejonu [ŻSP – 

MG] udałem się chętnie, raczej przez ciekawość aniżeli przez perspektywę zapowiedzianej 

kolacji”1598, a dopiero po wejściu do lokalu miał zostać zaskoczony obfitością posiłku 

zafundowanego przez jednego ze szmuglerów, niejakiego Ezrę. 

Dla porządku przytoczmy opis jednego z takich posiłków – wyżej wspomnianego 

obiadu Hirszfelda: 

Przyznam się do winy: i ja raz zjadłem w takiej restauracji dobry obiad 

[…]Wróciłem do domu trochę podochocony. Zastałem kilka osób; pytają co 

                                                
1596 Możliwe jest, że zdjęcie to było błędnie datowane – w styczniu 1941 r. fotografowie niemieccy robili zdjęcia 

w kawiarni przy ul. Siennej 16, dokumentując imprezy karnawałowe, co dobrze odpowiadałoby scenom 

uchwyconym przez L. Knoblocha; Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 200, 31 XII 1940 – 17 I 

1941 r.; B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 653. 
1597 L. Hirszfeld, op. cit., s. 241. 
1598 St. Adler, op. cit., s. 201. 
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jadłem. Nie jestem złym causerem, ale jeszcze nigdy nie widziałem tak 

napiętej uwagi towarzystwa jak wówczas. Zaczynam „Najpierw była 

wątróbka z cebulką i śledź pod wódeczkę”. I widzę u obecnych wyraz 

zachwytu. „Następnie zupa pomidorowa”. Słyszę głębokie westchnienia. 

„Potem szczupak po żydowsku, potem gęś”. Napięcie dochodzi do zenitu. „A 

potem szarlotka”. Wtem słyszę okrzyk „Zamilknij pan”. I zapewniam was, że 

gdyby ludzi nawet bohatersko nastawionych zapytano po 2-3 latach 

głodowania, jak chcieliby umrzeć, to wybraliby nie śmierć z przysłowiowym 

uroczystym hasłem na ustach, lecz zależnie od gustu, z szarlotką lub wątróbką 

w ustach1599. 

 

Taki posiłek – przystawki, zupa, dwa dania główne i deser stanowiły dla dobrze 

sytuowanego profesora wydarzenie godne wspomnienia i powód do skruchy po latach. 

Jakkolwiek taki obiad żadną miarą nie może być nazwany skromnym, tak jedynie przez 

anormalne warunki panujące w getcie zachowanie takie mogło być uznane za naganne. Nie 

brakowało opinii bardziej wyrozumiałych dla klientów kawiarni, którzy zauważali, że nie tylko 

nie wszyscy ich bywalcy byli nieczułymi na panującą w dzielnicy nędzę bogaczami. W takich 

tekstach podkreślano rozmaitość funkcji, jakie odgrywały lokale gastronomiczne:  

Kawiarnie gettowe spełniają bardzo doniosłą rolę w życiu nie tylko 

towarzyskim, ale i publicznym wobec braku klubów, związków, stowarzyszeń, 

giełd, parków, kin, boisk, dancingów, itd. Jest to miejsce zastępujące więc 

teatr, kabaret, rewię, kino, ale nie tylko to, bo obok kabaretów i muzyki jest 

tu i sklep spożywczy i restauracja, odbywa się handel pokątny, spotykają się 

szmuglerzy […] kwitnie tu pośrednictwo, oferuje się i poszukuje towaru, są 

gabinety dla zakochanych, a również handel żywym towarem znalazł tu 

schronienie1600. 

 

Gdzie indziej z kolei z empatią patrzono na eskapistyczne dążenie niektórych klientów, 

by choć na chwilę zapomnieć o wojnie, okupacji i troskach codzienności przy filiżance kawy i 

ciastku. Zwiedzający kawiarnię „L’Ours”1601 Różycki przyznawał pewną sprawność w 

budowie iluzji świata sprzed wojny: „gdy wchodzi się po raz pierwszy do środka, istotnie 

odnosi się wrażenie, że to przed wojną. Poza opaskami na ramionach nie ma żadnych śladów 

wojny, niewoli, getta”1602. Podobnie okazjonalni goście restauracji, tacy jak wyżej przyznający 

                                                
1599 L. Hirszfeld, op. cit., s. 241. 
1600 [St. Różycki], Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 67. 
1601 Kawiarnia „L’Ours” (fr. niedźwiedź) mieściła się przy ul. Leszno 58. 
1602 [St. Różycki], Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 69. 
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się do wizyty w restauracji Hirszfeld, przyznawali, że podczas obiadu „na krótką chwilę 

zapomnieliśmy o wojnie, nędzy, o oczekującej nas prawdopodobnie śmierci”1603.  

Patrząc na rolę lokali gastronomicznych, należy spojrzeć na ich liczbę i to jak wielu 

klientów z nich korzystało. Licząc razem wszystkie bary, kawiarnie, restauracje i ich osobno 

prowadzone ogródki osiągniemy niemal setkę lokali wiosną 1942 r. Trudniejszym zadaniem 

pozostaje oszacowanie ruchu w tych przybytkach. Stanisław Różycki, który dla Podziemnego 

Archiwum Getta przygotować miał opisy lokali w getcie, nie dokończył swojej pracy1604, lecz 

i tak jego obserwacje stanowią kluczowe źródło w zrozumieniu ich podstaw funkcjonowania. 

Według jego rachuby „trzeba liczyć przeciętnie 100-150 gości na seans, w większych 

kawiarniach […] nawet 200-250”1605. Wartość ta wydaje się jednak poważnie przesadzona – 

jej przyjęcie oznaczałoby, że ponad dziesięć tysięcy Żydów warszawskich codziennie bywało 

w lokalach gastronomicznych. Przesada ta wynika z faktu, iż Różycki odwiedzał głównie lokale 

większe i bardziej znane i obserwacje tam poczynione przenosił na całą gastronomię getta. W 

praktyce zapewne liczba 100-150 konsumentów dziennie odnosiła się do lokali średnich i 

większych, zaś jak sam Różycki zauważał „większość kawiarń ulokowała się w byłych biurach, 

instytucjach czy mieszkaniach prywatnych, zresztą, poza 5-6, wszystkie lokale są małe, 1 lub 

2 pokojowe”1606. W tych niewielkich, mieszczących kilka stolików kawiarenkach, 

bezpieczniejszym wydaje się przyjęcie, że przewijało się przez nie zazwyczaj kilkadziesiąt osób 

dziennie, a setka mogła pojawiać się w dni wyjątkowo ruchliwe czy gdy występowali tam 

szczególnie cenieni artyści1607. Oznacza to, że codziennie przez kawiarnie i restauracje 

przewijało się kilka tysięcy osób, a wartość bliska dziesięciu tysiącom mogła dotyczyć 

ruchliwych dni – na przykład dni wolnych czy szczególnie zachęcających pogodą do . Dane te 

należy uznać za bardzo ogólne oszacowanie, gdyż zaledwie o dwudziestu kilku lokalach 

potrafimy powiedzieć coś więcej niż podać ich adres i nazwę, a dla wielu nawet tych danych 

nie udało się ustalić1608. 

                                                
1603 L. Hirszfeld, op. cit., s. 241. 
1604 [St. Różycki], Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 69, przyp. 171; Najprawdopodobniej jej powstawanie 

przerwała akcja eksterminacyjna rozpoczęta 22 lipca 1942 r. – najpóźniejszym określeniem terminu, jakie 

pojawia się w pracy jest „w lecie”. 
1605 [St. Różycki], Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 68. 
1606 [St. Różycki], Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 67. 
1607 Z przeprowadzonych w początku 2022 r. rozmowach z pracownikami szeregu kawiarń we Wrocławiu i 

Warszawie wynikało, że dzienny ruch na poziomie 100 klientów był uważany za „dość duży” nawet w 

kawiarniach, zajmujących dość duże lokale, zaś w małych kawiarenkach ruch szacowany był na około 30-50 

klientów w dni robocze. W sezonie letnim oraz w dni wolne od pracy liczba klientów często jest dwu-trzykrotnie 

wyższa niż w tygodniu. Za informację dziękuję: Darii Figaszewskiej, Maciejowi Szymańskiemu i pracownikom 

kawiarni: Cherubinowy Wędrowiec i Etno Cafe. 
1608 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 650-654. 
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Przyjmując dość konserwatywny szacunek 5 tysięcy osób dziennie i zakładając nawet 

minimalną konsumpcję – „obowiązkowy” zestaw kawy i ciastka, kosztujący zazwyczaj 7-9 zł, 

oznaczałby obrót na poziomie około 35-45 tys. zł dziennie, a zatem powyżej miliona złotych 

miesięcznie. Należy uznać tę wartość za minimalny szacunek przez to, że wiele osób w lokalach 

gastronomicznych getta pozostawiało znaczne sumy sięgające setek, jeśli nie tysięcy, złotych.  

Dokładne oszacowanie zysków z prowadzenia lokali gastronomicznych nie jest 

możliwe przez to, że nie znamy ich menu, a ceny trudno dostępnych na rynku towarów ulegały 

jeszcze większym wahaniom niż tych konsumowanych przez większość ludności getta. 

Ponadto rachuba ekonomiczna właściciela kawiarni mogła opierać się na różnych podstawach 

w zależności od lokalu – w jednych liczono na większy ruch i oferowano stosunkowo tanie 

napoje i ciastka, zaś w innych liczono na wąską grupę stałych klientów – szmuglerów czy 

innych nowo wzbogaconych mieszkańców getta, którzy na toczącej się często do rana (wszak 

godzina policyjna zabraniała wcześniejszego wyjścia z większej biesiady) uczcie potrafili 

wydać podobną kwotę jak setka oszczędnych klientów. Te uczty i bale były przedmiotem wielu 

plotek – lecz trudne jest ustalenie szczegółów ich dotyczących przez to, że ich uczestnicy czy 

goszczący je restauratorzy nie byli skłonni dzielić się detalami tych imprez. Możemy jednak 

przyjąć pewne oszacowania, pozwalające na przynajmniej ogólne przybliżenie podstaw 

ekonomicznych pracy tych przedsiębiorstw w getcie – najpierw analizując sytuację kawiarni 

opierających się na skromnych zestawach „ciastko i kawa”, później – patrząc na lokale o 

rozbudowanym menu obiadowym. 

Według ustaleń Różyckiego wiosną 1942 r. koszty własne serwowanych napojów i ciast 

wynosiły około 40-45% ceny detalicznej, dalsze 30-40% wydawane było na utrzymanie lokalu 

i uposażenia personelu, a pozostałe 15-30% stanowiło zysk właściciela – a więc minimum 1-

1,5 zł od klienta1609. Dla niewielkiej kawiarni odwiedzanej przez 50 klientów dziennie 

dawałoby to zarobek na poziomie przynajmniej 1500 zł miesięcznie, co stawiałoby właścicieli 

w szeregach najlepiej zarabiających osób w getcie. Zarazem takie dochody pozwalałyby na 

pełne wyżywienie kilkuosobowej rodziny.  

Zarobek ten należało jednak pomniejszyć o honoraria artystów występujących w lokalu, 

które w przypadku znanych wykonawców były wysokie. Władysław Szpilman grywający 

regularnie od wiosny 1941 r. w duecie fortepianowym z Adolfem Goldfederem w „Sztuce” 

wspominał, że zarabiał dobrze i zapewniał utrzymanie swojej familii1610. Obok niego w 

„Sztuce” występował szereg innych artystów takich jak Pola Braun, Władysław Szlengel, 

                                                
1609 [St. Różycki], Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 68. 
1610 Wł. Szpilman, op. cit., s. 74. 
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Leonid Fokszański czy Andrzej Włast wystawiających, między innymi, „żywy dziennik” getta 

wiosną 1942 r. Tak liczni, znani artyści zatrudnieni przez kawiarnię, czynili ją wyjątkowo 

chętnie odwiedzanym lokalem, lecz jednocześnie ich gaże stanowiły znacząca część budżetu 

lokalu. W małych kawiarniach występy muzyczne były rzadsze, ale właściciele musieli 

uwzględniać także różnego rodzaju łapówki, haracze i podatki jakie musieli opłacać, by móc 

kontynuować swoją pracę. Mimo to, jak się wydaje, kierujący gastronomią w getcie należeli do 

elit ekonomicznych getta. 

Niektórzy restauratorzy akceptowali znacząco mniejszy ruch w lokalu, licząc na wyższy 

dochód z pojedynczych klientów. Podczas gdy górną granicą regularnych rachunków w 

kawiarni było „200 do 400 zł od dużego stolika”1611, to za „obiad skromniutki z sznyclem, 

zakąską i wódką” należność mogła wynieść około 100 zł1612 - przez co rachunek większej grupy 

biesiadników z łatwością wynosił tysiąc i więcej złotych. Kwoty idące w setki złotych wydają 

się zatrważające na tle cen produktów kartkowych, gdzie wszystkie towary przyznawane nań 

w ciągu miesiąca kosztowały kilka złotych, czy posiłków w kuchniach ludowych serwowanych 

po kilkadziesiąt groszy od porcji. Gdy się zestawi je z wolnorynkowymi cenami żywności, 

rachunki przestają dziwić, gdyż zapłacenie w restauracji równowartości kilku bochenków 

chleba za obiad odpowiada typowym relacjom cen, zaś wysokie ceny nominalne wynikają z 

utraty siły nabywczej przez pieniądze. Nie zmienia to faktu, że jedynie bardzo nieliczna grupa 

najzamożniejszych mieszkańców dzielnicy było w stanie pozwolić sobie na tak duży wydatek, 

przez co nie tylko lokali tych było mniej niż kawiarni, ale i musiały one poszukiwać innych 

źródeł utrzymania. Do najbardziej znanych lokali skierowanych do najzamożniejszych 

mieszkańców dzielnicy można zaliczyć: „Cafe Hirschfeld”, „Adaś”1613, czy niesławny lokal 

przy Nowolipiu 18, gdzie w dawnym hotelu „Britania” mieściły się „Casanova”, „Arizona” i 

„Colombina”.  

Na łamach GŻ spotkać można wiele ogłoszeń o tanich posiłkach serwowanych w 

kawiarniach i restauracjach getta. W 1940 r. były one jeszcze zrozumiałe przez dostępność 

podobnie tanich obiadów w innych lokalach. Jak wspomniano w rozdziale poświęconym 

początkowemu okresowi wojny, od okresu oblężenia miasta restauracje musiały 

przygotowywać pożywne jednodaniowe posiłki w atrakcyjnych cenach. Jakkolwiek w 

następnych latach liczba takich ofert wydatnie spadła, tak nawet wiosną 1942 r. można było 

                                                
1611 [St. Różycki], Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 68. 
1612 [St. Różycki], Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 75. 
1613 Lokal ten mieścił się przy ul. Leszno 19, znany jest w źródłach także jako „u Adasia”; GŻ nr 88/89 z 21 IX 

1941 r., s. 6. 
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dowiedzieć się o obiadach od 5 zł1614. Prawdopodobnie posiłki, reklamowane jako „smaczne, 

tłuste, obfite”, były w rzeczywistości dość prostymi jednodaniowymi obiadami lub też daniami 

z kotła podobnymi do tych, jakie w swoich stołówkach otrzymywali pracownicy RŻ czy 

funkcjonariusze ŻSP. W ten sposób właściciele lokali starali się przygotować ofertę dla kilku 

grup klientów – gdzie około południa serwowane były posiłki dostępne dla dość szerokiej 

klienteli, a późniejszym popołudniem i wieczorami gotowano dania à la carte często ze 

znacznie bardziej wyszukanych składników i po odpowiednio wyższych cenach. Potwierdza to 

anons „Nowoczesnej”1615 z lutego 1941 r., według którego oferowano w lokalu „dania gorące 

z maszyny od zł 2, zupy z pieczywem, wydawane cały dzień zł 1,50”, a wieczorami koncertował 

w lokalu „zespół 7-osobowy Artura Golda […] przy pianinie znany z występów w radio 

Władysław Szpilman”1616.  

W wielu lokalach odbywały się także imprezy charytatywne na rzecz potrzebujących. 

Pozwalały one zgromadzić wyjątkowo liczną publiczność na koncertach i jest sprawą otwartą, 

w jakim stopniu stanowiły one wyraz rzeczywistej troski właścicieli tych lokali o najuboższych, 

a w jakim liczyli oni na większy niż zwykle ruch publiczności chętnej do zabawy z 

przekonaniem o słuszności własnego postępowania. Źródła wspominają o licznych kwestach, 

koncertach charytatywnych czy występach dzieci i młodzieży na rzecz potrzebujących, co 

sugeruje, że imprezy tego rodzaju odbywały się dość regularnie. Dla przykładu: we 

wspomnianej już „Nowoczesnej” w styczniu 1941 r. zebrano kilkaset złotych z datków, a 

przedstawiciele firmy „Prywes i Appelblatt” ofiarowali dla punktów dla przesiedleńców 30 

piecyków1617, w „Pałacyku” prowadzono podwieczorek artystyczny na rzecz kuchni 

ruchomej1618. 

Prowadzenie kawiarni w getcie było intratnym zajęciem, lecz wymagało ono 

znaczącego wkładu własnego. Konieczne było znalezienie odpowiedniego lokalu i zapewnienie 

w nim odpowiedniego wystroju oraz miejsc siedzących i stolików. Wielu prowadzących lokale 

decydowało się z oszczędności miejsca i pieniędzy nie uruchamiać w nich własnej kuchni, a 

zamiast tego serwowane w nich były wypieki znanych piekarzy i cukierników1619. Zdobycie 

odpowiedniego kapitału na prowadzenie kawiarni wykraczało poza zakres możliwości 

większości pojedynczych przedsiębiorców, przez co normą było zawiązywanie odpowiednich 

                                                
1614 GŻ nr 76 z 28 VI 1942 r., s. 4. 
1615 Kawiarnia-restauracja „Nowoczesna” mieściła się przy ul. Nowolipki 10.  
1616 GŻ nr 11 z 7 II 1941 r., s. 10. 
1617 GŻ nr 8 z 28 I 1941 r., s. 3. 
1618 GŻ nr 54 z 4 VII 1941 r., s. 2. 
1619 GŻ nr 111 z 14 XI 1941 r., s. 6; Znane są nawet wzmianki o przemycie gotowych wypieków spoza getta; 

Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 192, 24-26 XII 1940 r. 
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spółek. Na łamach GŻ pojawiały się anonse gdzie poszukiwano wspólników1620 - stanowiły 

one jednak jedynie niewielki ułamek umów zawieranych przez osoby związane więzami 

rodzinnymi czy towarzyskimi. Duże lokale, takie jak „Sztuka” miały nawet kilkudziesięciu 

wspólników1621. Nie należy się dziwić tak licznemu gronu wspólników niektórych lokali – 

niektóre osoby angażowano do nich nie tyle przez ich wkład pieniężny, a przez ich pozycję we 

władzach dzielnicy czy kontakty z Niemcami. I tak wśród udziałowców „Sztuki” miał znaleźć 

się: urzędnik Komisji Opałowej – Czarnecki, radca RŻ – Zabłudowski i pani Wajnraub 

pozostająca w bliskich kontaktach z Niemcami1622. Osoby te miały zagwarantowany udział w 

zyskach przedsiębiorstwa i miały chronić je przed kontrolami czy też zapewnić im dostawy 

opału, energii elektrycznej itp. Dzieląc jednak zyski z wyjątkowo nawet intratnego lokalu na 

kilkunastu wspólników, uzyskalibyśmy stosunkowo niewielkie kwoty. Możliwym jest zatem, 

że niektórzy wspólnicy-figuranci posiadali uwagi w całym szeregu przedsiębiorstw. 

Dochody te należy powiększyć o profity z ogródków kawiarni czynnych w ciepłej porze 

roku i ewentualnie innych przedsięwzięć należących do spółki. Dla przykładu: przy ulicy 

Nowolipie 18, w gmachu hotelu „Britannia” mieścił się: dancing „Casanova”1623, lokal nocny 

„Arizona” i café bar „Colombina”, które miały wspólne kierownictwo. Inne lokale tworzyły 

swoje filie odległe od głównej siedziby. Tu za przykład można uznać kawiarnię „Pod Fontanną” 

mieszczącą się przy ul. Leszno 151624, która miała ogródek na podwórzu kamienicy znajdującej 

się kilkaset metrów dalej, pod adresem ul. Leszno 441625, czy „Sztukę”, która swój ogródek 

miała na Nowolipkach, a właściwy lokal na Lesznie naprzeciw skrzyżowania z Rymarską.  

8.2.3.3. Sławne uroczystości w lokalach gastronomicznych 

Wspomniano wyżej, że w getcie nie brakowało plotek na temat niesamowitych uczt i 

balów, jakie po godzinie policyjnej miały odbywać się w getcie. Różycki pisał, że podczas gdy 

za dnia w kawiarni widywało się maksymalnie rachunki wynoszące kilkaset złotych od 

większego stolika, tak „to nie daje prawdziwego obrazu rzeczywistości, bo te grube popijawy, 

żarcia, zabawy i orgie odbywają się w nocy”1626. Nie jest jednak jasne, jak częste i liczne były 

takie uroczystości. Ze zrozumiałych względów ani uczestnicy, ani organizatorzy tych imprez 

nie chcieli dzielić się ich szczegółami z potomnymi.  

                                                
1620 GŻ nr 80 z 3 IX 1941 r., s. 4; GŻ nr 3 z 7 I 1942 r., s. 4; GŻ nr 24 z 25 II 1942 r., s. 4. 
1621 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 221, 10 III 1941 r. 
1622 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 651. 
1623 Niekiedy błędnie adresowany na ul. Mylną 18; B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 652.  
1624 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 651. 
1625 Irena Birnbaum, Non omnis moriar, Warszawa 1982, s. 66. 
1626 [St. Różycki], Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 68. 
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Wyjątkiem od tej reguły był budzący duże zainteresowanie opinii publicznej i często 

wzmiankowany przez diarystów bal Służby Porządkowej z okazji rocznicy jej powstania. 

Odbył się on w połowie listopada 1941 r. w „Sztuce” i pochłonął w zależności od źródła 

72001627 lub 8700 złotych1628. Uroczystość ta była szeroko komentowana w getcie – prasa 

podziemna pisała o niej jeszcze w początku lutego 1942 r., pomstując na rozrzutność członków 

Komendy SP, którzy środki na tę imprezę mieli wyasygnować z funduszu przeznaczonego na 

wynagrodzenia dla szeregowych porządkowych. Nie wiemy dokładnie, jak wiele osób wzięło 

udział w tej nieoficjalnej części obchodów, z pewnością jednak poza czołowymi postaciami 

ŻSP pojawili się tam oficerowie policji granatowej. Z pewnością uroczystość ta była 

wyjątkowo huczna i wyróżniała się na tle innych zabaw w getcie, przez co możemy dość 

bezpiecznie zakładać, że stanowi ona górne oszacowanie wydatków na pojedynczy nocny bal.  

Drugą, podobnie często opisywaną i krytykowaną, uroczystością była bar micwa syna 

Abrahama Gancwajcha – Samuela, która odbyła się w teatrze „Nowy Azazel”. Według 

Ringelbluma uroczystość ta miała pochłonąć 10 tysięcy złotych1629, choć według zachowanego 

opisu1630 wydatki ograniczały się do wynajmu teatru i opłacenia spektaklu.  

Kosztujące kilka tysięcy złotych uroczystości nie były jednak wydarzeniami 

wyjątkowymi w historii getta. Nieznany z nazwiska bogaty tapicer, uczcił narodziny syna 

przyjęciem „z tortem i winem za 6000 zł”1631, co nie wzbudziło zainteresowania mieszkańców 

dzielnicy. Przychód z pojedynczej imprezy tego rodzaju stanowić musiał równowartość 

kilkudniowego utargu z regularnej działalności gastronomicznej, co czyniło organizację takich 

uczt wyjątkowo intratnymi dla restauratorów. Możliwe jest, iż niektóre restauracje 

specjalizowały się w urządzaniu takich przyjęć.  

8.2.4. Usługi seksualne 

W krytycznych wobec bawiących się w gettowych kawiarniach i restauracjach opisach 

życia nocnego getta nie mogło zabraknąć uwag na temat rynku usług seksualnych. Informacje 

te wymagają jednak przedstawienia pewnego kontekstu dotyczącego tej sfery w okresie 

przedwojennym. Jak wskazano w rozdziale poświęconym sytuacji ekonomicznej ludności 

Warszawy, w okresie przedwojennym liczba prostytutek w mieście wynosiła wówczas, według 

danych urzędowych, około 7 tysięcy, przy czym ówcześni badacze zjawiska byli przekonani, 

iż dane te są wielokrotnie zaniżone. Jednocześnie już wówczas wskazywano, że ten wybór 

                                                
1627 “Getto Podziemne” nr 2 [4], ARG I 1327, AR t. 21, s. 296. 
1628 St. Adler, op. cit., s. 147-148 r. 
1629 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 262, 26 V 1941 r. 
1630 Koronacja młodego [Samuela] Gancwajcha w relacji naocznego świadka, ARG I 498, AR t. 5, s. 524 i d. 
1631 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 261, 26 V 1941 r. 
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profesji wynikał w przeważającej większości przypadków z braku innych perspektyw 

utrzymania się dla kobiet świadczących te usługi.  

W okresie wojny profesja ta uległa daleko idącym zmianom. Poza murami, według 

prowadzonych przez władze okupacyjne rejestrów, liczba prostytutek spadła do niespełna 1500 

w końcu 1940 r.1632. Wynikało to ze spadku średniego poziomu życia, a co za tym idzie – 

spadku popytu na usługi tego rodzaju. Jak to ujął Ludwik Hirszfeld: „Prostytucja istniała w 

dzielnicy [żydowskiej – MG], podobnie jak wszędzie, gdzie panuje nędza. Ale głód fizyczny 

nie sprzyja głodowi seksualnemu”1633. W getcie temu ograniczeniu zapotrzebowania 

towarzyszyła także szybko rosnąca śmiertelność szczególnie wśród najuboższej ludności. A to 

z tej grupy przed wojną rekrutowała się znacząca część kobiet świadczących usługi seksualne, 

przez co zaledwie nieliczne przedwojenne prostytutki kontynuowały swoją działalność w 

dzielnicy zamkniętej – zdaniem jednego z oficerów ŻSP było ich zaledwie kilkadziesiąt, a z 

wielu czynnych przed wojną domów publicznych przetrwał zaledwie jeden na 

Nowolipkach1634. Zamiast tego często prostytucją zajmowały się kobiety dotąd dobrze 

sytuowane, które w obliczu utraty pracy przez innych członków rodziny (czy ich wyjazdu do 

radzieckiej strefy okupacyjnej) zmuszone były wejść w rolę głównych żywicieli rodziny1635. 

Niewiele po zamknięciu getta Ringelblum notował „ostatnio widać prostytucję na ulicach. 

Wczoraj zaczepiła mnie, sądząc po wyglądzie, bardzo porządna kobieta. Nędza pcha do 

wszystkiego”1636. Jego głos znajdował poparcie w słowach anonimowego informatora 

piszącego raporty dla komisarza getta: „Obecnie raczej ubóstwo kobiet, a nie męskie żądze, 

prowadzą do tego, że co dzień pojawiają się nowe prostytutki, które w ten sposób chcą zapewnić 

środki do życia dla siebie i swoich najbliższych”1637 

W późniejszych miesiącach prostytutki zniknęły właściwie z widoku publicznego – 

zatłoczone ulice, pełne żebraków, handlarzy ulicznych i przechodniów spieszących w 

interesach nie sprzyjały poszukiwaniu ewentualnych klientów. Zamiast tego przeniosły się one 

do lokali gastronomicznych getta, które stanowiły centra życia społecznego lepiej sytuowanej 

ludności getta.  

                                                
1632 K. Person, Sexual violence during the Holocaust – the case of forced prostitution in the Warsaw Ghetto, 

“Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies” vol 32.2, 2014, s. 108. 
1633 L. Hirszfeld, op. cit., s. 235. 
1634 St. Adler, op. cit., s. 279. 
1635 Szerzej zagadnienie zmiany roli kobiet w okresie okupacji i ich aktywizacji zawodowej omawiała Maria 

Ferenc; Eadem, Przemiany relacji rodzinnych, s. 51 i d. 
1636 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 201, 31 XII 1940 – 17 I 1941 r. 
1637 APW, Komisarz Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, Tygodniowy raport o sytuacji w getcie z 24 III 1942 

r. [za:] K. Person, Sexual violence during the Holocaust, s. 108-109; tłumaczenie własne. 
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Sytuacja, w której dotąd niepracujące kobiety z wyższych sfer przystępowały do pracy 

– czy to jako handlarki, czy jako kelnerki i barmanki miała miejsce nie tylko w getcie, ale i w 

innych miastach Generalnego Gubernatorstwa. Zjawisko to, wraz z „utajoną prostytucją” 

obserwował Kazimierz Wyka: 

Wiele było powodów dla których w warstwie urzędniczej, inteligenckiej i 

wśród nowego kupiectwa stroną aktywną były kobiety. Same handlowały, 

same pośredniczyły, za mężów i dla rodzin załatwiały interesy […] 

Postawiona w takiej sytuacji kobieta szybko się orientuje, że jedną więcej 

walutą, jaką wnosi do interesu, jest jej ciało. Nawet kiedy zostawała kelnerką 

okupacyjną, kobieta miejska wiedziała, że temu przede wszystkim zawdzięcza 

ciężkie prawo biegania w fartuszku. Rzecz oczywista, że dobry kupiec w 

spódnicy nie będzie tym pieniądzem płacił […] za byle głupstwo, ale też 

dobry taki kupiec rychło się nauczy swój uśmiech i wykrój łydki traktować 

jako grosze na drobne wydatki, a w potrzebie sięgnie również po walory 

bardziej cenione na rynku męskim. Sięgał też często, wywołując narzekania 

na upadek obyczajów, powszechne w czasie każdej wojny oburzenia 

moralistów1638. 

 

Wyrazy odpowiedniego oburzenia pojawiają się na kartach licznych relacji o 

gastronomii w getcie. Znany nam St. Różycki pomstował na wydekoltowane i pijane kelnerki 

dobierające się do klientów w kawiarniach1639, a niektóre lokale gastronomiczne miały być 

według niego „miejscem schadzek dla prostytutek i ich wyznawców”1640. Jego zdaniem 

„marnotrawstwo, rozrzutność, luksus, wystawne stroje, hulanki, pijatyki, obżarstwo, 

prostytucja – to wrzody organizmu i tak spaczonego, zdegenerowanego”1641. Tak jak wielu 

innych autorów zdawał się on nie zauważać, że podczas gdy krytyka ta niepozbawiona była 

słuszności w stosunku do osób żyjących w luksusach, tak kobiety świadczące im usługi 

seksualne powinny być raczej rozpatrywane jako ofiary, zmuszone do takiej pracy tragicznymi 

warunkami bytowymi. Rzadsze były relacje wykazujące się pewnym zrozumieniem w stosunku 

do kobiet zatrudnionych w gastronomii, których autorzy zauważali ich trudną sytuację. Jak pisał 

inżynier Bryskier:  

Niemałej protekcji trzeba było użyć, żeby otrzymać pracę kelnerek, które 

rekrutowały się przeważnie z pań ze sfer towarzyskich. Fachowość 

ustępowała wdziękom. Wybierano najładniejsze i najzgrabniejsze panie i 

                                                
1638 K. Wyka, op. cit., s. 290. 
1639 [St. Różycki], Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 72. 
1640 [St. Różycki], Kawiarnie, ARG I 661, AR t. 5, s. 75. 
1641 [St. Różycki], Ulica, ARG I 455, AR t. 33, s. 48. 
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panny, które były narażone na prowokacyjne zachowanie, dwuznaczne 

dowcipy, a nierzadko wulgarne propozycje noveau-riches(ów). Wypełniały 

swoje funkcje z uśmiechem, by zebrać jak najwięcej procentów i napiwków, 

na które czekała w domu głodująca rodzina, starając się jednocześnie nie 

prowokować prostackich zalotów1642. 

 

Obraz przedstawiony przez Bryskiera pomija jednak fakt, że w wielu przypadkach od 

pracownic gastronomii wprost oczekiwano usług seksualnych, oraz sytuacje gdzie dobrze 

sytuowani klienci, bądź właściciele lokalu, korzystając ze swojej pozycji siły zmuszali kobiety 

do współżycia pod groźbą zwolnienia z pracy1643. Jak to zauważyły badaczki tego zagadnienia: 

przez brak innych perspektyw zarobkowych i zmianę warunków ekonomicznych, gdzie kobiety 

wcześniej pozostające w domu zmuszone były często utrzymywać całe gospodarstwo, stawały 

one często przed wyborem sprzedaży swojego ciała lub śmierci głodowej. Przez to ich praca 

może być określana jako „prostytucja” jedynie w najszerszym tego słowa znaczeniu, mającym 

zastosowanie jedynie w anormalnych warunkach okupacji, podczas gdy normalnie byłaby ona 

określana jako niewolnictwo seksualne1644.  

Kobiece relacje z getta zauważały także istnienie przypadków, w których kobiety 

wchodziły w mniej lub bardziej trwałe związki z nadzieją na uzyskanie korzyści 

ekonomicznych. Rachela Auerbach pisała we wrześniu 1941 r. o „o dewaluacji kobiet, o ich 

natrętnym, niebywałym narzucaniu się mężczyznom, którzy opędzić się nie mogą, i to nie tylko 

tym oddającym się za kawałek chleba albo talerz zupy”, przez co „każdy jako tako trzymający 

się na nogach młodzieniec, każdy „policjant” żydowski stał się małym Sinobrodym, kawałkiem 

Casanovy. Obserwuję te rzeczy u mojego sąsiada, który żyje w Kameradschafcie1645 z jedną 

dziewczyną, w N[achbarnchaf]cie1646 z drugą, a oprócz tego ma co tydzień stosunek z kilku 

innymi na przemian i nawiązuje coraz to nowe. Dowolną ilość”1647. Podobnie określała tę 

sprawę nastoletnia diarystka – Mary Berg: „Kawiarnia ta [mowa o Cafe Hirschfeld1648 – MG] 

jest miejscem spotkań największych szmuglerów i ich ukochanych; tu kobiety sprzedają się za 

dobry posiłek. Szesnastoletnie dziewczyny przychodzą ze swoimi kochankami, kilkoma 

łajdakami, którzy pracują dla gestapo. Te dziewczyny nie myślą, co się z nimi stanie w 

                                                
1642 H. Bryskier, op. cit., s. 86. 
1643 K. Person, Sexual violence during the Holocaust, s. 112. 
1644 K. Person, Sexual violence during the Holocaus, s. 107-108. 
1645 Niem. koleżeństwo, jak się wydaje – użyte ironicznie. 
1646 Niem. sąsiedztwo, jak się wydaje – użyte ironicznie. 
1647 R. Auerbach, op. cit., s. 91, 20 IX 1941 r. 
1648 Lokal ten mieścił się przy skrzyżowaniu ul. Siennej i Sosnowej i słynął z wyszukanych potraw w cenach 

dostępnych jedynie dla najbogatszych mieszkańców getta. 
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przyszłości – są na to zbyt młode. Przychodzą tu, by dobrze zjeść”1649. W tych zapisach z 

dzienników widoczne jest potępienie dla dziewcząt decydujących się na romanse z bogatymi 

bywalcami restauracji, a szczególnie tych, które nie były do tego przymuszone sytuacją 

ekonomiczną.  

Niezależnie od kwestii etycznych i osądu prostytucji w getcie jej popularność 

pozostawała niewielka przez skromność grupy ewentualnych klientów. Z pewnością nie 

wszystkie kelnerki czy barmanki w getcie świadczyły usługi seksualne – a cała ta grupa liczyła 

kilkaset osób. Nawet dodając do nich przedwojenne „zawodowe” prostytutki i pewną grupę 

kobiet angażujących się w dłuższe związki z nadzieją uzyskania korzyści ekonomicznych 

zauważymy spadek liczby osób świadczących usługi seksualne względem okresu 

przedwojennego. Jednocześnie przez ich koncentrację we względnie nielicznych lokalach 

gastronomicznych sprawiały one wrażenie wyjątkowo licznej grupy.  

8.2.5. Zakłady fotograficzne 

W dzielnicy żydowskiej istniał szereg zakładów fotograficznych. Najbardziej znanym z 

nich był Foto-Forbert mieszczący się przy ul. Elektoralnej 71650. Reklamował się on 

specjalizacją w zdjęciach dzieci1651, lecz wiemy również, że pracujący w nim fotograf 

uwieczniał także ważne wydarzenia z życia dzielnicy zamkniętej, takie jak uroczyste apele 

Żydowskiej Służby Porządkowej czy moment uwolnienia więźniów z Aresztu Centralnego1652. 

Takie prace były jednak wyjątkami od reguły. Niewiele osób miało środki potrzebne do 

opłacenia pracy fotografa-artysty, a częściej udawano się do ich zakładów jedynie w celu 

zdobycia zdjęć do dokumentów urzędowych – o tym, że wiele osób ich potrzebowało 

świadczyć może obfitość ogłoszeń o zagubieniu swoich zdjęć1653. W GŻ w początku lutego 

1942 r. pojawiły się liczne ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników do pomocy w zakładzie 

fotograficznym1654, które można uznać za wyraz ożywienia gospodarczego w branży. Było ono 

wywołane rozpoczęciem wystawiania kenkart, do których ludzie musieli zaopatrzyć się w nowe 

portrety. 

Ceny zdjęć w getcie były niewygórowane. Jesienią 1941 r. zakład „Foto-Studio” z 

Leszna 11 ogłaszał „Dla reklamy firmy wykonujemy szybko piękne zdjęcia artystyczne – 1 

                                                
1649 M. Berg, op. cit., s. 81-82; 31 VII 1941 r.; Na marginesie wspomnijmy –Mary Berg, urodzona w 1924 r., 

była rówieśniczką tych dziewcząt. 
1650 Rewers zdjęcia Straż porz. z prezesem Czerniakowem i Policją Polską, ARG I 683/16. 
1651 GŻ nr 66 z 1 VIII 1941 r., s. 5. 
1652 Z tego zakładu pochodzi większość, jeśli nie wszystkie, zdjęć ze zbioru fotografii w Archiwum Ringelbluma. 

Szerzej zagadnienie to opisano w albumie: Rozproszony kontakt. Fotografie z Archiwum Ringelbluma na nowo 

odczytane, red. Anna Duńczyk-Szulc, Warszawa 2019. 
1653 Dla przykładu: GŻ nr 29 z 11 IV 1941 r., s. 3; GŻ nr 40 z 20 V 1941 r., s. 6; GŻ nr 50 z 24 VI 1941 r., s. 6. 
1654 GŻ nr 14 z 1 II 1942 r., s. 4; GŻ nr 16 z 6 II 1942 r., s. 2.,  
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fotografia – 1 zł”1655, a rok wcześniej ich konkurencja z ul. Twardej 21 reklamowała fotografie 

do kart podstawowych w cenie 2 zł za 3 sztuki1656. Tak niskie ceny, w połączeniu z 

niepomijalnym kosztem odczynników chemicznych, klisz i papieru fotograficznego, oznaczały, 

że dla osiągnięcia akceptowalnych zarobków konieczne było obsługiwanie kilkudziesięciu 

klientów dziennie – co pozwalało utrzymać się jedynie kilku zakładom fotograficznym w całej 

dzielnicy, które najprawdopodobniej uległy znaczącemu powiększeniu w pierwszej połowie 

1942 r.  

Wraz z rosnącą liczbą osób planujących ucieczkę z getta rósł także popyt na usługi 

fotografów, którzy przez odpowiednie oświetlenie pozujących i retusz potrafili zamaskować 

typowo semickie rysy swoich modeli – tak, by zdjęcia mogły posłużyć do „lewych” papierów. 

Usługa taka musiała cieszyć się pewną popularnością, lecz ze zrozumiałych względów nie 

dowiadujemy się wiele o detalach takiej pracy. Ze źródeł dowiadujemy się jednak, że jeden z 

takich fotografów miał, już po akcji eksterminacyjnej z lata 1942 r., robić zdjęcia w szopie 

Brauera na Nalewkach1657.  

8.2.6. Usługi transportowe 

Getto warszawskie zajmowało powierzchnię około 3 km2, a jego przejście w dłuższej 

osi, z północy na południe, mogło zająć góra pół godziny. Mimo to w dzielnicy rozwinął się 

specyficzny rynek usług transportowych. Już w pierwszym roku okupacji, na skutek śmierci i 

rekwizycji wielu koni pociągowych, w Warszawie upowszechniła się nowa forma transportu – 

riksza, służąca zarówno do transportu towarów jak i osób. Praca rykszarza była wymagająca 

fizycznie, lecz wiązała się z niezłymi zarobkami – ocenianymi wiosną 1940 r. na 25-30 zł 

dziennie1658. Brak nam informacji o tym, jak wiele riksz jeździło po ulicach dzielnicy 

zamkniętej, choć Wydział Przemysłowo-Handlowy RŻ ogłosił ich urzędową rejestrację1659. Z 

pewnością był to jednak popularny środek transportu w getcie – Ringelblum twierdził, iż jako 

ich kierowcy pracowało kilkuset młodych ludzi1660. 

Przejazd rykszą kosztował od kilkudziesięciu groszy po kilka złotych w zależności od 

długości trasy. Te najniższe stawki pobierali kierowcy za przewiezienie pasażera przez 

skrzyżowanie ulic Chłodnej i Żelaznej1661, zaś typowy kurs kosztował 2-5 zł1662. Sprawny 

                                                
1655 GŻ nr 103 z 26 X 1941 r., s. 4. 
1656 GŻ nr 32 z 8 XI 1940 r., s. 12. 
1657 AŻIH, N.N, Relacja – I odcinek, 301/4873, k. 1; Kwestia licznych półoficjalnie funkcjonujących zakładów 

w szopie Brauera zostanie poruszona w rozdziale poświęconym gettu szczątkowemu. 
1658 Wł. Bartoszewski, op. cit., s. 145, 16 IV 1940 r. 
1659 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 132. 
1660 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 215, 11 V 1941 r. 
1661 H. Makower, op. cit., s. 24. 
1662 AŻIH, Michał Weichert, Pamiętnik, 302/25, k. 162. 
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ryksiarz mógł w ciągu dnia zarobić około 60 zł – co czyniło z tej pracy jeden z lepiej płatnych 

zawodów w getcie1663. Praca ta była jednak wyjątkowo wymagająca fizycznie, a napędzający 

siłą własnych mięśni ryksze wymagali wyjątkowo obfitego pożywienia. Autorzy wielokrotnie 

przez nas cytowanej ankiety o wyżywieniu w getcie twierdzili, iż przewoźnicy (konsumujący 

przeciętnie 1544 kcal na osobę dziennie) byli drugą najlepiej odżywioną grupą mieszkańców 

dzielnicy i dodawali „Liczba ta byłaby jeszcze o wiele większa, gdyby badanie dotyczyło 

wyłącznie prowadzącego riksze. W ankiecie wysokość konsumpcji uległa redukcji dzięki temu, 

że badanie dotyczy całego gospodarstwa domowego (zwykle rodziny), a członkowie rodziny 

prowadzącego rikszę nie wyróżniają się specjalnie wysoką konsumpcją”1664.  

Wysokie zarobki rykszarzy pozwalały im często utrzymywać swoje rodziny. Emanuel 

Ringelblum wspominał o pięknym czynie grupy polskich robotników, którzy swojego 

dawnemu towarzyszowi pracy kupili rykszę, dzięki której ten mógł zacząć zarabiać na 

utrzymanie po utracie pracy1665. Dla wielu rodzin jednak kupno nowego pojazdu nie było 

możliwe. Mimo licznych ogłoszeń w GŻ nie udało się nam ustalić ceny ryksz, lecz z pewnością 

wynosiła ona przynajmniej kilkaset złotych. W takiej sytuacji niektórzy właściciele pojazdów 

wynajmowali je kierowcom w zamian za udział w zyskach.  

Poza przewozem ludzi ryksiarze zajmowali się także transportem towarów. Specjalnie 

w tym celu powstały riksze towarowe, ze skrzynią ładowną zamiast siedzenia, lub też z 

bagażnikiem pod siedzeniem pasażera, w którym można było pomieścić około 20 kg towaru1666. 

Zazwyczaj były one wykorzystywane do rozwożenia kontrabandy z met szmuglerskich do ich 

odbiorców1667.  

Jakkolwiek riksze stały się niemal symbolem transportu w okresie okupacji ich 

pojawienie się nie oznaczało końca pracy wózkarzy i tragarzy. Wielu z nich w czasie wojny nie 

tylko zdołało utrzymać swoją pracę, ale i się wzbogacić na szmuglu, gdyż ich nabrane przed 

wojną doświadczenie logistyczne (a najpewniej także kontakty w półświatku) pozwoliło im 

odnaleźć się w nowych realiach. 

W getcie od lata 1941 r. pojawiły się ponadto omnibusy konne TowaKohna i Hellera, 

zwane potocznie kohnhellerkami. Bilety na nie kosztowały 60 groszy, a tym samym były 

kilkukrotnie tańsze od rikszy. Trudno więc się dziwić, że mimo powolnego tempa jazdy 

                                                
1663 H. Makower, op. cit., s. 38. 
1664 Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941, ARG I 279, AR, t. 12, s. 694-695. 
1665 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 280, lipiec-sierpień 1941 r. 
1666 H. Makower, op. cit., s. 38. 
1667 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 293, wrzesień 1941 r. 
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cieszyły się one znaczącym zainteresowaniem i zazwyczaj były przepełnione1668, choć nawet 

taka stawka była znaczącym wydatkiem dla uboższych mieszkańców dzielnicy. Mimo iż 

licencja udzielona Towarzystwu Omnibusów Konnych zezwalała na prowadzenie jednocześnie 

dwudziestu pięciu wozów1669, tak w końcu 1941 r. po ulicach dzielnicy poruszało się zaledwie 

sześć dwukonnych omnibusów, na potrzeby których utrzymywano 24 konie i, jak pisano, to 

trudności ze znalezieniem koni utrudniały rozwój przedsiębiorstwa. Obsługiwana wówczas 

była jedna linia omnibusów („A”) – z rogu ul. Pańskiej i Komitetowej, przez Maeiańską, 

Twardą, Ciepłą, Grzybowską, Waliców, Żelazną do Solnej1670, lecz planowano rozszerzenie 

oferty połączeń. Na nowej linii „B”1671 miano wprowadzić większe, lżejsze i bardziej 

komfortowe omnibusy. 

Na terenie getta utrzymywano dość niewielką liczbę zwierząt pociągowych. W spisie z 

końca 1941 r. wyliczono w dzielnicy 183 konie1672, które jak się wydaje – poza wozami Kohna 

i Hellera – służyły głównie do prowadzenia1673 ruchu towarowego, gdyż w marcu 1941 r. 

odebrano żydowskim dorożkarzom ich konie. J. Leociak śledzący zagadnienia komunikacyjne 

w dzielnicy zauważył, że w maju 1941 r. w dzielnicy nadal jeździły dorożki, a GŻ, 

niespodzianie, informowała o przyznaniu licencji na 50 pojazdów tego typu1674.  

Wozy konne pozostały stałym widokiem na ulicach getta do rozpoczęcia deportacji 

latem 1942 r. Liczne źródła wspominają także o złym stanie zwierząt pociągowych – były one 

zazwyczaj wychudzone, co sugeruje niedostateczne dostawy paszy do getta1675 i niską 

opłacalność pracy zwierząt. Ringelblum zanotował w październiku 1941 r.: „w getcie pojawiły 

się ostatnio wozy, zaprzężone w ludzi. Rachunek jest prosty: utrzymanie konia kosztuje 80 zł 

dziennie, podczas gdy człowieka tylko 20 zł”1676. Wyciągane na podstawie tej lakonicznej 

informacji wnioski o częstym wykorzystaniu pracy ludzi przy holowaniu wozów należy uznać 

za nadinterpretację. Notatka ta powstała w okresie zmian granic getta, gdzie wiele tysięcy osób 

zmuszonych było do zmiany miejsca zamieszkania, a co za tym idzie – tymczasowo rósł popyt 

                                                
1668 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 292, sierpień-wrzesień (?) 1941 r., s. 294 połowa września 

1941 r. 
1669 GŻ nr 43 z 30 V 1941 r., s. 3. 
1670 Odpowiedź na pismo w sprawie konnych omnibusów w dzielnicy żydowskiej, ARG II 43, AR t. 12, s. 79. 
1671 Bilety komunikacji omnibusowej w Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie, ARG I 398. 
1672 Karolina Wróbel, Zwierzęta w getcie warszawskim. Inna wersja historii, Warszawa 2015, niepublikowana 

praca magisterska w zbiorach AŻIH, Prace magisterskie napisane po II Wojnie Światowej, sygn. 347/411, s. 24. 
1673 Ch. A. Kaplan, op. cit., s. 237, 15 III 1941 r.; Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s.223, 18 III 

1941 r. 
1674 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 133. 
1675 Karolina Wróbel, Zwierzęta w getcie warszawskim. Inna wersja historii, Warszawa 2015, niepublikowana 

praca magisterska w zbiorach AŻIH, Prace magisterskie napisane po II Wojnie Światowej, sygn. 347/411, s. 39-

43. 
1676 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 306, październik 1941 r. 
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na usługi przewozowe, a ich ceny wzrosły do 80-100 zł za wózek1677. W tym momencie 

możliwe było tymczasowe wyprowadzenie na ulice nieużywanych wozów dla których 

brakowało koni i wykorzystanie ludzi (w tym samych przeprowadzających się) do ich 

przetoczenia na małe dystanse. Możliwości koni w zakresie holowania ciężkich ładunków są 

znacznie większe niż ludzi, a przez to nie możliwe jest proste zastąpienie koni ludźmi w 

stosunku 1:1.  

8.2.7. Inne usługi 

W dzielnicy istniał także szereg innych zakładów usługowych wszelkich profesji i dla 

wielu z nich brak nam danych pozwalających opisać sposoby ich organizacji, liczby 

zatrudnionych czy zarobki pracowników. Wydaje się jednak, że ich sytuacja nie różniła się 

znacząco od tego w jakiej znalazły się wyżej opisane zakłady. Przez zubożenie większości 

mieszkańców getta spadał popyt na wszelkie usługi, przez co na rynku nie mogli utrzymać się 

przedsiębiorcy dotąd nastawieni na obsługę niezamożnych klientów. Jednocześnie na rynku 

mogli pozostać cenieni specjaliści w swoim fachu, lecz ich zarobki nominalne wzrastały 

nieznacznie względem okresu przedwojennego, co oznaczało znaczący spadek siły nabywczej 

ich płacy.  

Kluczowa jest jednak utrata źródeł utrzymania przez większość osób z sektora usług, 

które przez to zmuszone były szukać nowych miejsc pracy – często kierując się do pracy w 

tworzonych w dzielnicy warsztatach lub też zajmując się handlem. 

 

8.3. Wolne zawody 

 

Pośród nieźle sytuowanych osób w getcie znaleźli się przedwojenni przedstawiciele 

wolnych zawodów. Należy pamiętać, że wielu z nich równolegle z pracą na własny rachunek 

znalazło zatrudnienie w administracji getta. Wielu z prawników pracowało w Radzie 

Żydowskiej i Żydowskiej Służbie Porządkowej, zaś przedstawiciele zawodów medycznych 

pracowali w szpitalach na terenie getta lub też byli zatrudniani przez ŻTOS.  

Działalność prawników w dzielnicy zamkniętej jest stosunkowo słabo opisana. Już w 

początkowym okresie okupacji zwolniono z sądów Żydów i zabroniono żydowskim 

adwokatom reprezentowania swoich klientów przed sądem1678. W ten sposób ich możliwości 

zarobkowania w dotychczasowych zawodach zostały drastycznie ograniczone. Wiemy jednak, 

                                                
1677 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 306, październik 1941 r. 
1678 H. Bryskier, op. cit., s. 28. 
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iż niektórzy prawnicy wciąż prowadzili swoje praktyki i znajdowali zlecenia. Wydaje się 

jednak, że ta nisza była wyjątkowo niewielka – Stanisław Adler wspomniał o tym, że zarobił 

pewne pieniądze broniąc kolegów z ŻSP przed sądem dyscyplinarnym1679, a Regina Szpilman, 

pracująca w getcie w kancelarii jednego z adwokatów, zdaniem swojego brata Władysława, 

„zarabiała grosze”1680.  

W innej sytuacji znaleźli się lekarze. Władze okupacyjne zabroniły wprawdzie 

żydowskim lekarzom leczenia nieżydowskich pacjentów, lecz wciąż pod ich opieką znajdowały 

się setki tysięcy mieszkańców getta. W getcie znajdowało się około 750 lekarzy1681 (według 

innych źródeł – 8301682) i znaczący ich odsetek prowadził własne praktyki. Zdaniem wiecznego 

krytyka porządków panujących w getcie, Stanisława Różyckiego: 

Lekarzy Żydów przed wojną było dużo – wielu było bez pracy. Teraz wszyscy 

pracują, a prócz nich wszyscy nostryfikanci, absolwenci i studenci medycyny, 

felczerzy, wykwalifikowane pielęgniarki etc. […] Ponieważ w szpitalach 

lekarze nie są honorowani (poza ordynatorami)1683, więc panowie doktorzy 

nie tracą cennego czasu. Wszyscy mają dość pacjentów prywatnych, więc 

szpitale pozostawia się pod opieką studentów, felczerów […] Lekarze 

tymczasem zbierają majątki… Z nielicznymi wyjątkami wszyscy żerują jak 

szakale na nieszczęściu ludzi i jak wampiry wysysają krew 

najbiedniejszych1684. 

 

Jego spojrzenie niepozbawione było słuszności. Mordechaj Lensky, pracował z rana w 

szpitalu na Lesznie, popołudniami w szpitalu na Stawkach i ponadto przyjmujący pacjentów w 

dwóch przychodniach pisał „zarabiałem niewiele, jako że stawki były znacznie niższe niż 

przeciętne. Miesięczne wynagrodzenie w publicznych instytucjach [służby zdrowia – MG] nie 

pozwoliłyby utrzymać rodziny nawet na pół tygodnia”1685. Co za tym idzie, jak i setki innych 

lekarzy, odbywał on także wizyty domowe u pacjentów, by łatać domowy budżet. Przez to 

większość lekarzy, których sytuację zawodową możemy prześledzić, pracowało jednocześnie 

w szeregu miejsc. Nie można zatem precyzyjnie rozdzielić prywatnych praktyk lekarskich od 

pracy w przychodniach i szpitalach utrzymywanych przez RŻ czy organizacje społeczne. 

                                                
1679 St. Adler, op. cit., s. 71; Otwartym jest pytanie czy wynagrodzenie to nie było de facto łapówką. 
1680 Wł. Szpilman, op. cit., s. 66. 
1681 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 252. 
1682 M. Lensky, op. cit,, s. 72; tłumaczenie własne. 
1683 Według uzupełnienia J. Leociaka – nie wypłacano im pensji, co nie znajduje potwierdzenia w relacjach 

personelu szpitalnego. 
1684 St. Różycki, To jest ghetto!, ARG I 455, AR t. 33, s. 61. 
1685 M. Lensky, op. cit., s. 71. 
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W niemal każdym wydaniu „Gazety Żydowskiej” publikowane były ogłoszenia 

warszawskich lekarzy, a nierzadko ich liczba przekraczała czterdzieści w jednym numerze. Jak 

wyliczał Jacek Leociak: „Sądząc po liczbie anonsów, najwięcej było chyba dentystów, 

chirurgów oraz ginekologów. Rzadziej spotyka się ogłoszenia okulistów czy laryngologów. 

[…] Na samym tylko Lesznie było w różnych okresach co najmniej dwanaście gabinetów 

dentystycznych”1686. W ogłoszeniach zazwyczaj reklamowali się lekarze ze specjalizacji 

wymagających przyjmowania w gabinecie lekarskim i nie jest jasne czy z liczności ogłoszeń 

można wnioskować o liczebności przedstawicieli poszczególnych specjalizacji.  

Jedną z większych placówek zatrudniających lekarzy (poza szpitalami) było 

Ambulatorium Gminy przy ul. Twardej 61687, w którym pacjenci przyjmowani byli za 

niewygórowanym wynagrodzeniem (2 zł za poradę na miejscu, 6 zł za poradę domową), lub 

też za okazaniem talonu na bezpłatną konsultację lekarską wystawionego przez Wydział Opieki 

Społecznej RŻ. Według sprawozdań gminnych w listopadzie i grudniu 1940 r. w ambulatorium 

przyjmowano około 1500 pacjentów tygodniowo, z których zaledwie jedna trzecia opłacała 

swoje wizyty, pozostałe zaś były finansowane ze środków RŻ1688. Jakkolwiek ta liczba wygląda 

na dość dużą, to zakładając normę obłożenia lekarzy pracą na poziomie dwudziestu porad 

dziennie1689 możliwe byłoby obsłużenie pacjentów przez piętnastoosobową obsługę. Doliczając 

przypadki wymagające zabiegów lekarskich i bardziej czasochłonne wizyty domowe okazuje 

się, iż personel ambulatorium musiał liczyć około 20-30 osób pracujących na pełen etat. 

Prawdopodobnie liczba osób zatrudnionych była większa, gdyż pracujący tam Mordechaj 

Lensky skarżył się, że przy przydzielaniu pacjentów poszczególnym lekarzy sporą rolę grały 

znajomości i ustosunkowanym lekarzom przydzielano więcej wizyt1690. Nie jest jasne, jaka 

część opłaty za wizytę w ambulatorium była przeznaczona na honoraria lekarzy, lecz ich 

zarobki z pewnością nie były wysokie – jeden z zatrudnionych wspominał, zapewne z pewną 

przesadą, że wynagrodzenie za pracę w ambulatorium ledwo wystarczało na opłacenie 

dojazdów rykszą do pracy1691. Podobna była sytuacja w szpitalu „Czyste” na Lesznie, w której 

przyjmowano chorych spoza szpitala za opłatą 3 zł.  

Trudne jest oszacowanie faktycznego zapotrzebowania mieszkańców getta na usługi 

medyczne. Złe warunki bytowe panujące w getcie, sprzyjały rozwojowi wielu chorób co 

                                                
1686 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 252. 
1687 B. Engelking, J. Leociak. op. cit., s. 254. 
1688 APW, PRŻ, Działalność przychodni w IV kwartale 1940 r., 483/22, k. 6. 
1689 Szacunek ten wydaje się niewygórowany na tle współczesnych norm liczby pacjentów przyjmowanych przez 

lekarzy w polskiej służbie zdrowia. 
1690 M. Lensky, op. cit., s. 89. 
1691 M. Lensky, op. cit., s. 91. 
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przekładało się na wzrost popytu na pracę lekarzy, lecz wiele osób nie było w stanie pozwolić 

sobie na leczenie. Jednocześnie zapotrzebowanie na usługi lekarzy niektórych specjalności (jak 

ginekologów i położników) znacząco spadały przez spadek liczby kobiet ciężarnych. Zdaniem 

niektórych źródeł wszyscy lekarze posiadali pracę, a nawet osoby nieposiadające kwalifikacji 

lekarskich znajdowały zatrudnienie w służbie zdrowia, zdaniem innych było wielu kandydatów 

na każdy wakat w placówkach medycznych1692. Wytłumaczenie tego pozornego paradoksu jest 

proste. Dzięki swoim etatom w szpitalach czy przychodniach lekarze kwalifikowali się na 

posiłki w kuchniach ludowych i dodatkowe przydziały należne pracownikom gminnym. Można 

spodziewać się, że niektóre osoby decydowały się w tym celu na zatrudnienie w limitowanym 

zakresie w publicznej służbie zdrowia, aby pozyskać te przywileje, zaś większość czasu 

spędzały one, pracując na własną rękę. Przykładowo: Ema Makower w szpitalu bywała co 

trzeci dzień1693, lecz na co dzień pracowała ona jako dentystka, przyjmując pacjentów 

prywatnie. W ten sposób niemal wszyscy lekarze zatrudnieni byli w publicznej służbie zdrowia, 

lecz często w tak skromnym wymiarze godzinowym, że znacząca część pracy musiała być 

wykonywana przez nie w pełni wykwalifikowany personel. Jak się wydaje jedynie lekarze o 

ustalonej renomie znajdowali dość zleceń by móc prowadzić swoje prywatne praktyki, zaś 

pozostali mogli znaleźć zatrudnienie przy często niewdzięcznej pracy jako opiekunowie na 

punktach dla przesiedleńców. 

Nie można także pomijać pewnego aspektu psychologicznego wpływającego na 

popularność wyboru pracy w zawodach medycznych. Jak zauważył K. Wyka podczas wojny 

„nieliczne zawody wolne, zwłaszcza lekarze i aptekarze żyli normalnie ze swojej pracy. 

Zawody te uchodziły za specjalnie cenne, ponieważ obok automatycznie niechybnych 

zarobków chroniły […] przed łapankami i wywózką”1694. Praca w zawodzie inteligenckim i 

cieszącym się uznaniem społecznym była wyjątkowo atrakcyjną alternatywą dla zawodów 

wymagających „przewarstwowienia” (jak określano de facto deklasację). To mogło wpływać 

na wzrost zainteresowania posadami w szpitalach. 

8.3.1. Aptekarze1695 

W dzielnicy żydowskiej istniało kilkanaście aptek, które zatrudniały około 270 osób, w 

tym 150 farmaceutów. Podlegały one Wydziałowi Aptek RŻ, który je zaopatrywał i codziennie 

odbierał od nich utarg. Ceny lekarstw i artykułów medycznych były także ustalane centralnie 

                                                
1692 M. Lensky, op. cit., s. 72. 
1693 H. Makower, op. cit., s. 115; Rozdział „Szpital Chirurgiczny na Lesznie 1” został napisany przez jego żonę – 

ibidem, s. 6. 
1694 K. Wyka, op. cit., s. 289. 
1695 Podrozdział ten oparty jest o ustalenia J. Leociaka; B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 255-258. 
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przez RŻ tak, jak i wynagrodzenia aptekarzy. Gdyby organizacja ta faktycznie działała to cały 

personel aptek wypadałoby uznać za de facto urzędników gminnych. Należy wspomnieć, że 

zatrudnieni w aptekach zarabiali dobrze jak na warunki getta, z kierownikami zarabiającymi 

około tysiąca złotych miesięcznie. 

W getcie stale brakowało leków. Świadczyć mogą o tym liczne relacje lekarzy, 

skarżących się na niedostateczne zaopatrzenie. Źródła żydowskie oskarżają działającą poza 

murami Izbę Aptekarską o ignorowanie potrzeb zgłaszanych przez Wydział Aptek. Podobnie 

milczeniem zbywane były wnioski o przydział lekarstw składane w Transferstelle. Wiosną 

1942 r. rozważano odebranie na rzecz szpitali zapasu leków przywiezionego do Warszawy 

przez Żydów niemieckich, jednak nie zdecydowano się na ten krok1696.  

W tej sytuacji zrozumiałym wydaje się ciche przyzwolenie ze strony RŻ na przemyt 

lekarstw do getta, co uniemożliwiało utrzymanie cen medykamentów na poziomie ustalonym 

urzędowo. Przyzwolenie to zaowocowało systemem podobnym do organizacji Komisji 

Opałowej, gdzie instytucja ta była prowadzona przez fachowe kierownictwo dysponujące 

znaczącą autonomią od RŻ. Szefostwo Wydziału Aptek miało wolną rękę w prowadzeniu 

swoich interesów tak długo, jak długo podstawowe potrzeby publicznej służby zdrowia były 

zaspokojone. Świadczy o tym obsada personalna wydziału, gdzie kluczowe role odgrywali 

kupcy z branży farmaceutycznej, i powierzenie zarządzania hurtowniami leków i środków 

dezynfekcyjnych osobom prywatnym, posiadającym dużą autonomię wobec Judenratu. To 

kupieckie towarzystwo, podobnie jak w wypadku innych towarów, opierało się na dostawach 

od przemytników, których praca była tym intratniejsza, że poza typową różnicą cen pomiędzy 

dzielnicą żydowską a resztą Warszawy dodatkowo RŻ ustaliła podatek od lekarstw w 

wysokości 40%. W bliżej nieokreślonych okolicznościach spółka Kohna i Hellera zdobyła 

również prawo do wwozu lekarstw.  

 

8.4. Życie kulturalne w getcie 

 

8.4.1. Teatry w getcie 

Wraz z rozpoczęciem okupacji doszło do likwidacji żydowskich teatrów w Warszawie. 

Zamknięcie getta pozwoliło jednak na ich ponowne otwarcie i już w grudniu 1940 r. powstał 

teatr „Eldorado”, a wiosną i latem 1941 r. otwarto kolejno teatry: „Na Pięterku”, „Nowy 

Azazel”, „Femina” i „Nowy Teatr Kameralny”, który przejął większość obsady (z Michałem 

                                                
1696 L. Hirszfeld, op. cit., s. 241. 
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Zniczem na czele) zlikwidowanego wówczas teatru „Na pięterku”. Ponadto w „Melody Palace” 

wystawiano w drugiej połowie 1941 r. przedstawienia teatralne. 

Ta rozmaitość scen w getcie w pewnym stopniu jest myląca. Trzech inwestorów (Meir 

Wind, Jerzy Hirszfeld i Symcha Ryba), którzy posiadali koncesję na prowadzenie „Feminy”  

1697, jednocześnie miało także koncesje na prowadzenie dwóch dalszych teatrów getta. 

Hirszfeld z Rybą prowadzili „Melody Palace”1698, a Ryba i Wind kierowali najstarszym z 

gettowych teatrów – „Eldorado”. W ten sposób trudno mówić o rzeczywistej konkurencji 

pomiędzy tymi przedsiębiorstwami. „Nowy Azazel” należał do jednego z zamożniejszych 

przedsiębiorców getta – A. Frajmana (lub też Fajermana), co, jak wskażemy niżej, pozwalało 

na częstsze wystawianie przedstawień, które nie musiały być sukcesami kasowymi.  

Licencję na prowadzenie „Nowego Azazela” miała Regina Judtowa1699 - znana 

intrygantka, która przez romans z majorem Ferdinandem Kamlahem, jeszcze z czasów I Wojny 

Światowej, zaczęła być uważana za wyjątkowo wpływową osobę. Popularna opinia mówiła, że 

jest ona w stanie załatwić wiele rzeczy u władz niemieckich, co otwierało jej wiele drzwi i 

faktycznie pozwalało jej załatwiać szereg spraw w RŻ. Z czasem jednak wiele osób, 

rozczarowanych niewielką skutecznością jej starań, mimo pobieranych przez nią z góry 

zaliczek za zdobycie koncesji czy uwolnienie kogoś z więzienia, przestało zważać na jej 

prośby1700 – co z kolei przełożyło się na jeszcze mniejszą skuteczność jej starań i całkowity 

upadek jej autorytetu. Kolejne osoby żądały zwrotu wpłaconych zaliczek bądź skarżyło się na 

oszustwo władzom getta, co doprowadziło do zakazu wstępu dla niej do budynków Rady 

Żydowskiej i Zakładu Zaopatrywania oraz cofnięcia jej wszelkich koncesji w lutym 1942 r1701. 

W czerwcu miała zostać aresztowana, ale uciekła z aresztu udając wysoką gorączkę1702. Jej 

dalsze losy są nieznane. 

Postać Reginy Judt odgrywa dużą rolę w organizacji życia kulturalnego w getcie, gdyż 

jeszcze w październiku 1940 r. Regina Judt zdobyła zezwolenie na prowadzenie kabaretu1703 i, 

poza posiadaniem koncesji na prowadzenie „Nowego Azazela”, była także jedną z 

współtwórczyń „Melody Palace”1704, w którym miała prowadzić szkołę tańca1705. Poza 

przedstawieniami i koncertami w „Melody Palace” odbywały się także liczne zabawy taneczne 

                                                
1697 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 594. 
1698 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 601. 
1699 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 592. 
1700 St. Gombiński, Wspomnienia policjanta, s. 254-256. 
1701 Adama Czerniakowa dziennik, s. 253, 15 II 1942 r. 
1702 Adama Czerniakowa dziennik, s. 285-286, 3, 6 VI 1942 r. 
1703 Adama Czerniakowa dziennik, .s 157, 10 X 1940 r. 
1704 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 209, 19 II 1941 r. 
1705 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 601. 



391 

i niesławny konkurs na najpiękniejsze nogi getta z lutego 1941 r.1706. Tamtejsze rozrywki były 

komentowane także przez narodową prasę polską jako dowód na brak solidarności pośród 

Żydów – dla przykładu wydawany przez Konfederację Narodu1707 „Znak” pisał: „… przeciętnie 

w warszawskim ghetcie umiera miesięcznie 7000 Żydów. […] W kawiarni „Melody Palace” 

odbył się niedawno konkurs tańca, w którym pierwsza nagroda wynosiła 1900 zł. Do konkursu 

stanęło 50 par. Zaiste, makabryczna zabawa! Taniec wśród trupów”1708. Te przesadzone 

wiadomości wydają się nieźle odpowiadać recepcji zabaw w „Melody Palace” przez ludność 

getta i w pewnym stopniu może to tłumaczyć negatywne nastawienie wielu osób do pani 

Judtowej. Jak się wydaje podczas gdy jej koneksje odegrały kluczową rolę w organizacji 

teatrów, tak później jej rola traciła na znaczeniu – gdy w lutym 1942 r. utraciła swoją pozycję 

nie odbiło się to na pracy „Nowego Azazela”, a „Melody Palace” zakończył działalność z 

powodu zmiany granic getta w marcu 1942 r.  

Teatry w getcie miały około 3 tysięcy miejsc na widowniach1709, co oznacza, że mimo 

trudności lokalowych udało się im zająć pomieszczenia nadające się do takiej działalności. 

Widownie liczyły około 500 – 600 miejsc, zaś mieszcząca się przy ul Leszno 35 „Femina” 

miała największą salę przeznaczoną dla ponad 900 widzów1710. Większość teatrów 

przygotowywała jedną premierę w miesiącu i wystawiało swoje sztuki codziennie w późnych 

godzinach popołudniowych (rozpoczynając spektakl około 17), aż do premiery kolejnego 

przedstawienia. W dni wolne od pracy dawano często także drugi spektakl wczesnym 

popołudniem1711. Oznacza to, że każdy spektakl w dzielnicy mógł zostać obejrzany przez 

kilkanaście tysięcy osób. Według szeregu źródeł frekwencja zazwyczaj dopisywała1712 – St. 

Różycki zakładał, do swoich obliczeń, że średnio 80% miejsc na widowni było zajętych, co 

przekładałoby się na około 70 tysięcy biletów miesięcznie sprzedawanych przez wszystkie 

teatry łącznie. Cieszące się dużą popularnością spektakle miewały także kilkukrotnie 

przekładaną datę zdjęcia z afisza o czym informowano na łamach GŻ. Jerzy Jurandot 

wspominał jednak, że „w tygodniu sala teatru przeważnie przedstawiała widok 

przygnębiający”, a nawet na sobotnie spektakle nie udawało się zapełnić widowni jeśli w getcie 

                                                
1706 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 209, 19 II 1941 r. 
1707 Konfederacja Narodu była organizacją podziemną powstałą we wrześniu 1940 r. z połączenia szeregu innych 

organizacji podziemnych związanych z przedwojennym ONR-Falanga. 
1708 „Znak” nr 40, 1 XII 1941 r., [za:] J. Jurandot, op. cit., s. 85, przyp. 63; Przytaczane informacje nie znajdują 

potwierdzenia w innych źródłach. 
1709 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 586. 
1710 GŻ nr 47 z 13 VI 1941 r., s. 3. 
1711 R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej…, s. 218. 
1712 R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej…, s. 218; [St. Różycki], Teatry w ghetcie ARG I 661, AR t. 5, s. 

56. 
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doszło akurat do łapanek czy rozeszła się szczególnie niepokojąca plotka1713, co kazałoby 

obniżyć ten szacunek. Jurandot twierdził także, że przez to, że „Femina” grała w języku polskim 

mogła liczyć tylko na dość skromną grupę zainteresowanych występami. Przez to musiano 

wyjątkowo często, bo co 2-3 tygodnie, urządzać premiery nowych przedstawień1714. 

Wprawdzie zdarzały się w niej i takie przypadki, tak nie odstawała ona pod tym względem od 

teatrów wystawiających sztuki w jidysz. Dla porównania: „Nowy Azazel” w ciągu 14 miesięcy 

swojego działania wystawił 18 przedstawień, zaś „Femina” – 14 przedstawień w niewiele 

krótszym czasie1715.  

Dla zapełnienia dużych widowni konieczne było ustalenie cen biletów na odpowiednio 

niskim poziomie. Przeciętnie wejściówka kosztowała około 2 zł, a tym samym była 

kilkukrotnie tańsza niż kawa i ciastko w kawiarni, czy bochenek chleba na wolnym rynku. 

Mimo to zdaniem Różyckiego, „publiczność to przede wszystkim nowobogaccy, szmuglerzy, 

kupcy, spekulanci” którzy stanowili około połowy widzów, zaś drugą połowę – bardziej typowi 

w teatrach przedstawiciele inteligencji, burżuazji i niegdyś zamożnego mieszczaństwa1716. 

Jurandot za to widział wśród widzów teatralnych dość liczną reprezentację 

drobnomieszczaństwa: „sobotnia publiczność to młodzież rzemieślnicza, ekspedienci i 

ekspedientki z małych sklepików na Gęsiej, Smoczej i Zamenhofa”1717. Jeśli zaufać tej 

obserwacji oznaczałoby to, że niska cena biletów teatralnych czyniła z nich rozrywkę dostępną 

dla szerokiej publiczności, gdzie nawet skromnie zarabiające osoby, których zarobki nie 

wystarczały na pełne zaspokojenie głodu, niekiedy decydowały się wydać kilka złotych na 

spektakl teatralny. 

Taki profil klienteli znajdował również odbicie w tym jakie sztuki wystawiano na 

deskach gettowych teatrów – przeważały komedie, często z elementami muzycznymi i 

tanecznymi. W recenzji jednego z przedstawień tego typu, opublikowanej na łamach GŻ, 

Herman Czerwiński, wyraźnie znudzony powtarzalnością tych widowisk pisał: „Treść mniej 

lub więcej podobna do wszystkich tego gatunku humbugowych „spektakli”. Jest to typowe 

widowisko ludowe z chórem, baletem i statystami. Humor, piosenka, przyśpiewki itd., a co 

najważniejsze – szczęśliwe zakończenie”1718. Niekiedy wystawiano także ambitniejsze 

dramaty, lecz nie cieszyły się one większą popularnością w getcie. Podejmujący najwięcej tego 

                                                
1713 J. Jurandot, Ada, [w:] Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie, s. 245-246. 
1714 J. Jurandot, Miłość tragiczna, [w:] Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie, s.291. 
1715 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 638-642. 
1716 [St. Różycki], Teatry w ghetcie ARG I 661, AR t. 5, s. 56. 
1717 J. Jurandot, Ada, [w:] Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie, s. 246. 
1718 GŻ nr 113 z 19 XI 1941 r., s. 3. 
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rodzaju prób „Nowy Azazel” „za każde przedstawienie o walorach artystycznych płacił haracz 

w postaci sztuki kasowej”1719. Redaktorzy GŻ często wskazywali, że teatry powinny być objęte 

patronatem proponowanego Wydziału Kultury i Sztuki RŻ, by dzięki subwencjom móc 

wystawiać dzieła na wyższym poziomie. W praktyce postulat ten nie został wdrożony, a 

kierownictwo teatrów na własną rękę decydowało jakie sztuki wystawić, przez co dominowały 

bezpieczne wybory dzieł prostych i niemal gwarantujących zainteresowanie widzów. Jerzy 

Jurandot, po wystawieniu szeregu przedstawień komentujących rzeczywistość getta (takich jak 

„Od Gminy do Feminy”, „Szafa gra” czy „Batalion Humoru”) stwierdził, że „publiczność 

niechętnie słucha dzielnicowych aktualności. […] Ci ludzie naprawdę i dosłownie chcieli od 

nas zapomnienia na ten krótki czas o wszystkim, co tyczyło obecnego ich życia”1720. 

Jednocześnie jednak sztuki zbyt dalekie od realiów getta, z których bohaterami widzowie nie 

potrafili się identyfikować, także okazywały się klapami. Gdy wiosną 1942 r. mieszkańcy 

dzielnicy wstrząśnięci byli nocnymi mordami dokonywanymi przez Niemców, nie potrafili 

zaangażować się w wystawiany w „Feminie” „Proces Mary Dugan”1721 gdzie aktorzy zwracali 

się do publiczności, jako do ławy przysięgłych w procesie podejrzanej o morderstwo1722. 

Budżety poszczególnych teatrów wynosiły rzędu 20-30 tys. zł miesięcznie, w zależności 

od wielkości sceny, popularności wystawianego akurat spektaklu i ewentualnych imprez 

okolicznościowych organizowanych przez dany teatr. Utrzymanie z tych środków lokalu, 

przygotowanie dekoracji dla nowego spektaklu i opłacenie licznej trupy teatralnej było 

problematyczne. Jak wyliczał Różycki: najwyżej ceniony aktor getta – Michał Znicz – mógł 

liczyć na pensję około 1000 zł miesięcznie, a reżyserzy, dyrektorzy, kierownicy i inni popularni 

aktorzy mogli liczyć na około 600-700 zł wynagrodzenia. Nawet wyjątkowo ceniona Stefania 

Grodzieńska – popularna aktorka i zarazem żona dyrektora artystycznego i literackiego 

„Feminy” Jerzego Jurandota – decydowała się dorabiać na występach poza teatrem1723. Zarobki 

mniej znanych aktorów i reszty personelu teatru były głodowe. J. Jurandot wspominał o 

„Feminie”, że „tylko kilka osób na najwyższych stanowiskach mogło za swój dzienny zarobek 

kupić bochenek chleba”1724, a ubożsi musieli zadowolić się jednym na 2-3 dni. Wiadomości te 

                                                
1719 R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej, s. 227. 
1720 J. Jurandot, Miasto skazanych [w:] Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie, s. 71. 
1721 Wystawiony jako „Sprawa przy drzwiach zamkniętych”, premiera miała miejsce w czerwcu 1942 r.; B. 

Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 642. 
1722 J. Jurandot, Miasto skazanych [w:] Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie, s. 100-101. 
1723 [St. Różycki], Teatry w ghetcie ARG I 661, AR t. 5, s. 62. 
1724 J. Jurandot, Ada, [w:] Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie, s. 241. 
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koroborował St. Różycki szacujący wynagrodzenia aktorów epizodycznych na poziomie 100-

300 zł miesięcznie1725. 

Tak niskie budżety teatrów zmuszały także do znaczących oszczędności. Oszczędzano 

nie tylko na kostiumach i dekoracjach, ale i na sprzątaniu, opale i oświetleniu. Ogrzewanie 

całych przestronnych sal nie wchodziło w grę, przez co zimą nierzadko temperatura na widowni 

była bliska zera. Jednocześnie okresowo wyłączana energia elektryczna zmuszała do 

oświetlania scen lampami karbidowymi1726. Nie jesteśmy obecnie w stanie zweryfikować 

szacunków Różyckiego, który zakładał, że dzienne utrzymanie teatru kosztowało około 230 

zł1727, co przy niższych opłatach w okresie letnim powinno pozwolić na ogrzanie teatru jeśli nie 

do komfortowych temperatur to przynajmniej do znacznie wyższych niż panujące na zewnątrz.  

Trudności finansowe uniemożliwiały budowę rozbudowanej scenografii, co uwiecznił 

na swoich zdjęciach Ludwig Knobloch. Większość scenografii stanowiły malowane na kartonie 

tła, zaś kostiumy były skompletowane ze słabo dopasowanych ubrań i ewentualnie prostych 

strojów uszytych z prostych płacht jednokolorowych tkanin. W jednym z opowiadań o teatrze 

w getcie Jerzy Jurandot wspominał o heroicznym wręcz wysiłku, jakim było zdobycie trzech 

tóg do wystawienia „Procesu Mary Dugan” – które zdołał załatwić dopiero zaprzyjaźniony 

urzędnik gminny obiegający po kolei domy żydowskich adwokatów1728.  

8.4.2. Imprezy okolicznościowe 

Sale teatrów w getcie gościły, poza przedstawieniami, także liczne imprezy 

okolicznościowe organizowane zazwyczaj na potrzeby różnych akcji charytatywnych. Wiele z 

nich odbywało się także w budynkach kuchni ludowych czy w budynku Centralnej Biblioteki 

Judaistycznej1729, podczas wojny zajętej przez ŻSS, lecz wielkość sal teatralnych czyniła z nich 

lokale wyjątkowo dobrze dostosowane do tych zajęć.  

Odbywające się w tych lokalach uroczyste inauguracje akcji charytatywnych, wieczory 

pamięci ważnych postaci kultury żydowskiej czy inne występy artystów stanowiły zarazem 

okazje do zbiórek pieniędzy na rozmaite cele przez organizatorów danego wydarzenia. Wśród 

organizatorów najczęściej przewijała się Rada Żydowska, ŻSS (i organizacje z nią powiązane) 

oraz powiązane z „Trzynastką” Żydowskie Pogotowie Ratunkowe, które prowadziło także 

rzeczywistą działalność charytatywną.  

                                                
1725 [St. Różycki], Teatry w ghetcie ARG I 661, AR t. 5, s. 62. 
1726 J. Jurandot, Miasto skazanych, [w:] Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie, s. 84. 
1727 [St. Różycki], Teatry w ghetcie ARG I 661, AR t. 5, s. 56. 
1728 J. Jurandot, Miłość tragiczna [w:] Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie, s. 290. 
1729 Ten gmach przy ul. Tłomackie 3/5 został oddany do użytku w latach 30. XX wieku, przetrwał wojnę i 

obecnie mieści się w nim siedziba Żydowskiego Instytutu Historycznego. 
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8.4.3. Muzyka klasyczna w getcie - Żydowska Orkiestra Symfoniczna i zespoły 

kameralistów 

W końcu 1940 r. w getcie powstała Orkiestra Symfoniczna, której koncerty cieszyły się 

dużym zainteresowaniem publiczności i sporym uznaniem recenzentów. Początkowo grano 

tam popularne utwory klasycznych kompozytorów, takie jak „Niedokończoną symfonię” 

Schuberta czy suitę „Peer Gynt” Griega1730. Taki repertuar, podobnie jak ten proponowany 

przez teatry dzielnicy, miał być atrakcyjną ofertą dla możliwie szerokiej grupy słuchaczy. Z 

czasem jednak zaczęto wykonywać tam mniej sławne utwory. Co ciekawe na łamach GŻ 

wprost pisano o repertuarze orkiestry, gdzie nie brakowało utworów kompozytorów 

nieżydowskich, które przyjęło się uważać za zabronione do wykonywania Żydom. Dopiero w 

połowie kwietnia 1942 r. Heinz Auerswald miał wystosować pismo do RŻ zawieszające 

koncerty orkiestry na okres dwóch miesięcy za wykonywanie utworów nieżydowskich 

kompozytorów1731. Anonimowy raport o sytuacji w getcie przygotowany dla władz 

niemieckich wspominał „powszechnie żałuje się decyzji o zakazie koncertowania Żydowskiej 

Orkiestry Symfonicznej. Jej występy stanowiły dla szerokiej części społeczeństwa lubiącego 

muzykę klasyczną mile widziane odprężenie. […] wątpliwe jest, by Orkiestra była w stanie 

kontynuować regularne występy po dwóch miesiącach przerwy”1732. W praktyce orkiestra nie 

wznowiła działalności ze względu na rozpoczęcie akcji eksterminacyjnej w drugiej połowie 

lipca. 

Według wspomnień Marcela Reicha-Ranickiego, który był stałym bywalcem 

koncertów tej orkiestry i ich recenzentem na łamach „Gazety Żydowskiej”, koncerty zazwyczaj 

odbywały się przy pełnej widowni, a nierzadko z nadkompletem słuchaczy zajmujących 

miejsca stojące1733. Zachowany plakat z lata 1941 r. wskazuje, że bilety na koncerty kosztowały 

2-4 zł1734, a według innych ustaleń mogły być one jeszcze tańsze i kosztować zaledwie 

złotówkę1735. Przyjmując, że normą była sprzedaż tysiąca, a maksymalnie dwóch tysięcy 

biletów w tygodniu jej budżet musiał ograniczać się do kilku tysięcy złotych tygodniowo i 

prawdopodobnie kilkunastu miesięcznie, a więc był porównywalny do tego, jakie miały teatry 

w getcie, które nawet przy skromniejszych zespołach musiały prowadzić bardzo oszczędną 

gospodarkę.  

                                                
1730 GŻ nr 40 z 6 XII 1940 r., s. 2-3. 
1731 Marcel Reich-Ranicki, Moje życie, tłum. Jan Koprowski, Michał Misiorny, Warszawa 2000, s. 145. 
1732 Christopher Browning, Israel Gutman, Raporty żydowskiego „informatora” z warszawskiego getta, „Zagłada 

Żydów – Studia i Materiały” nr 2/2006, s. 330. 
1733 M. Reich-Ranicki, Moje życie, s. 144. 
1734 Afisz II koncertu symfonicznego, ARG I 394. 
1735 R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej, s. 232. 
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Doniesienia GŻ o tym, że „całkowity dochód [z koncertu – MG] przeznaczony był na 

rzecz Żydowskiego Towarzystwa Opieki Społecznej”1736 wskazują, że nawet tak skromne 

środki nie mogły być przeznaczone na wynagrodzenia muzyków. W początku 1941 r. powołano 

patronat nad orkiestrą, którego przewodniczącą została Felicja Czerniaków – zarazem żona 

przewodniczącego RŻ1737. Oznacza to, że funkcjonowanie tej instytucji było uzależnione od 

ofiarności publicznej, której nie można było być pewnym. Z pewnością patronat pozwalał 

najznaczniejszym darczyńcom na darmowe wejściówki na koncerty, lecz niestety nie są nam 

znane dokładniejsze dane na ten temat. 

 

Rysunek 25: Afisz Żydowskiej Orkiestry Symfonicznej, ARG I 349. 

Według Reicha-Ranickiego zarobki muzyków były wyjątkowo niskie, do tego stopnia, 

że niedożywienie trębaczy i puzonistów wpływało na ich jakość gry – przez co od pewnego 

momentu muzycy z orkiestry zapraszani byli przed koncertami na obfite śniadania przez 

pewnego zamożnego lekarza, fana muzyki klasycznej1738. Inni szukali zarobku w innych 

lokalach getta, co było możliwe dla solistów i ewentualnie zespołów kameralnych, gdyż te 

mogły liczyć na zatrudnienie na koncertach w kawiarniach i restauracjach getta, grając muzykę 

klasyczną lub rozrywkową.  

Obok Żydowskiej Orkiestry Symfonicznej istniała także orkiestra ŻSP złożona z jej 

funkcjonariuszy pod batutą Szymona Kataszka. Uświetniała ona różne uroczystości urządzane 

                                                
1736 GŻ nr 40 z 6 XII 1940 r., s. 2-3. 
1737 Adama Czerniakowa dziennik, s. 190, 7 VI 1941 r. 
1738 M. Reich-Ranicki, op. cit., s. 142. 
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przez Radę Żydowską czy ŻSP. Jak wspominał jeden z funkcjonariuszy „kilkunastu 

najlepszych muzyków jazzowych dokooptowano z łatwością, ofiarując im czapki i łatwą 

służbę”1739. Tak jak i w przypadku innych inicjatyw ŻSP finansowanie tej orkiestry zapewniane 

było dzięki znaczącym możliwościom tej formacji w uzyskiwaniu pieniędzy czy to drogą 

oficjalnie nakładanych kar administracyjnych, czy też przez bliskie działalności gangsterskiej 

wymuszenia niemieszczące się w ramach żadnego prawa.  

Brak nam narzędzi pozwalających oszacować faktyczne dochody muzyków grających 

w orkiestrach w getcie. Z pewnością jednak ich oficjalne zarobki były głodowe, a jedynie 

dodatkowe dochody – czy to wynikające z przywilejów towarzyszących służbie w ŻSP, czy 

różnych wyrazów uznania ze strony fanów, czy wreszcie chałtur granych w lokalach 

gastronomicznych pozwalały im na znośną, jak na warunki getta, egzystencję.  

8.4.4. Muzycy uliczni 

Poza tymi muzykami, którym udało się znaleźć stałe zatrudnienie na ulicach znalazło 

się wielu grajków ulicznych, którzy grą na instrumentach lub śpiewem próbowali zdobyć 

jałmużnę. Wielu z nich posiadało klasyczne wykształcenie muzyczne, przez co „słyszało się 

wówczas zaskakujące dźwięki: w jednym podwórzu koncert skrzypcowy Beethovena, w 

następnym koncert na klarnet Mozarta, oczywiście bez akompaniamentu”1740. Tym 

instrumentalistom towarzyszyli także wokaliści, jak choćby kobieta, która na podwórzach 

„śpiewała arie operowe z „Aidy”, „Toski”, „Poławiaczy pereł” głosem tak pięknym, że zapierał 

oddech”1741. Przez postępujące ubożenie ludności getta możliwość utrzymania się z ofiarności 

przechodniów musiała stawać się coraz trudniejsza, zaś konieczność wielogodzinnego 

wystawania na dworze w niesprzyjających warunkach pogodowych narażała muzyków na 

choroby i prowadziła do szybszej utraty sił witalnych. Brak nam ku temu szczegółowych 

informacji, lecz wydaje się, że warunki życia tej grupy muzyków niewiele, jeśli wcale, różniły 

się od sytuacji innych żebraków. 

8.4.5. Życie kulturalne organizowane przez Komitety Domowe 

Nie można pominąć życia kulturalnego, jakie toczyło się stale w domach żydowskich. 

Przez to, iż godzina policyjna uniemożliwiała wychodzenie na ulicę w godzinach nocnych, w 

wielu domach wieczorami gromadzono się w jednym z mieszkań, słuchając muzyki z 

gramofonu lub też wykonywanej na żywo. Spotkania te mogły mieć miejsce w gronie 

znajomych, lecz często były współorganizowane lub dodatkowo wykorzystywane przez 

                                                
1739 AŻIH, Sz. Puterman, Wysiedlenie z warszawskiego getta, 302/27, k. 55. 
1740 M. Reich-Ranicki, op. cit., s. 139. 
1741 H. Szereszewska, op. cit., s. 76. 
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Komitety Domowe jako dodatek do spotkań organizacyjnych, lub też okazja do zbiórki 

środków na realizację zadań KD. 

Przez znaczące różnice w działaniu poszczególnych KD trudno jest uchwycić klasyczny 

wzór takich imprez organizowanych na potrzeby lokatorów danej kamienicy. W największych 

komitetach przy kierownictwie powstawała odpowiednia komisja imprezowa1742, której 

zadaniem była okresowa organizacja występów artystycznych, wieczorków poetyckich, tańców 

czy gier towarzyskich. Największe natężenie tej działalności przypadło na okres pierwsze 

miesiące istnienia getta1743, kiedy to znaczny odsetek warszawskich Żydów dysponował jeszcze 

środkami, które mogły być przeznaczone na cele charytatywne, a do tego nie istniała wówczas 

jeszcze rozbudowana oferta kulturalna teatrów i kawiarń w getcie. Popularność amatorskich 

przedstawień w getcie miała przełożyć się na wzrost cen popularnych dramatów mimo 

wyjątkowo niskich cen książek1744.  

Ta część pracy KD budziła liczne kontrowersje. Jak wskazywali jej krytycy, ważny cel 

społeczny stanowił jedynie pretekst do urządzenia zabawy, zaś obrońcy dowodzili, że chwila 

wytchnienia od trudności życia w getcie była ważnym i wystarczającym argumentem na rzecz 

organizacji takich imprez, zaś prowadzone zbiórki stanowiły wyraz społecznego 

zaangażowania uczestników tych wieczorków. Henryk Bryskier, zamieszkujący w zamożnej, 

jak na warunki getta, kamienicy wspominał: „Imprezy te […] miały podwójny [potrójny? – 

MG] cel: wytworzenie atmosfery towarzyskiej wspólnoty lokatorów, kulturalną rozrywkę 

nienarażającą na niebezpieczne wyjście poza obręb domu i najważniejsze – uzyskanie jak 

największego dochodu, który by starczył nie tylko na pokrycie gaży artystów (dla których 

nierzadko były one jedynymi zarobkami […]), ale również na cele Komitetu Domowego”1745.  

Działalność KD na polu kulturalnym toczyła się najintensywniej w okresie przed 

zamknięciem getta i w pierwszych miesiącach jego istnienia. Na przełomie 1940/41 r. w getcie, 

w każdą sobotę, miały odbywać się setki imprez organizowanych przez KD1746. Obok 

wieczornych koncertów czy przedstawień, na których występowali mieszkańcy kamienicy lub 

zaproszeni artyści1747, organizowano także zabawy taneczne i gry karciane. W ciągu 1941 r. 

popularność tych imprez znacząco spadła, o czym świadczy zachowane sprawozdanie o 

finansach KD ze stycznia 1942 r. Warto pamiętać, że działo się to w okresie Akcji Pomocy 

                                                
1742 R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej, s. 124. 
1743 Perec Opoczyński, Tragedia komitetu domowego, ARG I 655, AR t. 31, s. 393; idem., Historia komitetu 

domowego, ARG I 1229, AR t. 31, s. 386. 
1744 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 209, 19 II 1941 r. 
1745 H. Bryskier, op. cit., s. 88. 
1746 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 204, 31 XII 1940 – 17 I 1941 r. 
1747 Perec Opoczyński, Tragedia komitetu domowego, ARG I 655, AR t. 31, s. 393. 
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Zimowej, kiedy to ŻSS zapowiadała „na herbatki, względnie imprezy domowe, których dochód 

przeznaczony jest na rzecz Pomocy Zimowej, możemy kierować bezpłatnie 1-2 artystów”1748, 

co musiało stanowić znaczącą zachętę do organizowania takich imprez. Ponadto wcześniejsza 

niż latem godzina policyjna mogła zachęcać ludzi do organizacji życia towarzyskiego 

wieczorami, podobnie jak i problemy z opałem mogły zachęcać do wspólnego przebywania w 

jednym – akurat lepiej ogrzanym – lokalu.  

W trzech z sześciu dzielnic getta – I, II i IV z imprez organizowanych przez KD 

pochodziło mniej niż 5% ogółu ich wpływów, zaś uśredniając dla całej dzielnicy było to 

niespełna 12%1749. Świadczy to faktycznie o niewielkich wpływach z imprez nawet gdy ŻSS 

wyraźnie zachęcała do ich organizacji. Faktyczne wpływy na poziomie około 65 tys. zł z imprez 

organizowanych przez KD w całej dzielnicy w styczniu wskazują na to, że nie były one 

szczególnie popularne i dochodowe mimo organizacyjnego wsparcia ze strony ŻTOS. Nie 

znamy wydatków poniesionych przez ŻTOS na honoraria artystów występujących na 

wieczorkach urządzanych przez KD, lecz jak się wydaje znacząco rzutowały one na 

efektywność tej części akcji Pomocy Zimowej. 

 

8.5. Zarząd Dzielnicy Żydowskiej 

 

Od pierwszych miesięcy 1942 r. w dokumentach pojawia się określenie „Zarząd 

Dzielnicy Żydowskiej”, jako zbiorcza kategoria obejmująca urzędników Rady Żydowskiej, 

pracowników ŻTOS, funkcjonariuszy ŻSP i zatrudnionych w zależnych od RŻ instytucjach 

takich jak Zakład Zaopatrywania – a więc obejmuje całą, tak zwaną, budżetówkę. Warunki 

pracy w tych instytucjach różniły się znacznie, co zostanie omówione w poświęconych im 

podrozdziałach, ale jednocześnie widoczne są liczne podobieństwa. 

W latach przedwojennych praca w sektorze budżetowym była ceniona za wysoką 

stabilność zatrudnienia i stosunkowo wysokie wynagrodzenia. W czasie wojny atrakcyjność 

tych posad jeszcze wzrosła, gdyż spadła liczba innych stanowisk dla pracowników umysłowych 

gdzie przyjmowano Żydów. Jednocześnie, ze względu na spadek wartości nabywczej 

pieniądza, w okresie okupacji wysokie niegdyś wynagrodzenia, urzędowo zamrożone na 

przedwojennym poziomie, stały się głodowymi, w związku z czym od 1940 r. pracownicy 

urzędów zaczęli otrzymywać różne przywileje mające zwiększyć ich rzeczywistą wartość 

                                                
1748 Akcja Pomocy Zimowej; Okólnik informacyjny nr 2 z I 1942 r., ARG II 150, AR t. 27, s. 612-613. 
1749 Finanse komitetów domowych w styczniu 1942 r., ARG II 151, AR. t. 27, s. 617. 
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pensji – zaliczyliśmy do nich bezpłatne karty aprowizacyjne, prawo do posiłków w kuchniach 

ludowych czy zwiększone przydziały chleba kartkowego.  

Na początku omówione zostaną oficjalne dochody pracowników „budżetówki”, wraz z 

przyznanymi im przywilejami, później zaś omówione zostaną poboczne korzyści z pracy – od 

wykorzystywania wspólnego mienia dla własnego dobra, przez wynoszenie z pracy żywności 

i opału, po osławione w getcie łapówki i haracze. 

8.5.1. Zarobki 

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywała kilkudziesięcioosobowa grupa 

najważniejszych postaci w administracji getta. Zaliczali się do niej radcy RŻ, komendant ŻSP, 

dyrektorzy szpitali czy kilku najznaczniejszych dygnitarzy w strukturach ŻSS i zarabiali do 

tysiąca złotych miesięcznie1750. Poniżej nich znajdowali się wyżsi urzędnicy, zarabiający około 

500-600 zł1751. W drugiej połowie 1941 r. oficerowie ŻSP (od podobwodowego wzwyż) 

otrzymali gminne etaty z pensją w zakresie 300-400 zł1752. Poniżej nich znajdowały się 

wynagrodzenia większości urzędników, których pensje wynosiły od 150 do 300 zł1753 - przy 

czym na potrzeby szacowania budżetów domowych przyjmowano 250 zł zarówno dla 

zatrudnionych w RŻ jak i ŻTOS1754. Pracownicy fizyczni instytucji gminnych zarabiali 

znacznie mniej.  

Zachowane listy płac pracowników kuchen Centosu wskazują, że najniższą 

przewidzianą stawką było 60 zł miesięcznie, które otrzymywali sprzątacze. Nieco lepiej 

zarabiały podkuchenne i woźni – z wynagrodzeniami do 100 zł. Pensje w wysokości 150-200 

zł były przewidziane dla personelu biurowego oraz wychowawców, a 300 zł wynosiło 

uposażenie kierowników punktów1755. Wynagrodzenia pracowników fizycznych w tym 

systemie nie pozwalały na utrzymanie się z pracy i były niższe niż przewidywane zarobki 

handlarzy ulicznych czy robotników szopowych. Stąd konieczne było wprowadzenie 

dodatkowych zachęt do pracy w postaci pracowniczych przydziałów żywności czy 

zwiększonych przydziałów kartkowych. W teorii pracownicy mogli codziennie pobierać dwie 

porcje zupy z kuchni ludowych na osobę, a w praktyce przywilej ten, jak opisano poniżej, często 

                                                
1750 AŻIH, [Stanisław Gombiński], Pamiętnik, 302/129, k. 51. 
1751 St. Adler, op. cit., s. 72, St. Gombiński, Wspomnienia policjanta., s. 214. 
1752 Wiadomości zebrane w rozmowie z funkcjonariuszem Służby Porządkowej, ARG I 413, AR t. 5, s. 522; [T. 

Witelson], Opracowanie na temat Służby Porządkowej w getcie warszawskim, ARG 646a, AR t. 34, s. 590. 
1753 H. Makower, op. cit., s. 20.  
1754 Opracowanie dotyczące statystyki ludności żydowskiej w Warszawie, ARG I 572, AR t. 34, s. 19. 
1755 AŻIH, Centos, Lista personelu kuchni 113 – Gęsia 9, 200/24, k. 20-21, AŻIH, Centos, Raport z kontroli 

Punktu Dożywiania nr 139 przy ul. Karmelickiej 15 z 30-31 X 1941 r., 200/4, k. 1-2. 
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rozciągany był także na innych członków rodzin pracowników, którzy pobierali ze wspólnego 

kotła więcej posiłków. 

W ŻSP formalnie nigdy nie wprowadzono wynagrodzeń dla jej szeregowych 

funkcjonariuszy i pełnili oni swoją służbę honorowo. W tym miejscu rzuca się w oczy pewne 

podobieństwo do sytuacji w jakiej znaleźli się pełniący swoją służbę honorowo działacze 

społeczni, jak np. przedstawiciele KD. W getcie powszechne było zrozumienie, że należna była 

jakaś forma gratyfikacji za ich pracę, z którego wynikało przyzwolenie na pewne poboczne 

dochody.  

8.5.2. Mania opasek 

Przez to, że trudnych warunkach panujących w getcie posiadanie jakiegokolwiek 

stanowiska społecznego, od etatu gminnego po honorowo pełnioną służbę w Komitecie 

Domowym, pozwalało na uzyskanie pewnych przywilejów, to wiele osób usiłowało się 

wyróżnić spośród szarych obywateli getta. Rzucającym się w oczy objawem tego zjawiska była 

mania opasek służbowych. Uważnie obserwujący ulice getta Henryk Bryskier doliczył się ich 

dwudziestu rodzajów, różnych dla poszczególnych wydziałów RŻ, działaczy ŻSS, członków 

„Trzynastki”, pracowników biur pogrzebowych, nauczycieli szkół zawodowych, inwalidów 

wojennych i wartowników Służby Przeciwlotniczej1756. Felietonista GŻ kpił z manii tytułów i 

obnoszenia się ze swoimi funkcjami:  

A dygnitarzy namnożyło się tyle, ile biedaków (widocznie jedno żywi drugie, 

tylko niewiadomo kto kogo). Każdy prawie zajmuje jakieś „stanowisko”, 

urząd, godność, krzesło. Każdy posiada jakiś „czyn”. Jeśli nie naczelny 

kierownik, to generalny zastępca głównego referenta, jeśli nie inkasent, to 

inspektor, to komisarz obcych domów, lub conajmniej „ktoś” z komitetu 

domowego, z „dzielnicy”, z „koła młodzieży”, z „kącika”, albo delegat 

szpitalnictwa, pełnomocnik sanitarny, nadzorca mieszkaniowy, kontroler 

niewiadomo czego, lub choćby kuzyn stryjeczny pana radcy – też „czyn” – 

wysłannik batalionu pracy, prezes, wiceprezes, lub choćby dozorca, nie 

mówiąc już o listonoszach, paczkonoszach, komendantach, radcach, ich 

przyjaciołach, wspólnikach, „znajomych” ich córek, sekretarzach ich 

zastępców, krewnych ich teściowych i tak dokoła nich „kręcących się”… A 

któż dopiero wyliczy wszystkie rangi, szarże, hierarchie, urzędy, stanowiska 

„służb porządkowych”, niebieskich, zielonych, żółtych!1757 

Takie nagromadzenie osób przyznających się do jakiegoś związku ze strukturami 

Zarządu Dzielnicy budziło wrażenie jeszcze większych przerostów kadrowych, niż w 

                                                
1756 H. Bryskier, op. cit., s. 104-105. 
1757 GŻ nr 39 z 16 V 1941 r., s. 2; pisownia oryginalna; wskazane na końcu kolory odnoszą się do kolorów 

opasek służbowych. 
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rzeczywistości miały miejsce. W rzeczywistości najwyższe zatrudnienie w „budżetówce” jakie 

poświadczono w źródłach to 9030 osób w pierwszych dniach akcji likwidacyjnej getta latem 

1942 r.1758, do czego należy doliczyć jeszcze około dwóch tysięcy porządkowych. Pokrywa się 

to z opracowaniem Chila Rozena, według którego w skład Zarządu Dzielnicy wchodziło 10 900 

osób, w tym: 5800 pracowników RŻ (wliczając w to jej agendy gospodarcze takie jak ZZ i 

personel szpitali), 2100 porządkowych i 3000 pracowników szeroko rozumianej opieki 

społecznej1759.  

Pozostałe osoby zaangażowane w administrację dzielnicy, takie jak administratorzy 

domów, członkowie Komitetów Domowych i wielu innych, formalnie nie otrzymywały za 

swoją pracę wynagrodzenia – jednak często były w stanie wykorzystać swoją pozycję do 

czerpania pewnych korzyści, które wynagradzały im czas poświęcony na pracę społeczną.  

8.5.3. Nadużycia 

Jednocześnie w instytucjach tych rozwijało się pewne przyzwolenie do czerpania 

dodatkowych korzyści z pracy. Niskie wynagrodzenia usprawiedliwiały czerpanie korzyści z 

pracy instytucji, w której było się zatrudnionym – wszak „trzeba było sobie jakoś radzić”1760. 

Na tej zasadzie znacząca część personelu szpitala zdecydowała się zamieszkać na jego terenie, 

oszczędzając na czynszu i opale1761, pracownicy po znajomości kupowali opał, a osoby mające 

kontakty w ZZ kupowały po znajomości dostarczane do dzielnicy warzywa. Takim 

półlegalnym metodom korzystania z własnej pozycji towarzyszyła wszechobecna korupcja. 

Niewielu jednak było przekonanych przez taką argumentację i w getcie niemal powszechna 

była krytyka skorumpowanych urzędników i porządkowych. Warto zauważyć, że do tej pory 

najwięcej uwagi poświęcano przekupstwu w RŻ i ŻSP, lecz wynika to ze skupienia się na 

źródłach wytworzonych przez osoby związane z szeroko rozumianym „sektorem społecznym”. 

Inni pamiętnikarze zwracali jednak uwagę, iż „stowarzyszenia samopomocowe, które mocno 

krytykowały gospodarkę gminną i wymyślały jej od złodziei, same miały nie lepszą opinię”1762.  

Przez to, że z pracą w Zarządzie Dzielnicy wiązały się możliwości zarobków „na boku” 

to wiele osób było gotowych zapłacić znaczącą łapówkę, by otrzymać upragnione stanowisko 

z przekonaniem, że przyszłe zyski wynagrodzą tę inwestycję. Oddajmy tutaj głos 

                                                
1758 Sprawozdanie za okres od 22 VII do 30 IX 1942 r., AR t. 12, s. 726-727. 
1759 APW, PRŻ, Ch. Rozen, Zagadnienie pracy w dzielnicy żydowskiej, ARG II 58, 483/39, k. 6. 
1760 Szeroko zagadnienie to opisuje St. Gombiński; idem, Wspomnienia policjanta., s. 187-189. 
1761 Według pisma jednego z lekarzy na terenie szpitala na Czystem mieszkało około 300 osób; [Jakub Munwez], 

Memoriał do przewodniczącego Komisji Gospodarczej Szpitala Żydowskiego „Czyste”, ARG I 267, AR t. 12, s. 

538. 
1762 H. Makower, op. cit., s. 20. 
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Ringelblumowi, który skupiał się na przewinach RŻ: „Przyjmowanie łapówek przed Gminę 

kwitnie. Posada policjanta kosztuje 300 zł, na poczcie 500 zł, inne 1000 i więcej”1763.  

Powszechność łapówkarstwa w getcie była tak duża, że w GŻ artykuł tłumaczący 

„popularne słówka w dzielnicy żydowskiej” rozpoczynał się od hasła „szafa gra”1764. Oznaczało 

ono, że w getcie dla nadania biegowi dowolnej sprawie potrzebne było właściwe jej opłacenie.  

Przyjrzyjmy się dokładniej naturze łapówek i haraczy ściąganych w getcie. Podczas gdy 

łapówki były wręczane z inicjatywy osób chcących uzyskać lepsze traktowanie, tak haracze 

były ściągane z inicjatywy przedstawicieli władz, którzy grozili represjami w wypadku ich 

nieopłacenia. Przykładowo gdy do podań o pracę czy wniosków o zezwolenie na prowadzenie 

działalności gospodarczej dołączony był „załącznik” – rozumiemy je jako łapówkę, zaś 

wypadek, w którym kolumna dezynsekcyjna groziła zniszczeniem mienia w mieszkaniach, 

których mieszkańcy się nie okupią – stanowi przykład szantażu. Łapówki dość często były 

racjonalizowane, na przykład w swojej obronie stosunków panujących w getcie Stanisław 

Gombiński pisał: „… przekupstwo urzędników? Tak, ale mówiąc o przekupstwie, nie wolno 

zapomnieć o warunkach życia; łapówka w getcie musiała istnieć, była niezbędnym 

uzupełnieniem niezdrowej, niesłusznej i niesprawiedliwej rzeczywistości”1765. Brakuje za to 

obrońców szantażu. Ten był uważany za skrajnie szkodliwy objaw zepsucia społecznego, który 

winien być traktowany jako zbrodnia. Do takich zaliczano, przede wszystkim, haracze ściągane 

z przemytników i blokady domów dla wymuszenia opłat z ich mieszkańców. Oddajmy znów 

głos Gombińskiemu:  

Od racji żywnościowych zaczynając, na odcięciu wszelkich możliwości pracy 

kończąc, cała budowa przez swój koszmarno-biurokratyczny bezsens była 

jednocześnie świadomym, celowym organizowaniem systemu rabunkowo-

łapówkowego. […] Haraczu też żądał niejeden urzędnik żydowski, Żyd, który 

miał jakiś okruch władzy.  

Zdaniem St. Adlera w ramach ŻSP walczono ze ściąganiem haraczu od szmuglerów „z 

całą energią”1766, ku czemu brak jednak przekonujących dowodów. Te nielegalne zarobki 

potrafiły być znacznie większe niż jakiekolwiek legalne uposażenia. Pojedynczy porządkowy 

pełniący służbę w miejscu intensywnego przemytu mógł w ciągu dnia zainkasować 100-500 zł, 

                                                
1763 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 178, 29 XI-2 XII 1940 r. 
1764 GŻ nr 35 z 2 V 1941 r., s. 2. 
1765 St. Gombiński, Wspomnienia policjanta, s. 222-223, podkreślenie w oryginale; Rzuca się w oczy 

podobieństwo tej obserwacji do poczynionej przez K. Wykę; por. K. Wyka, op. cit., s. 276-280. 
1766 St. Adler, op. cit., s. 92. 
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tym samym zarabiając równowartość miesięcznego wynagrodzenia urzędnika gminnego. 

Zagadnienie to zostanie dokładniej omówione w rozdziale poświęconym przemytowi. 

8.5.3.1. Niegospodarność i wykorzystywanie mienia wspólnego 

Wśród materiałów z getta warszawskiego nie brakuje ostrych krytyk urzędników 

gminnych czy działaczy, którzy wykorzystywali swoje pozycje dla własnej korzyści, kosztem 

mieszkańców getta. Podobną krytykę można także przedstawić w stosunku do zatrudnionych 

w instytucjach świadczących pomoc społeczną i medyczną mieszkańcom getta. Wydaje się 

jednak, że poza nielicznymi przypadkami, w tych grupach nadużycia wynikały nie ze złych 

intencji i prób wzbogacenia się kosztem dobra wspólnego, a były one de facto konieczne w 

obliczu głodowych wynagrodzeń przewidzianych urzędowo. Obok celowego wykorzystywania 

dobra wspólnego można także wskazać osobny problem niegospodarności, wynikający często 

z niskich kwalifikacji pracowników i ich słabej motywacji do pracy.  

Niskie wynagrodzenia w kuchniach ludowych oraz niedostateczna kontrola ich 

pracowników prowadziły do licznych nadużyć przy rozdziale żywności. Na podstawie 

raportów z lustracji kuchni prowadzonych przez Centos możemy zrekonstruować typowe dla 

tego rodzaju placówek nadużycia. Zachowany protokół z kontroli punktu przy ul. Karmelickiej 

15 z końca października 1941 r. przedstawia całą galerię możliwych nadużyć, przez co 

przyjrzymy mu się dokładniej.  

Kontroler zwrócił uwagę w pierwszym rzędzie na nieuzasadnioną nieobecność części 

pracowników w pracy oraz angażowanie na etaty osób niewykwalifikowanych, ze względu na 

ich powiązania z kierownictwem placówki. W dniu kontroli, o godzinie 10:45, stwierdzono 

nieobecność sześciu pracowników z kilkunastoosobowej obsługi. Kierownik tej placówki od 

ponad miesiąca, jak zanotowano „korzysta z płatnego urlopu i do Punktu absolutnie nie 

przychodzi”. Jednocześnie pośród zatrudnionych znalazły się: córka kierownika oraz siostra i 

córka jednego ze współzałożycieli punktu1767. Na liście płac znalazło się sześć wychowawczyń, 

mimo iż na punkcie nie prowadzono żadnej działalności wychowawczej1768, co każe podać w 

wątpliwość sens ich zatrudnienia. 

Obok tego dochodziło do licznych nadużyć przy gospodarowaniu powierzonymi 

zapasami żywności, opału i środkami pieniężnymi. Poza pensją personel tej instytucji 

„otrzymuje strawne, w wysokości 2 zł 50 gr dziennie, za sobotę – 4 zł oraz chleb po ¼ kg 

                                                
1767 AŻIH, Centos, Raport z kontroli Punktu Dożywiania nr 139 przy ul. Karmelickiej 15 z 30-31 X 1941 r., 

200/4, k. 2. 
1768 AŻIH, Centos, Raport z kontroli Punktu Dożywiania nr 139 przy ul. Karmelickiej 15 z 30-31 X 1941 r., 

Załącznik, 200/4, k. 6. 
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dziennie, zaś w sobotę po ½ kg oraz zupy w nieograniczonej ilości na miejscu i na wynos”1769 

– tym samym te dodatki (podsumowując: około 80 zł i 8 kg chleba miesięcznie) miały wartość 

zbliżoną do całego regularnego uposażenia pracowników. Nietrudno zauważyć także znaczący 

potencjał do daleko idących nadużyć, potęgowany tym, że punkt nie prowadził księgi 

magazynowej1770, przez co nie było możliwe określenie czy jego obsługa nie okradała 

magazynu. Wykazane zużycie paliwa znacząco przekraczało normy, co sugeruje wynoszenie 

przez pracowników opału na własny użytek1771. Sprzedaż biletów obiadowych była 

prowadzona bez należytej ewidencji, przez co nie jest jasne, na jakich zasadach rozdzielano 

cenne kupony ulgowe, co mogło być źródłem dodatkowego dochodu niesumiennych 

pracowników. Także księgowość punktu prowadzona była w sposób, który „uniemożliwia 

jakąkolwiek kontrolę w tym kierunku”, a w szczególności nie było możliwe ustalenie listy 

wierzycieli punktu1772. 

Punkt ten wydaje się być przypadkiem ekstremalnym przez nagromadzenie problemów 

w jednymi miejscu, lecz żadne z wyliczonych nadużyć nie było wyjątkowe. Nadużycia przy 

rozdziale żywności były niemal powszechne. W innych punktach dowiadujemy się o 

obieraczkach wynoszących w obierkach całe kartofle1773, bądź maskujących braki magazynowe 

poprzez rozwodnienie 500 porcji zupy do 8501774. W Punkcie nr 137 na Nalewkach 37 kontroler 

stwierdził, że część produktów przeznaczana była wyłącznie na dożywianie personelu – tak, że 

do klientów trafiała tylko część przewidzianej normą kaszy, zaś przydział marchwi w całości 

był konsumowany przez pracowników punktu1775. W kuchni nr 118 na Nowolipkach 35 

trzynastu pracowników umysłowych tego lokalu pobrało jednego dnia 74 porcje zupy – a więc 

średnio 5,7 porcji na osobę, przy czym zupa pracownicza była gotowana w osobnych 

naczyniach i była wyraźnie bardziej pożywna niż trafiająca do podopiecznych1776. Gdy w 

kontroli kuchni nr 145 przy Nowolipkach kontroler odkrył, że personel pobierał tylko należne 

                                                
1769 AŻIH, Centos, Raport z kontroli Punktu Dożywiania nr 139 przy ul. Karmelickiej 15 z 30-31 X 1941 r., 

200/4, k. 2; W oryginale zastosowano dawny skrót od kilograma – klg. 
1770 AŻIH, Centos, Raport z kontroli Punktu Dożywiania nr 139 przy ul. Karmelickiej 15 z 30-31 X 1941 r., 

200/4, k. 4. 
1771 AŻIH, Centos, Raport z kontroli Punktu Dożywiania nr 139 przy ul. Karmelickiej 15 z 30-31 X 1941 r., 

200/4, k. 4; Na innym punkcie 40 kg węgla i 35 kg drewna wystarczało do ugotowania ponad 2 tysięcy obiadów, 
zaś w badanym mowa o 85 kg węgla i 17 kg drewna na nieco ponad 800 posiłków.  
1772 AŻIH, Centos, Raport z kontroli Punktu Dożywiania nr 139 przy ul. Karmelickiej 15 z 30-31 X 1941 r., 

Załącznik, 200/4, k. 7. 
1773 AŻIH, Centos, Notatka z lustracji kuchni nr 131, Nowolipie 58 z 8 XII 1941 r., 200/4, k. 8. 
1774 AŻIH, Centos, Raport instruktorki M. Rozenbergowej z kontroli kuchni przy ul. Nowolipki 35 z 24 XII 1941 

r., 200/4, k. 11. 
1775 AŻIH, Centos, Wyniki lustracji Punktu Dożywiania nr 137 – Nalewki 37 przeprowadzonej przez kontrolera 

Mojżesza Chonowskiego z 27 i 30 XI 1941 r., 200/9, k. 13. 
1776 AŻIH, Centos, List dotyczący sytuacji w Kuchni nr 118 przy ul. Nowolipki 35 z 9 I 1942 r., 200/22, k. 6. 
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im posiłki, a zupa była gęsta i smaczna to ustalenia te zostały zamaszyście podkreślone na 

maszynopisie raportu1777, gdyż wyraźnie odróżniały się na tle stosunków typowych dla innych 

placówek żywienia zbiorowego.  

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego rozpowszechniały się nadużycia przy 

wykorzystaniu opału, gdzie, mimo przerwy w pracy, kuchnie potrafiły wciąż wykazywać 

zużycie takie jak w dni kiedy wydawały setki porcji zupy, a gdy normalnie pracowały zużywały 

niemal trzykrotnie więcej opału w przeliczeniu na posiłek względem w ciepłych wrześniowych 

dni1778. W innych kuchniach wykazywano przy kontrolach manco opału w wysokości kilkuset 

kilogramów1779, nawet jeśli wcześniejsze raporty podawały spalanie wyższe niż normalne. 

Sugeruje to, że opał był podbierany także przez magazynierów. 

Częstym działaniem było także wypożyczanie sprzętów, których brakowało w 

kuchniach, od osób zaprzyjaźnionych z kierownictwem za wygórowaną stawkę. Kontrole 

wykazały, na przykład, kuchnię wynajmującą wagę kuchenną za 4 zł dziennie1780, co przeszło 

dziesięciokrotnie przekraczało stawkę rynkową. Oznaczało to, że posiadacz wagi zarabiał na 

jej wynajmie tyle ile dwie etatowe sprzątaczki za swoją pracę! 

Prawdopodobnie umykają nam jeszcze liczne metody czerpania pobocznych korzyści z 

pracy w kuchniach. Przez to, że nie prowadzono w nich ksiąg magazynowych i kasowych, 

kontrolerzy nierzadko nie byli w stanie doliczyć się kilku tysięcy posiłków wydanych przez 

daną kuchnię na przestrzeni miesiąca lub też ze zdziwieniem odkrywali, że serwowana 

codziennie liczba posiłków jest o dwieście wyższa niż liczba zarejestrowanych konsumentów. 

Jak się wydaje, mimo poważnych oskarżeń ze strony kontrolerów, nie przystąpiono do 

zdecydowanej akcji walki przeciw tym nadużyciom, gdyż władze organizacji pomocowych 

świadome były, że przy głodowych wynagrodzeniach pracownicy zmuszeni byli czerpać 

poboczne zyski z pracy by przeżyć. Przez to więcej uwagi w zaleceniach dla kuchni poświęcano 

należytemu utrzymaniu czystości i porządkowi w księgowości, niż drobnym nadużyciom ze 

strony personelu. Dopiero przypadki nepotyzmu czy kradzieży na większą skalę spotykały się 

ze zdecydowanymi krokami ze strony zarządu. 

Podobne zastrzeżenia spotykamy także w przypadku pracy w szpitalu „Czyste”, gdzie 

ordynator jednego z oddziałów skarżył się na wynoszenie przez personel szpitalny jego 

                                                
1777 AŻIH, Centos, List dotyczący kontroli w Kuchni nr 145 przy ul. Nowolipki 68 z 12 I 1942 r., 200/22, k. 11. 
1778 AŻIH, Centos, Wnioski i uwagi wynikające z kontroli przeprowadzonej w kuchni nr 127 – Stawki 26 z 20 i 

24 XI 1941 r., 200/8, k. 2. 
1779Patrz np. AŻIH, Centos, List dotyczący zapasów paliwa w Kuchniach Dziecięcych z 29 I 1942 r., 200/22, k. 

20-21; AŻIH, Centos, Odpowiedź na pismo z 19 XII 1941 r. nr. 209/41, 200/25, k. 12. 
1780 AŻIH, Centos, List dotyczący kontroli w Kuchni nr 138 przy ul. Śliskiej 28, z 22 I 1942 r., 200/22, k. 18. 
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wyposażenia, w tym tysięcy sztuk bielizny i setek koców1781, ginięcie zapasów żywności (w 

tym przeznaczonych dla pacjentów cytrusów)1782 i angażowanie do pracy nadmiernej liczby 

osób – często spokrewnionych z dotychczasowymi pracownikami1783. Ponadto wskazywał on, 

że dyrektor i kierownik szpitala wykorzystywali szpitalne środki do remontowania prywatnych 

mieszkań1784, a rozdział wśród pracowników pomocy rzeczowej i mieszkań służbowych opierał 

się nie na merytorycznych przesłankach, a na indywidualnych układach z kierownictwem 

szpitala. 

8.5.3.2. Zatrudnianie osób pozbawionych doświadczenia, praca w Zarządzie 

Dzielnicy jako azyl dla inteligencji 

Widoczne było angażowanie do pracy na kluczowych stanowiskach osób bez 

doświadczenia pracy w administracji. Po części był to skutek faktycznego wykluczenia Żydów 

z udziału w przedwojennej „budżetówce”, po części zaś – był to efekt przyjmowania ludzi do 

pracy według klucza towarzyskiego, a nie obiektywnej oceny ich umiejętności i doświadczenia. 

Podczas gdy wśród radnych udało się znaleźć osoby przed wojną znaczące i mające dość duże 

doświadczenie w kierowaniu dużymi organizacjami, tak wśród niższych urzędników normą 

było to, że wcześniej pracowali na własną rękę, a nie w dość sztywnych strukturach 

administracji. Stanowiska gminne (czy w ŻSS) były często obsadzane przez przedstawicieli 

wolnych zawodów, w szczególności prawników, którzy nie mieli odpowiedniego 

doświadczenia zawodowego. Sytuacja ta była pogarszana zatrudnianiem nowych urzędników 

za płatną protekcją. Jednocześnie brakowało efektywnego systemu weryfikacji, który 

pozwalałby zwalniać z pracy osoby niekompetentne, przez co niemal niemożliwe było 

naprawienie dawnych błędów kadrowych. 

Jak celnie zauważyła Ruta Sakowska: „Swoistym azylem dla bezrobotnej inteligencji 

stała się ŻSS”1785 i to oddawało dobrze sytuację panującą w wielu oddziałach ŻSS. Podczas 

gdy wiele osób podczas wojny realizowało się w pracy społecznej, a zatrudnienie przy niej 

pozwalało im utrzymać się na minimalnym poziomie, tak dla wielu posada ta była celem 

samym w sobie. Wskazano to już wyżej przy omówieniu raportów z kuchni Centosu, gdzie 

zatrudniano szereg wychowawczyń, mimo iż placówki te nie prowadziły pracy wychowawczej. 

                                                
1781 [Jakub Munwez], Memoriał do przewodniczącego Komisji Gospodarczej Szpitala Żydowskiego „Czyste”, 

ARG I 267, AR t. 12, s. 540. 
1782 [Jakub Munwez], Memoriał do przewodniczącego Komisji Gospodarczej Szpitala Żydowskiego „Czyste”, 

ARG I 267, AR t. 12, s. 542-543. 
1783 [Jakub Munwez], Memoriał do przewodniczącego Komisji Gospodarczej Szpitala Żydowskiego „Czyste”, 

ARG I 267, AR t. 12, s. 537. 
1784 [Jakub Munwez], Memoriał do przewodniczącego Komisji Gospodarczej Szpitala Żydowskiego „Czyste”, 

ARG I 267, AR t. 12, s. 545-546. 
1785 R. Sakowska, op. cit., s. 110-111. 
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Takie podejście prowadziło do znaczących przerostów kadrowych i spadku efektywności 

organizacji pomocy. Widoczne u wielu działaczy było także wypalenie – podczas gdy w 

pierwszych miesiącach okupacji mogli oni wypełniać swoje zadania w należyty sposób i z 

dużym zapałem, tak w późniejszym okresie tracili oni zapał do pracy. Przykładem tego procesu 

w skali mikro może być kącik dziecięcy w jednej z kamienic getta, prowadzony przez grupę 

młodzieży, z której z czasem wykruszały się kolejne osoby. W tym miejscu zgłosiła się Ita 

Dimant, która ogłosiła, że „przestaje to traktować jako obowiązek społeczny” 1786, po czym 

przeorganizowała go w przedszkole, do którego dzieci mogły uczęszczać za opłatą (w 

przypadku rodzin uboższych – opłacał ją KD). Dzięki temu, że za swoją pracę Ita otrzymywała 

wynagrodzenie, mogła ona poświęcić należną uwagę swoim podopiecznym, a motywacja 

finansowa na długą metę była znacznie efektywniejsza niż poczucie obowiązku i zapał. 

Charakterystycznym znakiem niskich kwalifikacji osób na stanowiskach kierowniczych 

i niskiej kultury pracy były także przypadki niegospodarności, gdzie często niewielkie 

zaniechanie, głupia decyzja czy niesumienność przy wykonywanej pracy przekładały się na 

znaczące straty. Zjawiska te warte są ujęcia, gdyż obrazują one jak problemy organizacyjne 

administracji RŻ czy organizacji społecznych przekładały się na życie mieszkańców getta.  

W magazynach niektórych kuchni ludowych kontrole wykazywały wielokrotnie setki 

kilogramów gnijących warzyw, co oznaczało w każdym wypadku stratę setek jeśli nie tysięcy 

złotych. W szpitalu „Czyste” przez problemy z praniem bielizny pacjenci leżeli na 

nieobleczonych materacach, przez co szybko ulegały one zabrudzeniu, zniszczeniu i 

zawszeniu1787, co drastycznie wpływało na poziom higieny panujący w tej placówce. Janusz 

Korczak po tymczasowym objęciu kierownictwa w Głównym Domu Schronienia, znalazł w 

magazynie „osiemset kilo gnijących resztek bielizny i odzieży”1788, w innym tekście, 

stwierdzając dalece idącą niekompetencję personelu, notował: „magazyn odzieżowy nie wie 

nie tylko, ile bielizny posiada, ale w sumie kilogramów brudnej bielizny myli się o czterysta 

kilogramów na tonie”1789. W opracowaniu o magazynie żywności na Umschlagplatzu autor 

opisywał, skądinąd znane, beczki z warzywami konserwowymi, z których przez lenistwo 

bednarzy wycieka zalewa, przez co ich zawartość zaczynała gnić. Dopiero po pewnym czasie 

przystąpiono do naprawy beczek, gdy już pewna część ich zawartości nadawała się jedynie do 

utylizacji. Jak pisał „dużo pieniędzy kosztuje wygotowywanie wody do konserwowania i robi 

                                                
1786 Ita Dimant, Moja cząstka życia, Warszawa 2002, s. 16. 
1787 [Jakub Munwez], Memoriał do przewodniczącego Komisji Gospodarczej Szpitala Żydowskiego „Czyste”, 

ARG I 267, AR t. 12, s. 539-540. 
1788 J. Korczak, Pamiętnik i inne pisma z getta, s. 206. 
1789 J. Korczak, Pamiętnik i inne pisma z getta, s. 195. 
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się to w niewłaściwy sposób. Marnują się tysiące złotych i dużo pracy. Nikogo to nie obchodzi. 

Co będę krzyczał – skarży się magazynier, majster – skoro tych co stoją nade mną to nie 

obchodzi. W ten sposób demoralizacja pracy pogłębia się”1790.  

Diagnoz tego stanu rzeczy nie brakuje – wielu autorów w getcie skarżyło się na upadek 

moralny Żydów, na ich niekompetencję i niską motywację do pracy. Naszym zdaniem 

kluczową rolę w tym miejscu odgrywało kilka czynników. Po pierwsze przez to, że oficjalne 

wynagrodzenia nie pozwalały na utrzymanie się, istniało powszechne przyzwolenie na 

zajmowanie się w godzinach pracy innymi zajęciami – tak zwanymi „fuchami”, co ograniczało 

ilość czasu i energii, jakie mogli oni poświęcać na wykonywanie swoich obowiązków. 

Powiązana z tym była także kwestia niskiej jakości kierownictwa, wynikająca z tego, iż 

znacząca część osób obejmujących stanowiska kierownicze nie miała przed wojną 

doświadczenia na podobnych pozycjach, co utrudniało im efektywne planowanie pracy i 

motywowanie podwładnych. W niektórych tekstach wzmiankowana jest także niechęć do 

wyciągania konsekwencji za występki pracowników, wynikająca często ze szczytnych pobudek 

– kierownicy decydowali się zamieść pod dywan sprawy, które mogły skończyć się 

zwolnieniem dyscyplinarnym, gdyż wiedzieli, że byt rodzin ich pracowników zależy od 

utrzymania etatu przez żywiciela rodziny. Nie można też pomijać postępującej demotywacji 

pracowników większości instytucji w getcie, którzy stykając się na co dzień z nędzą i śmiercią, 

stopniowo przekonywali się o beznadziejności sytuacji i tracili wiarę w sensowność ich 

własnych działań.  

Wiele osób, które dołączyły do organizacji społecznych w pierwszym roku okupacji, z 

czasem traciły zapał do tej pracy, lub też w coraz większym stopniu zaczynały traktować swoje 

stanowiska jedynie przez pryzmat przywilejów. Dowodem tego mogą być reportaże Pereca 

Opoczyńskiego o funkcjonowaniu Komitetów Domowych1791, czy krytyczne uwagi 

Ringelbluma o panującym przy zatrudnianiu w organizacjach społecznych (w szczególności 

Joincie) protekcjonizmie1792. Warto w tym miejscu wspomnieć, że i Ringelblum spotykał się z 

żywą krytyką niektórych działaczy społecznych. Henryk Bryskier pisał: „na stanowiska 

dyrektorów [ŻTOS] powołano bliskich sobie ideowo ludzi, którzy przed wojną z opieką 

społeczną niewiele mieli wspólnego (jak np. nauczyciel szkolny Bloch […], czy młody historyk 

                                                
1790 [M. Lew?], Ulica Dzika 4 – „Transferstelle, Umschlagplatz”, ARG I 628, AR t. 34, s. 128. 
1791 P. Opoczyński, Historia komitetu domowego, ARG I 1229, AR t. 31, s. 377 i d., idem, Tragedia komitetu 

domowego, ARG I 655, AR t. 31, s. 390 i d. 
1792 E. Ringelblum, Historia opieki społecznej w Warszawie podczas wojny, ARG I 601, AR t. 27, s. 1106-1107; 

Ringelblum zastrzegał jednak, że w ŻTOS przy zatrudnianiu „decydującą rolę odgrywały elementy społeczne”, a 

protekcja była mniej rozpowszechniona niż w RŻ. 
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(Ringelblum), który czas poświęcał raczej swojej pracy historycznej (pisał pamiętniki – 

wprawdzie b. cenne), ale nie społecznej i podopiecznym, czy też młody kupiec manufaktury, 

którego głos na temat jakości (nie wyrobów sukienniczych), ale… mąki, kaszy czy kapusty był 

decydujący”1793.  

8.5.3.3. Stosunek urzędników do petentów 

Na tle powyższych zarzutów dość nieznacznymi wydać mogą się zarzuty o niewłaściwe 

traktowanie petentów przez urzędników. Trudności z załatwieniem spraw w urzędach, 

odsyłanie interesantów od okienka do okienka i wymuszanie łapówek prowadziły jednak do 

szybkiej erozji autorytetu RŻ i zniechęcały ludzi do korzystania z drogi formalnej.  

Na łamach GŻ ukazał się „felieton aktualny” o dygnitarzach, którego autor kpił:  

„Społeczeństwo” nie wie, że zostało stworzone po to, aby dygnitarz miał 

gdzie wyładować swoje miłosierdzie, i za to zainkasować zaszczyty, urzędy, 

honory, godności i [celowo zostawione puste miejsce – MG]. Więc czasem 

„petenci” stają się wprost nieznośni, zwłaszcza, kiedy domagają się 

naprawdę jakiejś pomocy. A nie wiedzą (petenci, a nie dygnitarze), że przede 

wszystkim „trza” napisać podanie, następnie załączyć załączniki, potem się 

rejestrować, a później czekać na wywiady, posiedzenia, załatwienia, 

uchwały, decyzje… Więc tylko cierpliwości! Pomoc otrzymają wszyscy, tylko 

jedni dożyją a drudzy [celowo zostawione puste miejsce – MG]1794 

Na stronach tekstów nieprzechodzących przez biurka cenzorskie krytyka ta była 

znacząco ostrzejsza. Jeden z autorów twierdził, że dla urzędników „płatnik stał się niby 

automatem płacącym”, a na zapowiedź odwołania się od niesprawiedliwej opłaty urzędnik miał 

odpowiadać „nie doczekasz pan(i) tego przypomnieć”1795. Takie działania prowadziły do 

szybkiej erozji autorytetu, jakim cieszyły się instytucje żydowskie. Zarazem arogancja 

urzędników ukazuje nam, jak silne było przekonanie o bezkarności nadużyć. 

Podsumowując te rozważania, można wskazać, że zarówno Rada Żydowska, wraz z 

zależnymi od niej instytucjami, jak i ŻSS były trawione przez podobne problemy. Ich szybko 

rozrastające się struktury były obsadzone przez słabo opłacanych pracowników, którzy 

znaczącą część czasu i energii poświęcali na zapewnienie sobie środków do życia, co często 

odbijało się negatywnie na jakości ich pracy. Do pracy w tych organizacjach przyjmowanych 

było, wiele osób bez doświadczenia na podobnych stanowiskach, często według klucza 

towarzyskiego, politycznego czy też dzięki płatnej protekcji, co utrudniało efektywne 

                                                
1793 H. Bryskier, op. cit., s. 168-169. 
1794 GŻ nr 39 z 16 V 1941 r., s. 2. 
1795 H. Bryskier, op. cit., s. 58-59. 
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zarządzanie poszczególnymi wydziałami. Mimo to wielu spośród zatrudnionych poświęcało się 

swojej pracy i na miarę możliwości starali się służyć mieszkańcom dzielnicy zamkniętej. 

Niestety przez ograniczone środki i wielką liczbę potrzebujących, mimo licznej rzeszy 

urzędników i działaczy, wiele osób nie otrzymywało pomocy ze strony Judenratu czy ŻSS, lub 

też otrzymywało ją w zdecydowanie zbyt skromnym zakresie, by znacząco rzutowała ona na 

dobrostan jej beneficjenta. W związku z tym instytucje te były stale, i nie bez słuszności, 

krytykowane przez mieszkańców getta, co przekładało się na stopniową i, jak się wydaje – 

powszechną, demoralizację ich personelu. O tej powszechności załamania wiary w sens własnej 

pracy świadczyć mogą wypowiedzi znanych i aktywnych działaczy, takich jak Rachela 

Auerbach czy Emanuel Ringelblum1796. 

 

8.6. Świadczenia pracy na rzecz władz niemieckich 

 

8.6.1. Placówkarze 

Zamknięcie bram getta nie oznaczało zakończenia działalności Batalionu Pracy. Wiele 

niemieckich przedsiębiorstw i jednostek wojskowych wciąż zgłaszało zapotrzebowanie na ręce 

do pracy. W przeciwieństwie do okresu sprzed zamknięcia getta zazwyczaj nie brakowało im 

chętnych do pracy, ale istniały znaczące różnice pomiędzy „dobrymi” i „złymi” placówkami. 

Podczas gdy wynagrodzenie na wszystkich było takie samo i wynosiło zaledwie 3,20 zł za 

dniówkę, tak w niektórych miejscach pracownicy mogli liczyć na lepsze traktowanie, pożywne 

posiłki i możliwości dodatkowego zarobku na handlu w drodze z i do pracy lub też ze swoimi 

nieżydowskimi współpracownikami. Emanuel Ringelblum wiosną 1942 r. był świadkiem 

sceny, w której robotnicy tratowali się nawzajem starając się wejść na pakę wojskowych 

samochodów ciężarowych, gdyż na placówce wojskowej obiecywano, obok urzędowego 

wynagrodzenia, dwie dobre zupy i ½ kg chleba każdemu pracującemu1797. 

Względem jesieni 1940 r. doszło do drastycznego zmniejszenia zatrudnienia Żydów na 

placówkach. Podczas gdy przed zamknięciem getta normą było codzienne angażowanie 

siedmiu i więcej tysięcy osób do pracy, tak w 1941 r. ich liczba zazwyczaj nie przekraczała 

dwóch tysięcy, w dużej mierze ze względu na obawy pracodawców związane z panującą w 

getcie epidemią tyfusu. Wyrazem tych obaw wydaje się zarządzenie z marca 1941 r., iż 

                                                
1796 Aleksandra Bańkowska, Maria Ferenc-Piotrowska, Wstęp, AR t. 27, s. LVII-LVIII. 
1797 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 352, 22-23 V 1942 r.; Podobną scenę poznajemy także w: 

L. Hirszfeld, op. cit., s. 200-201. 
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robotnicy żydowscy winni byli codziennie brać kąpiel przed pracą na placówce1798, brak jednak 

potwierdzenia źródłowego, aby zarządzenie to było faktycznie egzekwowane. Jesienią liczba 

placówkarzy osiągnęła minimum, gdyż ze względu na panującą w getcie epidemię tyfusu armia 

zdecydowała się zrezygnować z zatrudniania robotników żydowskich1799. W początku 1942 r. 

zatrudniano poza gettem zaledwie 600-700 Żydów, zazwyczaj przy pracach rozbiórkowych i 

przeładunkowych1800.  

Wraz z nadejściem wiosny i spadkiem liczby zachorowań na tyfus ich liczba zaczęła 

szybko wzrastać, osiągając 1700 w kwietniu1801, 3000 w maju1802 i około 6000 w przededniu 

rozpoczęcia akcji eksterminacyjnej1803. To zwiększone zapotrzebowanie na pracę Żydów 

wynikało, według oficjalnych raportów niemieckich, z braku rąk do pracy i niskiej 

efektywności zatrudnionych w robotników polskich. W maju wyliczano, że w Warszawie jest 

około pięciu tysięcy wakatów, a do prac ziemnych chciano zaangażować kolejne dziesięć 

tysięcy osób1804 - co zarazem stanowiło uzasadnienie tworzenia nowych obozów pracy. 

Niektórzy pracodawcy z Warszawy i okolic decydowali się utworzyć pośrednią pomiędzy 

placówkami a obozami formę zatrudnienia, zwaną placówką skoszarowaną. Ich pracownicy 

przez cały tydzień roboczy byli skoszarowani w miejscu pracy, a do dzielnicy wracali jedynie 

na niedzielę1805. 

Znaczącą część nowych zatrudnionych na placówkach wiosną 1942 r. stanowili 

niemieccy Żydzi przesiedleni w tym okresie do Warszawy. Zazwyczaj byli oni traktowani przez 

Radę Żydowską lepiej niż inni uchodźcy. Wielu z nich kierowano do pracy na placówkach lub 

też angażowano jako pracowników fizycznych w ramach akcji porządkowania i upiększania 

dzielnicy, która omówiona jest szerzej w rozdziale poświęconym ostatnim miesiącom przed 

rozpoczęciem eksterminacji bezpośredniej ludności getta. Według Ringelbluma już w maju 

1942 r. trzystu z nich pracowało na placówkach1806.  

8.6.2. Obozy pracy 

W końcu 1940 r., wraz z nadejściem zimnej pory roku, ograniczono prace ziemne, do 

których wykorzystywani byli żydowscy więźniowie obozów i nie rekrutowano nowych 

pracowników na miejsce zwolnionych z jesiennych turnusów. W kolejnym roku planowano 

                                                
1798 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 220, 10 III 1941 r. 
1799 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc październik 1941 r, [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 416. 
1800 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc styczeń 1942 r, [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 469. 
1801 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc kwiecień 1942 r, [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 513. 
1802 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc maj 1942 r, [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 530. 
1803 APW, PRŻ, Ch. Rozen, Zagadnienie pracy w dzielnicy żydowskiej, 483/39, k. 5. 
1804 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc maj 1942 r, [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 529. 
1805 A. Lewin, op. cit., s. 40, 13 V 1942 r. 
1806 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 359, maj 1942 r. 



413 

znowu masowe wykorzystanie żydowskiej siły roboczej przy regulacji rzek i budowie wałów 

przeciwpowodziowych. W rozmowach w getcie pojawiały się informacje o tym, że około 

pięćdziesięciu tysięcy Żydów zostanie wziętych na roboty1807, zaś w prasie jawnej mówiono o 

dwudziestu pięciu tysiącach1808. Faktycznie plany te zostały zrealizowane w niewielkim 

stopniu, gdyż władze obozowe skarżyły się stale na stan zdrowotny i niską efektywność pracy 

robotników żydowskich, które doprowadziły do zamknięcia szeregu z nich w czerwcu 

1941 r.1809 

Przez obozy pracy w 1941 r. przewinęło się około 11 400 Żydów z getta 

warszawskiego1810, z których większość trafiła do obozów w kwietniu (około 5200 osób) i maju 

(około 3200 osób)1811. Zamknięcie niektórych obozów przełożyło się na zmniejszenie liczby 

wysyłanych w kolejnych miesiącach robotników. W czerwcu kolejne transporty Żydów 

kierowano do obozów w rejonie Chełma Lubelskiego1812, by w końcu lipca w obozach 

znajdowało się ich 23001813-30001814. 

Początkowo wystawiane przez RŻ wezwania imienne do obozów pracy były, co do 

zasady, ignorowane przez Żydów znających panujące w obozach warunki. Na 1500 osób 

wezwanych w drugiej połowie kwietnia 1941 r., do selekcji stawiło się jedynie 50, a dalsze 130 

zostało znalezionych przez funkcjonariuszy ŻSP podczas nocnych kontroli w ich mieszkaniach. 

Pozostałą część kontyngentu zdecydowano się uzupełnić organizując łapanki uliczne1815. Ta 

akcja doprowadziła do załamania się opinii „ulicy getta” o ŻSP, gdyż w jej trakcie porządkowi 

wykazali się wielką brutalnością i łapówkarstwem1816, zaś – co uznano za szczególnie haniebne 

– kierujący tą akcją Jakub Lejkin otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł za gorliwość 

w chwytani Żydów na roboty1817. Ringelblum miał znać przypadek porządkowego, który 

zaledwie w ciągu jednej nocy zebrał łapówki w wysokości 5000 zł, by następnie ogłaszać, że 

może zwolnić z obozu dowolną osobę za 200 zł1818.  

                                                
1807 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 220, 10 III 1941 r. 
1808 GŻ nr 21 z 14 III 1941 r., s. 2; Plot 
1809 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc czerwiec 1941 r, [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 354. 
1810 W zależności od źródła podawane są wartości 11 425 i 11 405; Zestawienie transportów do obozów pracy, 

ARG I 1105 a i b, AR t. 24, s. 12-13. 
1811 Zestawienie transportów do obozów pracy, ARG I 1105 a i b, AR t. 24, s. 13. 
1812 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc czerwiec 1941 r, [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 354; 
Na zestawieniu Zestawienie transportów do obozów pracy, ARG I 1105 a i b, AR t. 24, s. 10-11 wyraźnie 

widoczne jako seria transportów po 120 osób do obozów dystryktu lubelskiego.  
1813 Zestawienie transportów do obozów pracy, ARG I 1105 a i b, AR t. 24, s. 13. 
1814 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc lipiec 1941 r, [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 369. 
1815 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 243, 26 IV 1941 r. 
1816 Szerzej o recepcji udziału ŻSP w łapankach do obozów: K. Person, Policjanci, rdz. 3.2.1, s. 101 i d. 
1817 Współczesne opowieści Hofmana: Z cyklu opowieści na temat Służby Łapówkowej, czyli Służby 

Porządkowej, ARG I 648, AR t. 5, s. 506. 
1818 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 245-246, 26 IV 1941 r. 
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Takie łapówki były zazwyczaj opłacane przez osoby dysponujące pewnymi rezerwami 

kapitału, gdyż alternatywa w postaci wyjazdu do obozu pracy wiązała się ze znaczącym 

ryzykiem śmierci i niemal pewnym uszczerbkiem na zdrowiu. Warunki pracy w obozach w 

1941 r. były w dalszym ciągu fatalne, a wielu osadzonych w nich Żydów zmarło. Należy z 

dużym dystansem podchodzić do słów pracującego w Wydziale Pracy Stefan Szpigielmana, że 

były one „nieporównanie […] w swych skutkach łagodniejsze niż tamte z roku ubiegłego. Otóż 

z tych obozów po dwumiesięcznej lub sześciotygodniowej pracy w zasadzie się powraca. 

Wyjąwszy wypadek zbiorowej egzekucji kilkudziesięciu obozowiczów chorych na tyfus […] 

w tym roku nigdzie do dramatów w zakresie szerszym nie doszło”1819. Wyczerpująca praca 

fizyczna w obozach dla wyniszczonych już głodem organizmów Żydów doprowadzała często 

do ich śmierci niedługo po powrocie do getta, zaś ich rodziny pozbawione przez 6-8 tygodni 

głównych żywicieli zazwyczaj pogrążały się w nędzy i musiały wyprzedawać swój majątek 

ruchomy. Sam Szpigielman zmuszony był przyznać, że znacząca część osób „wymierała 

wkrótce po powrocie […] na skutek ogólnego wycieńczenia z głodu” 1820. Nie broni się jego 

twierdzenie, że „wypadki zejścia pacjentów [po powrocie z obozów – MG] nie stoją w 

bezpośrednim przyczynowym związku z ich pobytem w obozie, ale są wynikiem warszawskiej 

nędzy”1821. Tymi uwagami jednocześnie potwierdzał prawdziwość uwag o niedostateczności 

pomocy RŻ dla osób w obozach pracy i ich rodzin. Istniejący Patronat nad Obozowiczami 

przekazywał ich rodzinom pewną liczbę bezpłatnych posiłków, zwalniał ich z konieczności 

opłacania należności za karty aprowizacyjne i wystawiał talony na porady lekarskie1822, a także 

przekazywał zapomogi pieniężne w wysokości do 100 zł miesięcznie1823. Dla zobrazowania 

skali jego działalności: do czerwca 1941 r. wydał on 9 tysięcy posiłków, a więc w przybliżeniu 

jeden na każdego Żyda wysłanego do obozu i zapewne mniejszą liczbę kart aprowizacyjnych 

– tym samym ich pomoc dla każdej z rodzin obozowiczów warta była sumarycznie kilka 

złotych. Na łamach GŻ, obok artykułów ukazujących pracę w obozach w możliwie dobrym 

świetle, pojawiały się także informacje o tym, że przewidywane jest wykorzystywanie obozów 

jako kary za wykroczenia1824. Jak pisał wyżej cytowany Szpigielman „Obozowicze, rekrutujący 

się z klasy „nędzarzy z szansami”, zarówno ochotnicy, jak i przymusowo doprowadzani z 

                                                
1819 St. Ernest, op. cit., s. 99. 
1820 St. Ernest, op. cit., s. 101. 
1821 St. Ernest, op. cit., s. 99. 
1822 GŻ nr 48 z 17 VI 1941 r., s. 2. 
1823 H. Bryskier, op. cit., s. 64. 
1824 GŻ nr 38 z 13 V 1941 r., s. 2. 
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łapanek ulicznych i nocnego wyciągania z łóżek przez SP z list Arbeitsamtu, swoją ofiarą 

chronili zasobniejszych mieszkańców getta”1825. 

Mieszkańcy getta na wiele sposobów usiłowali uniknąć wysyłki do obozów. Znana już 

z 1940 r. komisja lekarska badająca kandydatów do obozów była określana mianem „fabryki 

zwolnień z obozów”, gdyż zwalniała ona osoby za odpowiednią łapówką1826. Obok zwykłych 

łapówek za zwolnienie z listy osób kierowanych do obozu istniały także „systemowe” 

rozwiązania na poziomie Wydziału Pracy, który weryfikował, kto może być wysłany do obozu. 

„Kartoteki AA [Arbeitsamtu – MG], podstawy do sporządzania list przyszłych ofiar, […] 

chroniły tajnymi instrukcjami wewnętrznymi warstwę inteligencji […], wszelkich zawodowo 

czynnych oraz bezrobotnych fachowców, zwykłą koleją rzeczy „zasobniejszych”, i 

chasydztwo, które przez swoich członków w Radzie [Żydowskiej – MG] […] umiało się 

obronić przed obozem”1827. Podczas gdy zatrudnieni faktycznie, w myśl zarządzeń władz 

niemieckich, winni być chronieni przed wysyłką do obozu, tak pozostałe grupy były chronione 

czysto według uznaniowo stosowanych kryteriów klasowych, religijnych, majątkowych czy 

towarzyskich. Nie trzeba dodawać, że takie kategorie selekcji nie przysparzały popularności 

Wydziałowi Pracy. Adwokat Leon Berenson obserwujący pracę tego wydziału, po 

wymienieniu nadużyć, pisał: „Trzeba by wytępić wszystkich bezlitośnie – ale jak i kto to zrobi. 

[…] Należałoby siedzieć tam cały dzień, mieć sporo oczu i uszy – pilnować każdego lekarza 

[…] wyrzucić straż porządkową i samemu zorganizować kolejki i t. d”1828.  

Tak jak i we wcześniejszym okresie robotnicy obozowi mieli w teorii być opłacani – w 

czerwcu 1941 r. GŻ zapowiadała wynagrodzenie w wysokości 52 gr za godzinę pracy1829, co 

mogło oznaczać 5-6 zł dziennie. Taka płaca byłaby wyższa niż na placówkach, a do tego 

robotnikom zapewniano w obozie wyżywienie. W praktyce rzadko się zdarzało, aby robotnicy 

otrzymywali należne im wypłaty, a często musieli ponosić dodatkowe wydatki, na przykład 

kupując żywność. Wyższe pensje przewidziane były dla pełniących służbę nadzorczą 

funkcjonariuszy ŻSP, lekarzy, czy innych osób funkcyjnych – jedno z zachowanych zestawień 

wylicza obozy, do których zaangażowano traktorzystów, rysowników, fotografów, rzeźników, 

piekarzy i szereg inżynierów różnych specjalizacji1830. Wynagrodzenie lekarza obozowego 

miało wynosić 300 zł miesięcznie, podobnie jak i strażników z ŻSP. Takie wynagrodzenia, 

                                                
1825 St. Ernest, op. cit., s. 101. 
1826 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 220, 10 III 1941 r. 
1827 St. Ernest, op. cit., s. 101. 
1828 M. Czajka, T. Epsztein, Nieznany dziennik z getta warszawskiego, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 

245/2013, s. 51, 4 IV 1941 r. 
1829 GŻ nr 46 z 10 VI 1941 r., s. 2. 
1830 Zestawienie transportów do obozów pracy, ARG I 1105 a i b, AR t. 24, s. 7. 
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wraz z lepszymi warunkami bytowymi w obozie i tak nie były wystarczające, by zachęcić do 

pracy specjalistów. Henryk Makower nazywał groźbę wyjazdu do obozu „straszakiem dla 

każdego lekarza”1831, zaś część porządkowych była kierowana do służby wartowniczej za 

karę1832. 

Wraz z rozwojem zakładów na terenie getta władze niemieckie zaczęły jesienią 1941 r. 

zwracać uwagę, iż prowadzone w dzielnicy łapanki do obozów odbijają się negatywnie na 

produktywności getta. W związku z tym w okresie od stycznia do maja 1942 r. przeprowadzona 

została kolejna rejestracja Żydów w wieku produkcyjnym1833, która miała posłużyć za nową 

bazę tego, kto winien być wyłączony z robót przymusowych. Osoby nieposiadające stałego 

zatrudnienia miały być kierowane na roboty 2-5 dni w miesiącu, za co miały otrzymać 

wynagrodzenie1834, co wielu osobom kazało podawać się za fachowców, co okazało się zgubne 

gdy do obozów szukano specjalistów – jak w przypadku transportów z maja 1942 r.1835 

Z ulgą powitano w getcie dalsze ograniczenie liczby robotników żydowskich w obozach 

latem 1941 r. We wrześniu pozostało w nich około 750 robotników1836, a w styczniu 1942 r. w 

jedynym obozie na terenie dystryktu – 4001837. Wraz z nadejściem wiosny, obok istniejących 

już wcześniej grup roboczych zatrudnionych przy melioracji i pracach drogowych, utworzono 

kolejne obozy przy zakładach zbrojeniowych zatrudniające około 600 osób, a dalsze 900 

skierowano do prac poza obszarem GG, oddając ich do dyspozycji dowódcy SS i Policji w 

okręgu Rosja Środkowa (Russland Mitte)1838. Łapanki do obozów na terenie okupowanego 

ZSRR zaczęły się najpewniej w ostatniej dekadzie maja 1942 r. Objęły głównie specjalistów, 

według ich zawodów wykazanych w rejestracji1839. Przez to przy tej łapance zrezygnowano z 

wcześniej stosowanej zasady zwalniania do domów osób z grup chronionych, o których wyżej 

wspomniano, jednak możliwe było wykupienie się. W tym miejscu Ringelblum zanotował 

charakterystyczne zjawisko wzrostu stawek za wykup wraz ze zbliżaniem się wysyłki – podczas 

gdy na ulicy można było okupić się kwotą 10-15 zł, to z punktu zbiorczego pod rejonem ŻSP 

                                                
1831 H. Makower, op. cit., s. 55. 
1832 K. Person, Policjanci, s. 108. 
1833 St. Ernest, op. cit., s. 103, 144. 
1834 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc wrzesień 1941 r, [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 405. 
1835 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 352, 22-23 V 1942 r. 
1836 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc wrzesień 1941 r, [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 405. 
1837 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc styczeń 1942 r, [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 469. 
1838 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc maj 1942 r, [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 530, 538; 

Dowódcą tym był niesławny Erich von dem Bach-Zelewski. 
1839 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 352, 22-23 V 1942 r.; Adama Czerniakowa dziennik, s. 

279, 20 V 1942 r. 
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już za 100 zł, zaś spod Koszar Wołyńskich1840, gdzie zebrano schwytanych w całej dzielnicy, 

wykupienie możliwe było za „górala”, jak nazywano banknot 500 zł1841. Złapanych wysłano 

do obozu jeszcze tego samego dnia, po błyskawicznej kontroli lekarskiej i uwzględniając 

jedynie nieliczne zaświadczenia o zatrudnieniu1842. Późnym wieczorem z Umschlagplatzu na 

wschód odjechał transport z 900 Żydami – w getcie popularna była plotka, że posłużyli oni do 

testowania komór gazowych w Treblince1843, lecz jak się wydaje faktycznie przepracowali oni 

pewien czas w obozach pracy na terenach okupowanego ZSRR. Według opracowania z 

czerwca lub lipca 1942 r. w obozach znajdowało się około 2500 Żydów warszawskich1844. W 

ostatnich dniach przed rozpoczęciem akcji eksterminacyjnej przeprowadzono kolejną łapankę 

do obozu pracy na terenie Rosji Środkowej. Osoby przeznaczone do wysyłki zostały 

zgromadzone w obozie przejściowym (Durchgangslager) w budynku Leszno 109. Po 

rozpoczęciu deportacji z getta przewieziono ich do obozów pracy na terenie GG.  

Podsumowując zagadnienie obozów, należy wskazać, że dla każdej z rodzin, której 

członek znalazł się w obozie, był to dotkliwy cios. Dla wielu okres, kiedy główny żywiciel 

rodziny był wyłączany z normalnej pracy na czas pobytu w obozie i późniejszej 

rekonwalescencji oznaczał ostateczne pogrążenie się w nędzy. Sytuacja ta była tym bardziej 

pogarszana przez fakt, że rodziny niedysponujące żadnymi rezerwami były najbardziej 

narażone na wysłanie domownika do obozu, zaś zamożniejsze – niemal zawsze były w stanie 

tego uniknąć. Warto w tym miejscu pamiętać, że wywiezienie jednej osoby do pracy 

przekładało się na sytuację jego najbliższych, przez co 11 tysięcy robotników w obozach w 

1941 r. przełożyło się na drastyczne pogorszenie sytuacji znacznie liczniejszej grupy.  

 

8.7. Wytwórczość w getcie 

 

W rozdziale poświęconym usługom w getcie wskazano już, że wiele zakładów 

rzemieślniczych z powodu spadku popytu na nowe produkty zostało zmuszonych do zajęcia się 

reperowaniem używanych strojów czy sprzętów. Z pewnością niektóre z warsztatów 

zajmowały się nadal rzemieślniczą działalnością produkcyjną, lecz z powodu spadającego 

popytu na rynku wewnętrznym dzielnicy zamkniętej musiały one przestawiać się z czasem na 

                                                
1840 Koszary Wołyńskie mieściły się na ul. Zamenhofa 19 (róg z ul. Gęsią). Do sierpnia 1942 r. mieścił się tam 

Areszt Centralny, podczas akcji eksterminacyjnej, latem 1942 r., przeniesiono tam siedzibę Rady Żydowskiej.  
1841 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 357, 30 V 1942 r. 
1842 St. Ernest, op. cit., s. 147-148; Jedną z osób, które zwolniono wówczas z grupy złapanych, był Henryk 

Szpilman – wyreklamowany przez swojego brata; Wł. Szpilman, op. cit., s. 83. 
1843 Wł. Szpilman, op. cit., s. 84; St. Ernest, op. cit., s. 149. 
1844 APW, PRŻ, Chil Rozen, Zagadnienie pracy w Dzielnicy Żydowskiej, 483/39, k. 6. 
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produkcję eksportową. Przez to, że samodzielnie funkcjonujące przedsiębiorstwa nie były w 

stanie zabiegać o umowy z odbiorcami poza murami, to kluczowym procesem zachodzącym w 

getcie była szybka koncentracja produkcji. Na przestrzeni zaledwie miesięcy zaobserwować 

można proces tworzenia spółdzielni pracy i manufaktur rozproszonych, które następnie uległy 

przekształceniu w manufaktury zespolone. 

8.7.1. Koncentracja produkcji w getcie; powstanie szopów 

Omawiając organizację Transfertstelle wspomniano już, iż jej pierwszy kierownik – 

Alexander Palfinger od pierwszych tygodni istnienia getta stale monitował Radę Żydowską o 

utworzenie nowych zakładów pracy. Stale podkreślana była konieczność zbilansowania dóbr 

wwożonych spoza murów (przede wszystkim żywności) dobrami eksportowanymi – w 

przeciwnym bowiem razie Żydzi zmuszeni byli wyprzedawać swoje ruchomości na pokrycie 

deficytu handlowego. Opublikowany w prasie jawnej szacunek1845 dowodził, iż samo 

wyżywienie dzielnicy pochłania co miesiąc 12,6 mln zł, a według naszych obliczeń wartość ta 

była bliższa 20-30 mln zł.  

8.7.1.1. Charakterystyka szopów 

Nowo powstające zakłady musiały być stosunkowo duże, zatrudniające minimum 

kilkadziesiąt osób bądź wykorzystywać system pracy nakładczej, by móc realizować 

zamówienia hurtowe otrzymywane ze strony aryjskiej za pośrednictwem Transferstelle. 

Najprostszymi warsztatami do zorganizowania były przedsiębiorstwa wykorzystujące dostępne 

siły fachowe – więc pierwsze spośród powstających zakładów działały w branży włókienniczej 

i skórzanej oraz stolarskiej. Także te gałęzie gospodarki pozwalały uruchomić produkcję przy 

stosunkowo małych nakładach, wykorzystując wyposażenie istniejących warsztatów 

rzemieślniczych i chałupniczych. W ten sposób narodziły się szopy – zakłady tworzone 

możliwie małym kosztem, które miały rozwiązać przynajmniej częściowo problem bezrobocia 

w getcie i zapewnić jego mieszkańcom środki do życia. Sam termin „szop” wywodzi się ono 

od angielskiego „sweatshop”1846. W języku angielskim oznacza on taką działalność 

gospodarczą, która wykorzystuje licznych robotników, a jej zarząd skupiony jest na osiąganiu 

zysków bez oglądania się na elementarne potrzeby pracowników – co w szczególności 

przejawia się przez głodowe płace i złe warunki pracy. Należy podkreślić, że nie jest wymagane 

                                                
1845 GŻ nr 61 z 21.07.1941 r., s. 3; Autor wyliczał, że do wyrównania bilansu handlowego konieczne byłoby 

zostało zatrudnionych 63 000 robotników ze średnią płacą 8 zł dziennie. 
1846 Perec Opoczyński, Szopy [w:] Archiwum Ringelbluma t. 31; Pisma Pereca Opoczyńskiego, red. Monika 

Polit, Warszawa 2017, s. 438. 
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fizyczne zgromadzenie robotników na terenie zakładu wytwórczego – wyzysk chałupników 

wypełnia również definicję „sweatshop”1847. 

Nowe zakłady powstawały z inicjatywy Komisji Pracy i Wytwórczości przy Radzie 

Żydowskiej1848, czy też organizacji społecznych jak He-Chaluc1849. Jednocześnie o zlecenia 

eksportowe zaczęły zabiegać żydowskie zrzeszenia rzemieślnicze i handlowe. Instytucje takie 

jak Związek Rzemieślników Żydów, Centralny Związek Kupców i Związek Drobnych Kupców 

po zamknięciu getta zaczęły zabiegać o zlecenia z zewnątrz, reprezentując zrzeszonych w jej 

ramach drobnych przedsiębiorców.  

Ważną rolę odgrywały tu przedwojenne znajomości przedstawicieli tych instytucji. Dla 

przykładu: Izydor Kamioner, przed wojną prawnik Centrali Kupców, dzięki swoim układom z 

polską Izbą Rzemieślniczą, zdołał zdobyć znaczące zamówienia na buty do realizacji dla 

rzemieślników żydowskich przy Centralnym Związku Kupców. Przedstawiciele tego 

zrzeszenia kupieckiego, z zamówieniem potwierdzonym przez władze dystryktu, udawali się 

to Transferstelle by ta zezwoliła na wwóz materiałów produkcyjnych. Zdaniem Kamionera te 

transakcje zazwyczaj były załatwiane wyjątkowo sprawnie i już po kilku dniach na 

Umschlagplatz można było podstawiać wozy po odbiór zapotrzebowanych materiałów1850, 

które po kontroli celnej mogły trafić do getta. Świadczy to o tym, iż administracja niemiecka 

nie stwarzała większych problemów przy organizacji działalności eksportowej z getta. 

Wykonane produkty trafiać miały także na teren Placu Przeładunkowego, gdzie dokonywano 

kontroli jakości i ilości eksportowanego towaru i przeładowywano go na wozy odbiorcy. Z 

czasem doszło do skrócenia drogi służbowej, jaką przechodziły zlecenia dla przemysłu 

żydowskiego – Związek Kupców zaczął otrzymywać zlecenia bez pośrednictwa Izby 

Rzemieślniczej, a ponadto zezwolono na otrzymywanie zleceń przedsiębiorstwom poza 

zrzeszeniami produkcyjnymi, co przełożyło się na wydatne zwiększenie produkcji.  

W pierwszych miesiącach 1941 r. trwały dyskusje o tym, jaką formę organizacyjną 

powinny przyjąć nowopowstałe zakłady. Z jednej strony proponowano spółdzielnie (zwane 

również kooperatywami) łączące warsztaty rzemieślnicze, zarządzane kolektywnie, co 

odpowiadało lewicowym poglądom licznych rzemieślników żydowskich oraz organizacji 

społecznych takich jak He-Chaluc, z drugiej – proponowano bardziej typową organizację 

manufaktur, z najemną siłą roboczą. Jak się okazało, w większości przypadków wygrała druga 

                                                
1847 Hasło: sweatshop, https://www.britannica.com/topic/sweatshop [odsłona: 05-04-2020]. 
1848 W lutym 1941 r., wraz ze wzrostem jej znaczenia zyskała ona miano Wydziału Wytwórczości. 
1849 GŻ nr 8 z 28.01.1941, s. 2 
1850 AŻIH, Izydor Kamioner – Transferstelle, 301/4768, k. 8, mnp. 

https://www.britannica.com/topic/sweatshop
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koncepcja, co było krytykowane przez środowiska lewicowe1851. Spowodowało to, wraz z 

niewielkim wynagrodzeniem, wynoszącym zaledwie 6,40 zł dziennie1852 – co pozwalało nabyć, 

po odliczeniu ceny zupy wydawanej w miejscu pracy, zaledwie około 1/4 kg chleba na wolnym 

rynku1853, i ciężkimi warunkami pracy, spadek społecznego poparcia dla tych przedsiębiorstw. 

Podnoszono ponadto zarzut, iż gros zysków z pracy zakładu trafiał do jego kierowników, 

zazwyczaj „umocowanych” w Judenracie, którzy wyzyskiwali pracowników. Podstawowym 

problemem tych warsztatów był jednak brak zamówień – w źródłach pojawiają się wielokrotne 

wiadomości, iż w pierwszych miesiącach pracy robotnicy przychodzili do zakładów tylko by 

wykupić przysługujące im przydziały żywności, po czym spędzali bezczynnie resztę dnia 

pracy1854. Zachowane częściowo dane o eksporcie z dzielnicy żydowskiej przechodzącym przez 

Transferstelle potwierdzają, iż zakłady w tym okresie eksportowały bardzo niewielkie ilości 

dóbr1855. Mając na uwadze tę sytuację, zrozumiałym jest, iż dopiero późną wiosną i latem 1941 

r., gdy szopy znalazły zlecenia, wzrosło ich znaczenie dla gospodarki getta i ilość wzmianek o 

nich w prasie jawnej i podziemnej. Mimo to stanowiły one źródło utrzymania względnie 

niewielkiej części Żydów. Przypomnijmy, że w omawianym okresie oficjalnie wyliczano w 

dzielnicy około 70 tys. bezrobotnych. 

  

                                                
1851 P. Opoczyński, op. cit., s. 444. 
1852 APW, PRŻ, Die Lage der jüdischen Bevölkerung, sygn. 483/33, s. 29. Jest to regularna stawka dla 

robotników żydowskich. W zakładach gdzie praca rozliczana była w systemie akordowym wiele osób osiągało 

wyższe wynagrodzenia – liczne przykłady w B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 427 - 433. 
1853 APW, PRŻ, Die Lage der jüdischen Bevölkerung, sygn. 483/33, s. 17. 
1854 Opracowanie dotyczące Wydziału Wytwórczości, ARG I 641, AR t. 34, s. 185 
1855 I tak w lutym 1941 r. obroty warsztatów wyniosły zaledwie 1 660,40 zł: Dwuletni raport szefa dystryktu 

warszawskiego z dnia 30 września 1941 za okres od 26 października 1939 do 1 października 1941 r. [w:] 

Raporty Ludwiga Fischera…, s. 123. 
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Miesiące  

|1941 r. 

Zatrudnienie w szopach 

(stan na początek 

miesiąca) 

Wartość eksportu z dzielnicy żydowskiej 

według:  

Raportów 

Ludwiga 

Fischera1856 

Opracowania Getto walczy z 

niewolą gospodarczą1857 

IV b. d. 30 000 zł  

V 220 60 000 zł  

VI 1377 50 000 zł 332 838 zł 

VII 2134 393 000 zł 440 549,58 zł 

VIII 2424 290 000 zł 452 534,30 zł 

IX 3055 b. d. 490 153,62 zł 

X b. d. b. d. 777 630,11 zł 

XI b. d. b. d. 1 203 405,60 zł 

Tabela 10: Zatrudnienie w szopach  i wartość eksportu z dzielnicy żydowskiej od kwietnia do listopada 1941 r. 

8.7.1.2. Zakłady działające na wolnym rynku 

Wiele z zakładów nie powstawało jednak od zera, a raczej były to reaktywowane 

przedsiębiorstwa przedwojenne, lub też firmy wykorzystujące dotychczas niezależnych 

rzemieślników i chałupników i poszukujące hurtowych zleceń poza gettem1858. 

Przedsiębiorstwa te nie były jednak zazwyczaj określane mianem szopów. Należy jednak 

wspomnieć o tych zakładach w kontekście późniejszych przekształceń gospodarki getta 

warszawskiego. Działanie takich przedsiębiorstw możemy prześledzić na przykładzie 

podmiotów pracujących dla niejakiego Nawrockiego1859, który dostarczał meble dla armii 

niemieckiej. Miał on szereg swoich podwykonawców w getcie – niektórzy z nich pracowali 

bezpośrednio dla niego, inni zaś byli nakładcami dla drobnych zakładów stolarskich. Problem 

ze zdobyciem przydziału materiałów oraz kapitału obrotowego na ich nabycie powodował, iż 

wielu z drobnych przedsiębiorców uzależniało się od swoich nakładców, lub musieli 

poszukiwać wspólników dysponujących rezerwami pieniężnymi.  

Obok zakładów drzewnych i stolarskich pracujących dla armii dużą rolę odgrywały 

warsztaty szczotkarskie. Od wiosny 1940 r. do Warszawy zaczęły spływać zamówienia na 

                                                
1856 Ibidem. 
1857 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 346. 
1858 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 360. 
1859 W innych źródłach występuje on jako Nowicki – por. Notatki dotyczące produkcji „eksportowej” getta 

warszawskiego, ARG I 626, AR t. 5, s. 367. 



422 

szczotki z dystryktu krakowskiego, co pozwoliło przetrwać i rozwijać się żydowskim firmom 

z tej branży. Kupująca je firma Weiss1860, zaopatrująca armię niemiecką, kupowała szczotki za 

pośrednictwem aktywnych w tej branży przed wojną kupców hurtowych (takich jak firma 

„Bracia Maur”), którzy z kolei zlecali pracę zakładom rzemieślniczym lub też drobnym 

nakładcom – korzystającym z pracy chałupników1861.  

Produkowane wówczas szczotki składały się z deszczułki z wywierconymi otworami, 

przez które przeplecione było włosie, które mogło być dodatkowo zabezpieczone drutem, aby 

nie wypadało. Podczas gdy przeplatanie włosia i drutowanie szczotek było pracą wykonywaną 

manualnie, tak otwory w desce wiercono wiertarkami elektrycznymi. W takiej sytuacji jeden 

operator wiertarki mógł dostarczać pracę wielu robotnikom czy chałupnikom. Taka organizacja 

pracy czyniła nieekonomicznym wytwarzanie szczotek w jednoosobowych gospodarstwach 

rzemieślniczych.  

Zatrudnienie w zakładach szczotkarskich jesienią wynosiło około 2000 osób, z których 

1500 stanowiły osoby bez większego doświadczenia w tej branży, pracujące w zakładach 

nastawionych na masową produkcję. Obok nich interesy prowadzili dawniejsi szczotkarze 

oferujący produkty wyższej jakości czy bardziej wyspecjalizowane. Nowe, masowe zakłady 

zatrudniały średnio około 15 osób, podczas gdy w starszych było to średnio około 4 osób1862. 

Ta dysproporcja wynikała z pojawienia się na rynku warszawskim nowych manufaktur 

zatrudniających nawet kilkadziesiąt czy kilkaset osób. Winkler szacował produkcję szczotek w 

dzielnicy na około 25 tysięcy dziennie w okresie wysokiego zapotrzebowania, jednocześnie 

twierdząc, że przeciętny robotnik mógł wykonać trzydzieści szczotek w ciągu dnia pracy. 

Oznaczałoby to, że niespełna połowa z dwóch tysięcy robotników była potrzebna do tej pracy. 

Doliczając do nich pewną grupę operatorów wiertarek, magazynierów, mechaników i innych 

zatrudnionych w zakładach w dalszym ciągu widocznym jest, że i tak nie wykorzystywano 

pełni możliwości produkcyjnych robotników nawet w okresie dobrej koniunktury. 

Według Winklera firmy takie jak Nawrockiego, które były pośrednikami pomiędzy 

żydowskimi wytwórcami a armią niemiecką, dawały swoim podwykonawcom zaświadczenia 

o tym, że pracują dla celów wojskowych, które chroniły ich pracowników przed robotami 

przymusowymi. Jednocześnie te dokumenty chroniły zakłady przed różnego rodzaju 

kontrolami, przez co niektóre warsztaty były wyłączone nawet ze spisu przedsiębiorstw w 

                                                
1860 Jak się wydaje mowa o firmie Emila Weitza, późniejszego „króla szczotek” i jednego z kierowników szopu 

szczotkarzy. 
1861 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą ARG I 629, AR t. 5., s. 355-360. 
1862 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą ARG I 629, AR t. 5., s. 360. 
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dzielnicy, a co za tym idzie nie wykupywały świadectwa przemysłowego1863 - tym samym 

wymykając się jakiejkolwiek kontroli ze strony władz cywilnych. Te zakłady nie eksportowały 

swojej produkcji z getta za pośrednictwem Transferstelle, a zamiast tego ich kontrahenci zza 

muru odbierali je swoimi wozami z zakładów lub też magazynów zbiorczych1864 unikając 

płacenia cła. W ten sam sposób do getta mogły być wwożone również surowce  

wykorzystywane przez te zakłady1865. „Ten szmugiel eksportowy – to drugie łożysko życia 

gospodarczego getta. Jest on solą w oku Transferstelle, która nie może zestawić dwóch bijących 

w oczy faktów: że żydowskie czynniki oficjalne twierdzą uporczywie o braku jakichkolwiek 

surowców w ghetcie i że z drugiej strony ghetto, to „pozbawione surowców” ghetto prowadzi 

milionowe interesy eksportowe, wywożąc gotowe produkty”1866. Towary były odbierane 

wozami z przepustką wystawioną przez władze dystryktu warszawskiego lub też bezpośrednio 

samochodami wojskowymi, co chroniło je przed kontrolą na granicach getta1867.  

Poza przedsiębiorstwami pracującymi na rzecz armii w getcie istniały także zakłady 

dostarczające towary na rynek cywilny. Od przemysłu metalowego, przez skórzany i 

włókienniczy po branżę zabawkarską istnieli w dzielnicy żydowskiej eksporterzy zaopatrujący 

świat poza murami w swoje produkty. Zakłady te jednak nie cieszyły się wyżej opisaną 

protekcją wojska przy przewozie towarów przez granice getta, a zamiast tego korzystały z usług 

transportowych przedsiębiorstw posiadających licencję na wywóz z getta surowców wtórnych, 

na których wozach pod warstwą makulatury czy szmat wywożono produkty żydowskiej 

wytwórczości. Nie ukrywano jednak faktu pracy na eksport, a nawet w „Gazecie Żydowskiej” 

pojawiały się ogłoszenia takie jak: „Zakład mechaniczny Szwajsownia przyjmuje wszelkie 

roboty dostawowe. W-wa, Okopowa 46”1868. Widoczne w tym miejscu jest ciche przyzwolenie 

na taką działalność zarówno ze strony władz żydowskich, jak i niemieckich, które nie 

zdecydowały się na systemową walkę z takimi przedsiębiorstwami. Przyzwolenie to było 

jednak okupowane znaczącymi łapówkami wręczanymi przedstawicielom władz, czy też 

osobom powiązanym z „Trzynastką”, które mogły grozić donosem, który mógł zakończyć się 

konfiskatą dóbr. Wydaje się jednak, że niektóre firmy nie były jednak podatne na takie szantaże 

– znane jest na przykład kilka adresów magazynów, gdzie gromadzono pochodzące z wielu 

firm produkty przeznaczone na eksport, takich jak „„centrala” wywozu różnych artykułów z 

                                                
1863 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą ARG I 629, AR t. 5., s. 354-355. 
1864 W branży szczotkarskiej taki magazyn mieścił się przy ul. Franciszkańskiej 20.  
1865 Z drogi tej korzystano w okresach trudności ze zdobyciem zaopatrzenia na wolnym rynku – w  
1866 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą ARG I 629, AR t. 5., s. 345. 
1867 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą ARG I 629, AR t. 5., s. 350 - 355. 
1868 GŻ nr 8 z 18 I 1942 r., s. 4. 
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getta” przy Lesznie 241869. Szeroki krąg zaufanych w wypadku takiego zakładu stanowi 

świadectwo poczucia bezpieczeństwa jego kierownictwa. 

Więcej o donosach i szantażowaniu przedsiębiorców w getcie dowiadujemy się z listy 

Żydów kolaborujących z Niemcami ze zbiorów Delegatury Rządu na Kraj. Wspomniana tam 

jest grupa osób kierowana przez Abrama Gancwajcha: Adam Reszal, Bolesław Bramson, 

Szajer i Kleinweksler, którzy szantażowali kupców w getcie1870, a także kilka innych osób 

asystujących przy rekwizycjach z przedsiębiorstw żydowskich – jak Jakób Cwilich1871, Alfred 

i Artur Jeruchim1872, Szyja Kozicki1873, Ludwik Singer1874 czy nieznany z imienia urzędnik 

gminny Weissgold1875. W rzeczywistości szantażystów w getcie z pewnością było więcej. Ta 

lista obejmuje głównie osoby ujawnione w pierwszej połowie 1941 r. i wylicza jedynie osoby 

widziane przy samej rekwizycji, pomijając tych, którzy po otrzymaniu haraczu nie powiadomili 

władz niemieckich o ukrytym majątku. Przypadek takiego szantażu opisywał Stefan 

Szpigielman:  

A Irma – śpiewaczak, będzie z Siedfriedem, który naturalnie przyjdzie w 

cywilu. Jego mundur gestapo byłby, rozumiesz, nie na miejscu. Trzeba z nim 

jutro wspólnie obrobić starego X. Jak ten nie położy na stół 10 000, to zaraz 

Preisüberwachungsstelle będzie wiedziało, gdzie on zamurował swój skład 

pończoch. […] Bal „Trzynastki”. A nazajutrz stary X kładzie na stół 10 000 

i czym prędzej do nowego schowka przenosi swoje pończochy1876. 

 

Podczas gdy tak wysokie haracze z pewnością należały do rzadkości, tak prowadzący 

działalność w getcie z pewnością musieli brać pod uwagę ryzyko szantażu, kalkulując swoje 

marże. Wiele źródeł wskazuje na wysokie zarobki właścicieli manufaktur, lecz należy je 

pomniejszyć o łapówki i haracze, których opłacanie było konieczne dla prowadzenia szerszej 

działalności gospodarczej w getcie. A to nie tylko wpływało na zyskowność ich pracy, ale i 

wymagało stałego posiadania dużych rezerw gotówki na wypadek szantażu.  

                                                
1869 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą ARG I 629, AR t. 5., s. 364; Możliwe jest, że chodzi 

o magazyn spółki Kohna i Hellera pod adresem Leszno 14. 
1870 AAN, DRK, Kartoteka Żydów współpracujących z Niemcami, 202/II-26, k. 181. 
1871 AAN, DRK, Kartoteka Żydów współpracujących z Niemcami, 202/II-26, k. 98. 
1872 AAN, DRK, Kartoteka Żydów współpracujących z Niemcami, 202/II-26, k. 303-306. 
1873 AAN, DRK, Kartoteka Żydów współpracujących z Niemcami, 202/II-26, k. 375. 
1874 AAN, DRK, Kartoteka Żydów współpracujących z Niemcami, 202/II-26, k. 616. 
1875 AAN, DRK, Kartoteka Żydów współpracujących z Niemcami, 202/II-26, k. 731. 
1876 St. Ernest, op. cit., s. 82-83. 
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8.7.1.3. Zarobki w zakładach na wolnym rynku 

Podczas gdy płace w szopach sensu stricto były określone urzędowo na poziomie 6,40 

zł za dzień pracy1877, tak w przedsiębiorstwach poza reglamentowaną sferą gospodarki były one 

ustalane na wolnym rynku. Praca w niezależnych przedsiębiorstwach zazwyczaj wiązała się z 

wyższymi zarobkami w czasie gdy na rynku były dostępne zlecenia, lecz w okresie zastoju na 

rynku pracownicy nie mogli liczyć na żadne wynagrodzenie. Przez to, że wiele z tych zakładów 

opierało się na organizacji pracy zbliżonej do chałupniczej, dominującą formą zatrudnienia była 

praca akordowa. Płace robotników były także przedmiotem sporów pomiędzy załogami 

zakładów i ich właścicielami. Winkler w szeregu miejsc wskazywał, że „robotnik […] potrafił 

sobie każdorazowo wywalczać odpowiednie podwyżki płac, gdy wykwalifikowane siły były 

poszukiwane na rynku”1878, a nawet w przemyśle szczotkarskim, początkowo wykorzystującym 

„rozpaczliwą sytuację rzemieślnika żydowskiego, który chce pracować i utrzymać się za 

minimalną bodaj stawkę”1879 wynagrodzenia wzrosły „w wyniku szeregu konfliktów”1880. Brak 

nam bliższych informacji o tych sporach pomiędzy dyrekcją szopów i pracownikami – lepiej 

znane są spory pracowników szopów kierowanych przez RŻ z ich kierownictwem.  

Zarobki zatrudnionych przy działalności eksportowej były bardzo zróżnicowane. 

Według Winklera płace wykwalifikowanych robotników sięgały od 12 zł dziennie w końcu 

1940 r. po 30 zł na jesieni 1941 r., zaś terminator w zakładzie mógł liczyć na około 10 zł w 

drugiej połowie 1941 r. To samo źródło podaje, że szczotkarze, rozliczani zazwyczaj akordowo, 

otrzymywali rzędu 15 zł dziennie w drugiej połowie 1941 r., zaś specjaliści nawet do 70-80 

zł1881. Przez panujące w branży włókienniczej duże bezrobocie obowiązywały tam niższe 

stawki, a płaca robotnika wiosną 1942 r. wynosiła od 8 po 20 zł dziennie w zależności od 

rodzaju wyrobów1882. Przedsiębiorstwa w branży włókienniczej były stosunkowo liczne i 

znaczące dla rynku pracy, przez co pojawiający się w źródłach szacunek wynagrodzenia 20-35 

zł dziennie1883 należy uznać za zawyżony.  

Samodzielni mistrzowie rzemieślniczy prowadzący swoje zakłady i zatrudniające kilku 

robotników zazwyczaj zarabiali lepiej niż ich pracownicy w okresie, gdy nie brakowało zleceń. 

Zdaniem Winklera zarobki prowadzących kilkuosobowe przedsiębiorstwa w przemyśle 

drzewnym, w końcu 1940 r., wynosiły 30-40 zł dziennie, by do jesieni 1941 r. wzrosnąć do 

                                                
1877 W praktyce było od tej zasady wiele odstępstw, co zostanie omówione w opisach poszczególnych zakładów. 
1878 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 353. 
1879 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 358. 
1880 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 361. 
1881 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 353, 361. 
1882 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 420. 
1883 Ekspertyza dotycząca organizacji i działalności opieki społecznej i opiekuńczej, ARG I 602, AR t. 27, s. 501. 
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około 100 zł i tym samym utrzymywały się na poziomie w przybliżeniu trzykrotnie wyższym 

niż stawki robotników wykwalifikowanych. Podobnie jak przed wojną miały także miejsce 

sytuacje, gdzie robotnicy zatrudnieni na etat znajdowali się w lepszej sytuacji niż samodzielni 

majstrzy1884, gdyż otrzymywali oni stałą pensję, a prowadzący działalność na własną rękę 

uzależnieni byli od ciągłego zdobywania nowych zleceń. Jak wyżej wskazano przypadki 

niepełnego wykorzystania możliwości produkcyjnych zakładów były dość częste. 

Wyżej podane zarobki należy uważać jedynie za orientacyjne. Zmieniały się one w 

zależności od okresu, zakładu, stanowiska i kwalifikacji zawodowych danego pracownika. 

Pozwalają one jednak wskazać, że wynagrodzenia zatrudnionych zazwyczaj pozwalały na 

skromne utrzymanie jednej bądź dwóch osób, a jedynie wąska grupa wykwalifikowanych 

robotników i majstrów kierujących warsztatami była w stanie zapewnić byt swoim najbliższym 

rodzinom. 

8.7.1.4. Oszacowanie wartości eksportu przedsiębiorstw niezależnych 

Nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie wielkości eksportu wyrobów nowych, jaki 

przechodził przez granice getta pomijając Transferstelle. Poszczególne firmy starały się 

ograniczyć liczbę wtajemniczonych w detale ich działalności, gdyż wiadomości o znaczących 

zyskach mogły przyciągnąć uwagę władz lub też różnego rodzaju szantażystów. Konieczne 

zatem jest oparcie się na oszacowaniach opracowanych na bieżąco przez przedstawicieli Rady 

Żydowskiej, ŻSS i osoby związane z Oneg Szabat.  

Najwyższe oszacowanie wartości eksportu pochodzi z jesieni 1941 r., kiedy wyliczano, 

że co miesiąc do dzielnicy musiały trafiać transfery o wartości „od 27 do 35 milionów złotych 

dzięki eksportowi i pracy”1885, opierając swoje rozumowanie na nierealistycznym założeniu: 

„ponieważ żydowska dzielnica mieszkaniowa utrzymuje się przy życiu mimo częstych 

symptomów głodowania, to bez wątpienia musi być w stanie pokrywać swoje wydatki na 

minimalne odżywianie się i utrzymanie”1886. Wartość ta wydaje się być wyrazem życzeniowego 

myślenia autorów i, jak wskazano w rozdziale poświęconym wyprzedaży mienia, wyjątkowo 

nisko oszacowali oni wartość eksportu towarów używanych z dzielnicy, co zarazem zmusiło 

ich do przeszacowania wartości eksportu towarów wytworzonych w getcie.  

Inne opracowania podają znacznie niższe szacunki: branża drzewna eksportować miała 

co miesiąc towary warte około 4-5 mln zł1887, a szczotkarska – 3 mln zł1888, a doliczając do tego 

                                                
1884 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 350 – 352. 
1885 Ekspertyza dotycząca organizacji i działalności opieki społecznej i opiekuńczej, ARG I 602, AR t. 27, s. 500. 
1886 Ekspertyza dotycząca organizacji i działalności opieki społecznej i opiekuńczej, ARG I 602, AR t. 27, s. 500. 
1887 Notatki dotyczące produkcji „eksportowej” getta warszawskiego, ARG I 626, AR t. 5, s. 365. 
1888 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 361. 
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zakłady przemysłu metalowego, tapicerskie i inne pracujące na eksport uzyskać możemy 

wartość 10 mln zł miesięcznie1889, która pomijała Transferstelle.  

8.7.1.5. Marża i zatrudnienie 

Produkowane w getcie przedmioty zazwyczaj były wykonane z dość tanich materiałów, 

a znaczącą część ich ceny stanowiła robocizna. Według oszacowania Winklera było to 

zazwyczaj 30-40%1890, zaś w przypadku stolarskiej sięgała ona nawet połowy wartości 

sprzedawanych produktów. Oznacza to, że przy sumarycznej wartości eksportu rzędu 10 mln 

miesięcznie, w dzielnicy żydowskiej pozostawało około 3-4 mln zł tytułem wynagrodzeń, a 

więc środki pozwalające utrzymać1891 15-20 tys. osób. W rzeczywistości były one rozłożone na 

znacznie większą grupę odbiorców, których potrzeby nie były w pełni zaspokojone. Szacowane 

na milion złotych wynagrodzenia z branży szczotkarskiej rozłożone były na dwa tysiące 

pracowników i dalszych kilka tysięcy osób na ich utrzymaniu1892. 

Jeśli proporcja zysków do zatrudnienia zachowana była także w innych profesjach, to 

można szacować liczbę pracowników w tych zakładach pracujących na potrzeby eksportowe 

na 6-8 tysięcy osób. Doliczając do nich osoby bierne zawodowo, utrzymywane przez 

robotników tych firm uzyskamy od około dwudziestu do trzydziestu kilku tysięcy Żydów 

utrzymujących się z produkcji eksportowej pomijającej Transferstelle. Średnio na osobę 

wypadałoby zatem niewiele powyżej stu złotych miesięcznie, co odpowiada, w przybliżeniu, 

opisanemu wcześniej „budżetowi przeżycia”.  

8.7.1.6. Przejmowanie zakładów w getcie przez przedsiębiorstwa niemieckie 

Koniunktura w getcie zmieniała się bardzo dynamicznie. Dla wielu zakładów skończyła 

się wraz z atakiem Rzeszy na Związek Radziecki, kiedy wojska zaopatrujące się do tej pory w 

getcie odmaszerowały na wschód1893, co spowodowało spadek popytu i problemy szczególnie 

końcowych ogniw łańcucha dostaw – chałupników. Doprowadziło to do przekształcenia części 

z nich w faktyczne szopy. Przykładem takiej zmiany było podporządkowanie zakładów 

szczotkarskich i  innych firm (w tym fabryki kolanek do pieców Toby Zemsz) bezpośrednio 

Heeresunterkunfts Verwaltungsstelle (niem. Wojskowy Zarząd Kwaterunkowy, HUV)1894, w 

wyniku czego w getcie powstała jedna z większych manufaktur getta – tak zwany szop 

szczotkarzy.  

                                                
1889 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 347. 
1890 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 347. 
1891 Przyjmując koszt utrzymania osoby na poziomie 200 zł miesięcznie. 
1892 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 356. 
1893 Notatki dotyczące produkcji „eksportowej” getta warszawskiego, ARG I 626, AR t. 5, s. 365. 
1894 Notatka w sprawie eksportu z Dzielnicy Żydowskiej z pominięciem Transferstelle, ARG I 625b, AR t. 34, 

s. 124. 
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Wiosną 1941 r., jak już wcześniej opisano, doszło do szeregu zmian w polityce 

ekonomicznej okupanta, które pozwoliły na szybszy rozwój szopów. W szczególności 

zniesiono ograniczenia dotyczące ilości gotówki, jaką mogli posiadać Żydzi, a także obniżono 

cła nakładane przez Transferstelle (z 15% cła dla towarów wwożonych i wywożonych do 5% 

dla towarów importowanych i 2% dla eksportowanych1895), co ułatwiło szopom konkurencję z 

przedsiębiorstwami aryjskimi, oraz pozwoliły na ujęcie w oficjalnych statystykach większej 

części obrotu towarowego z gettem. Dla wielu zakładów nie opłacało się już narażać na 

ewentualne kontrole i trudności przy wywozie produktów z dzielnicy, gdyż wycena ryzyka 

wiążącego się z przewożeniem towarów była wyższa od nowo obniżonego cła. 

Ułatwienia w wymianie towarowej z gettem i niskie koszty żydowskiej siły roboczej 

były bodźcem dla wielu przedsiębiorców niemieckich, by nawiązać współpracę z żydowskimi 

firmami działającymi w getcie. W tym okresie przeprowadzono także znaczące zmiany 

organizacyjne, aby „ani Urząd Transferu, ani przewodniczący Judenratu nie miał się zajmować 

działalnością kupiecką”1896. W ten sposób niemieckie przedsiębiorstwa uczestniczące w handlu 

z gettem zostały zrzeszone w Deutsche Firmengemeinschaft Warschau GmbH (niem. 

Niemieckie Towarzystwo Firm Warszawa sp. z o.o.)1897, jednocześnie zakłady podległe 

Judenratowi zostały przeniesione do specjalnie w tym celu utworzonych spółek – 

„Wytwórczości Żydowskiej” obejmującej zakłady podległe do tej pory Wydziałowi 

Wytwórczości i Towarzystwa Dostaw Wyrobów Przemysłu Żydowskiego (TODOS), który 

przejął warsztaty Wydziału Handlu i Rzemiosła1898. Zmiana ta miała na celu, jak się wydaje, 

uproszczenie zawierania umów przedsiębiorstwom aryjskim i uniezależnienie produkcji od 

wiecznie zadłużonej Rady Żydowskiej1899. Ponadto obie te spółki miały wystarczająco duże 

możliwości produkcyjne, by być w stanie zaspokajać zamówienia hurtowe. 

Według danych oficjalnych ta prosta w zamyśle struktura organizacyjna nie 

odpowiadała jednak rzeczywistości. Przykładem może w tym miejscu być raport gubernatora 

dystryktu warszawskiego ze stycznia 1942 r., gdzie autor opisywał: „Sytuacja gospodarcza 

[getta – MG] poprawiła się przynajmniej pod tym względem, że wywóz produkcji, na ile został 

                                                
1895 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 423. 
1896 Dwuletni raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 30 września 1941 za okres od 26 października 1939 
do 1 października 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 122. 
1897 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 427. 
1898 Dwuletni raport szefa dystryktu warszawskiego z dnia 30 września 1941 za okres od 26 października 1939 

do 1 października 1941 r. [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 122. 
1899 Zwolennikiem nadawania osobowości prawnej przedsiębiorstwom żydowskim był Max Bischof-  ówczesny 

kierownik Transferstelle. Argumentował on, że dotychczasowy sposób organizacji wprowadzał chaos prawny i 

nie gwarantował odpowiedniej ochrony interesów aryjskich kontrahentów. W tym samym okresie, w sierpniu 

1941 r., własną osobowość prawną uzyskał Zakład Zaopatrywania, jednocześnie podlegając organizacyjnie 

Przewodniczącemu Rady Żydowskiej; T. Berenstein, O hitlerowskich metodach..., s. 39. 
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uchwycony przez Urząd Transferu, uległ znacznemu zwiększeniu. Zawarte kontrakty opiewają 

na kwotę zł 3 736 300, z czego zł 1 679 600 przypada na firmy członkowskie Spółki Firm 

Niemieckich [Deutsche Firmengemeinschaft]”1900. Jak można zauważyć, niespełna połowa 

oficjalnego obrotu z gettem przypadała na firmy zrzeszone w spółce, która miała za zadanie 

być głównym odbiorcą produkcji gettowej. Można się również spodziewać, iż autor zdawał 

sobie sprawę z wielkiej skali nieoficjalnej wymiany handlowej pomiędzy gettem a stroną 

aryjską, o czym świadczy asekuracyjne zastrzeżenie „na ile został uchwycony”. Należy więc 

przyjąć, że znacząca część przedsiębiorstw nie zdecydowała się na eksport drogami 

oficjalnymi, pozostając przy rozwiązaniach wypracowanych w pierwszym okresie 

funkcjonowania getta. 

Z czasem przedsiębiorcy niemieccy decydowali się tworzyć także własne zakłady pracy 

lub też przejmować istniejące przedsiębiorstwa gminne zatrudniające po kilkaset osób, zaś w 

przypadku największych zakładów – nawet kilkutysięczną rzeszę pracowników. Najbardziej 

znanym przypadkiem takiego działania, obok utworzenia szopu szczotkarzy, było przejęcie 

przez W. C. Többensa spółki „Wytwórczość Żydowska”1901. Kulisy tego przejęcia nie są znane. 

Wiadomo jednak, że ponad połowę kapitału założycielskiego tej spółki wnieśli trzej urzędnicy 

Wydziału Wytwórczości: Mieczysław Orlean, Beniamin Gliksman i Salomon Eiger, którzy w 

ten sposób de facto przejęli kontrolę nad tym przedsiębiorstwem1902. Brak jednak źródeł na 

temat ich późniejszych umów z Többensem. Obok tych zakładów można wspomnieć także 

Hermanna Brauera, który przejął szwalnię na ul. Nalewki 281903. Najpewniej nie wszystkie 

zakłady kierowane przez RŻ i organizacje rzemieślnicze i kupieckie zostały przejęte przez 

Niemców do rozpoczęcia deportacji z getta latem 1942 r.  

Przejęcie zakładów w getcie pozwalało niemieckim właścicielom na efektywniejszą 

produkcję dzięki eliminacji pośredników z łańcucha dostaw. Wielu z nich przemysłowców 

decydowało się także na zmianę metod produkcji i transformację dotychczasowych warsztatów 

o charakterze rzemieślniczym w manufaktury. Najczęściej, wraz ze zmianą organizacji, 

dotychczasowi żydowscy podwykonawcy, posiadający własne wyposażenie warsztatu, byli 

zmuszeni przekazać je do szopu. Oznaczało to, że poza bezpośrednią kontrolą nad organizacją 

pracy niemieccy przedsiębiorcy umacniali swoją pozycję w ewentualnych sporach z 

                                                
1900 Raport gubernatora dystryktu warszawskiego za miesiąc styczeń 1942 r., [w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 

457; W edycji Raportów tłumaczenia nazw szeregu instytucji odbiegają od obecnie przyjętych. 
1901Opracowanie dotyczące działalności Wydziału Wytwórczości, ARG I 641, AR t. 34, s. 187. 
1902 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 427. 
1903 AYV, Zdjęcie: Szwalnia, 3119/9; Spis niemieckich firm korzystających z pracy przymusowej robotników 

żydowskich, ARG II 326d, AR t. 34, s. 194-196. 



430 

żydowskim personelem. Zatrudnieni w szopach tracili dotychczasową możliwość odrzucenia 

niekorzystnego zlecenia (co mogli zrobić jako rzemieślnicy czy chałupnicy), a stawali się 

pracownikami najemnymi, których władze szopu mogły zwolnić bez konieczności zwracania 

wniesionych do firmy maszyn czy zapasów. Prowadziło to do przywiązania pracownika do 

zakładu oraz pozwalało na daleko idący wyzysk pracowników – taki jak potrącanie części ich 

wynagrodzenia czy zmuszanie do bezpłatnych nadgodzin i pobieranie wysokich opłat za posiłki 

w miejscu pracy1904. Kolejną korzyścią dla pracodawcy, wynikającą z przejęcia bezpośredniej 

kontroli nad produkcją, była możliwość wykorzystywania zezwoleń na wwóz i wywóz 

towarów koniecznych do pracy szopu do szmuglu innych towarów. Można się jednak 

spodziewać, iż kierownictwo szopu sprzedawało przemycone towary pracownikom po 

konkurencyjnych cenach, by uniknąć konieczności tworzenia sieci dystrybucji kontrabandy w 

getcie.  

Ważnym problemem w okresie formowania szopów była standaryzacja produktów, 

gdyż były one wytwarzane na zróżnicowanym sprzęcie do tej pory wykorzystywanym w 

warsztatach rzemieślniczych. Takie zróżnicowanie wyposażenia oddaje informacja 

zamieszczona w ,,Gazecie Żydowskiej”, gdzie redaktor zanotował, iż osoby zatrudnione w 

jednym z nich „dysponują 1500 maszynami najrozmaitszych typów, kalibru i napędu”1905. 

Efektem tego chaosu, potęgowanego przez brak ustalonych wzorów wyrobów gotowych, braki 

materiałowe prowadzące do wykorzystywania surowców zastępczych1906 i często niskie 

kwalifikacje pracowników szopu oraz rozliczanie pracy w systemie akordowym, była 

wyjątkowo niska jakość produktów – w źródłach wzmiankowane są zwroty całych partii 

uszytych w getcie mundurów1907, szczotki do butów rozpadające się po kilkukrotnym 

użyciu1908, czy umeblowanie koszar, które musiało być wymieniane co kilka miesięcy1909.  

O tym, jak niskie były standardy produktów gettowych, niech zaświadczy przykład, że 

w szopach krawieckich utworzono komisję oceniającą jakość produkowanej odzieży, która 

miała nakładać karę, gdy odsetek zaakceptowanych mundurów spadał poniżej połowy – co 

wskazuje, jak duży był akceptowalny odsetek błędów. Następnie jednak wyselekcjonowane 

mundury przesłano do komisji wojskowej, która odrzuciła cały transport 30-35 tys. mundurów 

                                                
1904 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, s. 119 - 120. 
1905 GŻ nr 42 z 27.05.1941 r., s. 2. 
1906 Przykładem mogą być szczotki, których włosie wykonywano z gęsich piór, słomy, fornirów, trzciny itp. 
1907 Opracowanie dotyczące Wydziału Wytwórczości, ARG I 641, AR t. 34,, s. 187. 
1908 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 358. 
1909 [Jerzy Winkler], Ghetto walczy z niewolą gospodarczą, ARG I 629, AR t. 5., s. 350-351. 
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jako nieprawidłowo wykonanych1910, gdyż użyte przy ich produkcji nici rozchodziły się pod 

wpływem wilgoci1911, co zagroziło interesom zleceniodawców szopów i mogło ich przekonać 

do przejęcia bezpośredniej kontroli nad warsztatami. Nawet niechętny Többensowi autor 

opracowania o warsztatach w getcie zanotował „Trzeba przyznać, że Többens wprowadził ład 

i porządek do szopu z pomocą Johna, Volksdeutscha z Żyrardowa”1912.  

W ramach reform mających zwiększyć efektywność produkcji żydowskiej i zachęcić do 

legalizacji przedsiębiorstw wprowadzono latem 1941 r. także dodatkowe posiłki dla 

zatrudnionych w szopach. Pracownicy mieli otrzymywać codziennie 1/2 kg chleba z margaryną 

lub marmoladą i dwie porcje zupy gotowanej w kuchni szopu, których koszt (2,80 zł) potrącany 

był z wynagrodzenia1913. Przydziały te były skonstruowane w ten sposób, że w połączeniu z 

przydziałami kartkowymi (wynoszącymi w 1941 r. średnio zaledwie około 250 kcal dziennie 

na osobę1914) zapewniały mniej niż minimum egzystencji dla samej osoby zatrudnionej, tym 

bardziej nie pozwalając utrzymać niepracujących członków rodziny. Nawet tak głodowe płace 

pozwalały znaleźć pracowników, gdyż w getcie znajdowało się wielu bezrobotnych, dla 

których taka praca była jedyną możliwością odsunięcia widma śmierci. Poza niskim 

wynagrodzeniem robotnicy szopowi musieli godzić się ze złymi warunkami pracy 

wynikającymi ze słabego przygotowania pomieszczeń do potrzeb produkcyjnych, takich jak 

niedostateczne ogrzewanie, słabe oświetlenie i brak odpowiedniej wentylacji. Taka sytuacja w 

zakładach wynikała po części z powszechnych w getcie braków opału, przerwach w dostawach 

energii elektrycznej, ale ważnym źródłem tego problemu był brak odpowiednich pomieszczeń 

fabrycznych. Przedwojenna Dzielnica Północna była bowiem w przeważającej części 

zabudowana gęstą zabudową mieszkalną. Jak eufemistycznie zauważył anonimowy autor 

opracowania o przystosowaniu żydowskiej wytwórczości do warunków wojennych: 

„organizacja pracy ze względu na stosunkową szczupłość lokali, nienastawionych na masową 

produkcję, przedstawiała pewne trudności”1915. Tę obserwację uściślał w opisie kolejnych 

                                                
1910 „Jugnt Sztime” nr 9 (październik 1941, AR t. 16, s. 659; „Der Weker. Informacje Biuletin” nr 1 z 18 I 1942, 

ibidem, s. 258. 
1911 „Der Weker. Informacje Biuletin” nr 9 z 15 III 1942, ibidem, s. 309. 
1912 Opracowanie dotyczące Wydziału Wytwórczości, ARG I 641, AR. t. 34,, s. 187 
1913 P. Opoczyński, Szopy, ARG II 325, AR. t. 31, s. 443; Dokładne wielkości przydziałów żywności mogły się 

znacząco różnić, pomiędzy poszczególnymi szopami jednak przypadek szopu Toebbensa wydaje się być 

reprezentatywny. Przydział ten miał wartość energetyczną około 1300-1500 kcal przyjmując, że te towary były 

pełnowartościowe i rozdzielane w pełni, co nie zawsze miało miejsce. Podwójna porcja zupy jest koroborowana 

m.in. przez Czerniakowa, który zapisał, iż w początku lipca 1941 r., gdy w szopach pracowało nieco ponad 2 

000 osób, to rozdzielano między nimi około 5 000 porcji zupy dziennie; Adama Czerniakowa dziennik, s. 196. 
1914 T. Szarota, op. cit., s. 180. 
1915 Opracowanie „Procesy przystosowania wojennego rzemieślnika żydowskiego w Warszawie”, ARG I 621, 

AR t. 34, s. 84. 
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branż – przykładowo „jeśli więc w okresie wojennym mówi się o „fabryce szczotek”, to 

rozumieć pod tym należy przeciętny warsztat szczotkarski, zatrudniający tylko większą liczbę 

robotników”1916.  

Rozrost szopów w drugiej połowie 1941 r. i początku 1942 r. był dość powolny. 

Przykładowo w styczniu 1942 r. do pracy w szopach i na placówkach skierowano 1268 

mężczyzn i 165 kobiet1917, co należy pomniejszyć jeszcze o pewną liczbę osób rezygnujących 

z pracy czy umierających. Powodem ku temu były, zdaniem przewodniczącego Wydziału Pracy 

Rady Żydowskiej, Chila Rozena, „bardzo niskie, graniczące z wyzyskiem płace” 1918, co 

doprowadziło do sytuacji w której „w niektórych gałęziach rzemiosła już teraz daje się odczuć 

brak pracowników” i sugerował cofnięcie zezwoleń na prowadzenie warsztatów 

rzemieślniczych, by zmusić pracowników do zatrudnienia się w szopach1919. Ta propozycja 

ukazuje dążenie Rady Żydowskiej do maksymalizacji produkcji eksportowej nawet kosztem 

dobrostanu pracowników w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie deportacji z 

getta warszawskiego. 

 

Miesiąc Liczba osób skierowanych do pracy 
 

Kobiety Mężczyźni 

Wrzesień (1941) b.d 99 

Październik b.d 242 

Listopad b.d 1933 

Grudzień b.d 1213 

Styczeń (1942) 165 1268 

Luty 292 2506 

Marzec 793 3331 

Kwiecień 961 3996 

Maj 1726 4006 

Czerwiec 1802 9250 

SUMA 5739 27844 

Tabela 11: Liczba osób skierowanych do pracy przez Arbeitsamt w getcie w okresie X 1941-VI 1942 r.; Opracowanie własne 
na podstawie: Ludność żydowska..., s. 1438, A. Czerniaków, op. cit., s, 299; 11 VII 1942 r. 

                                                
1916 Ibidem, s. 85. 
1917 Adama Czerniakowa dziennik, s. 299; Według innych źródeł wartości te są nawet niższe. GŻ podała, iż w 

styczniu skierowano do pracy 1029 osób w tym 125 kobiet; GŻ nr 21 z 18.02.1942 r., s. 2; W Przewodniku 

wiadomość tę podano, dodając błędny przypis – por. B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 193. 
1918 APW, PRŻ, Chil Rozen, Zagadnienie pracy w Dzielnicy Żydowskiej, sygn. 483/39, s. 4. 
1919 Ibidem, s. 4. 
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Wykazywane zatrudnienie w pierwszej połowie 1942 r. rosło w znacznej mierze z 

powodu rejestracji licznych zakładów funkcjonujących do tej pory w szarej strefie – czy to na 

skutek ich przejmowania przez legalnie operujące przedsiębiorstwa, czy też dla uzyskania 

dodatkowych przydziałów żywności przewidzianych w nowym planie rozdziału chleba dla 

pracujących. Ponadto do Warszawy docierały wiadomości o mordach na ludności żydowskiej 

na Wschodzie czy wysiedleniu kolejnych gmin żydowskich „w nieznane”. W tych 

doniesieniach przewijał się motyw selekcji osób na „produktywne” i „nieproduktywne”, przy 

czym przynależność do pierwszej grupy wydawała się chronić przed wywózkami. Skłaniało to 

dotychczasowych bezrobotnych do przyjęcia pracy w szopach, co przekładało się na szybki 

wzrost liczby zatrudnionych. Od stycznia do czerwca 1942 r. Arbeitsamt skierował do pracy 

ogółem 24257 mężczyzn i 5739 kobiet, z tego 9250 mężczyzn i 1802 kobiety w samym 

czerwcu1920, co wyraźnie wskazuje na przyspieszenie tej akcji późną wiosną 1942 r.  

 

Miesiące  

1942 r. 

Wartość eksportu z dzielnicy żydowskiej (zł) 

I 3 736 000 

II 4 758 790 

III 6 045 600 

IV 6 893 800 

V 12 595 6001921 

VI 14 458 200 

VII 15 058 558 

Tabela 12: Wartość eksportu z getta warszawskiego według danych Transferstelle w okresie I-VII 19421922 

W lipcu 1942 r. Rozen twierdził, że „znaczna część faktycznie zatrudnionych mężczyzn 

swojego stałego zatrudnienia jeszcze nie ujawniła”1923, co wskazuje, iż podobne tempo wzrostu 

mogłoby zostać odnotowane w dalszych miesiącach letnich 1942 r. Tak znaczący wzrost jest 

wyraźnym sygnałem, że właściciele szopów byli w stanie znaleźć zlecenia dla stale rosnącej 

rzeszy pracowników, a także byli przekonani, iż koszty związane z utworzeniem nowych miejsc 

pracy (jak przeszkolenie załogi czy zajęcie nowych pomieszczeń na hale produkcyjne) zdołają 

                                                
1920 Adama Czerniakowa dziennik, s. 299. 
1921 W tym 1,6 mln zł z okresu I-IV 1942 r., rozliczone z opóźnieniem; Raport gubernatora dystryktu 

warszawskiego z dnia 15 czerwca za miesiąc maj 1942 r. [w:] Raporty..., s. 530. 
1922 Opracowanie własne, na podstawie raportów Ludwiga Fischera za okres I-VII 1942. (Raporty...), Adama 

Czerniakowa dziennik, s. 299. 
1923 APW, Ch. Rozen, Zagadnienie pracy..., sygn. 483/39, s. 2. 
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się zwrócić. Ten rozwój legalnego życia gospodarczego przekładał się na wielki wzrost 

wykazywanego eksportu – w pierwszym półroczu jego wartość wzrosła czterokrotnie. Od maja 

1942 r. jego wartość przekroczyła oszacowany koszt wyżywienia dzielnicy żydowskiej z lata 

1941 r., lecz nie można zapominać, że do rąk robotników trafiała niewielka część całkowitej 

wartości produkcji. 

W początku czerwca, według danych oficjalnych, w dzielnicy pracowało niemal 59 

tysięcy mężczyzn1924, a wśród nich ponad 19 tys. sprzedawców i pracowników biurowych, 

niemal 12 tys. pracowników przemysłu odzieżowego i około 6,5 tys. metalowców, a także nieco 

ponad 4 tysiące kobiet1925. Wiele wskazuje, iż liczba kobiet w tym miejscu była dalece 

zaniżona, gdyż te, jako nieobjęte przymusem pracy, często nie były rejestrowane1926. W 

artykułach prasowych i relacjach odnoszących się do tego okresu przewijają się wyższe 

szacunki zatrudnienia, szacujące je zazwyczaj na przedział 70-100 tysięcy osób, co stanowiło 

około 1/4 ogólnej liczby mieszkańców getta1927. Najprecyzyjniejszym jednak źródłem o 

zatrudnieniu w tym okresie jest opracowanie przygotowane przez Chila Rozena1928 na 

podstawie „posiadanego częściowo materiału statystycznego, obserwacji i badań”. Jak się 

wydaje zostało ono zaprezentowane na uroczystym posiedzeniu Judenratu 28 czerwca 1942 

r.1929. Według niego zatrudnienie w dzielnicy żydowskiej przedstawiało się następująco: 

1. Praca dla potrzeb wewnętrznych dzielnicy - 46 500 osób, w tym: 

a) Handel - 18 000 osób  

b) Rzemiosło, przemysł, chałupnictwo - 16 000 osób 

c) Zdrowie i higiena - 4 000 osób 

d) Transport i komunikacja - 3 000 osób 

e) Administracja nieruchomości - 2 300 osób 

f) Kultura i sztuka - 1 200 osób 

g) Młodzież kształcąca się zawodowo - 2 000 osób 

                                                
1924 Zestawienie zatrudnionych mężczyzn i kobiet według zawodu, 7 VI 1942 r. [w:] Ludność żydowska…, s. 

1430. 
1925 To, że ich liczba jest mniejsza niż wyżej wspomniana liczba kobiet skierowanych do pracy przez Arbeitsamt 

może nam ukazać to jak wiele osób z różnych przyczyn rezygnowało z pracy.  
1926 St. Ernest, op. cit., s. 94. 
1927 Zob. GŻ nr 65 z 3.06.1942 r., s. 2; St. Ernest, op. cit., s. 135, 193; L. Hirszfeld, op. cit, s. 272; Adama 

Czerniakowa dziennik,  s. 299. 
1928 APW, Ch. Rozen, Zagadnienie pracy..., sygn. 483/39. 
1929 GŻ nr 80 z 8.07.1942 r., s. 3; Adama Czerniakowa dziennik, s. 293; Możliwe jest jednak, że mamy do 

czynienia z memoriałem o stanie gospodarczym z 16.07.1942 r. wzmiankowanym przez Czerniakowa, o czym 

może świadczyć zanotowana na okładce data - "Lipiec 1942"; Adama Czerniakowa dziennik, s. 301. 



435 

2. Praca dla wytwórczości eksportowej 12 000 - 15 000 osób 

3. Praca dla firm aryjskich mieszczących się w getcie - poniżej 15 000 

osób1930 

4. Praca Żydów poza dzielnicą (tzw. „placówki”) - około 6 000 osób 

5. Praca w obozach pracy - 2 500 osób 

6. Zatrudnieni w Zarządzie Dzielnicy Żydowskiej - 10 900 osób, w tym: 

a) Pracownicy Razy Żydowskiej, jej agend gospodarczych i związków 

przymusowych - 5 800 osób 

b) Służba Porządkowa - 2 100 osób 

c) Opieka Społeczna - 3 000 osób1931 

 

Ogółem w referacie Rozena wspomina się o około 90-95 tysiącach zatrudnionych, z których 

niespełna 30 tysięcy pracowało w szopach (pkt. 2 i 3), do których należy zapewne dodać 

kilkutysięczną grupę chałupników pracujących na zlecenie większych przedsiębiorstw 

eksportowych. Referat każe także podać w wątpliwość powtarzający się w literaturze 

przedmiotu szacunek 18 tys. pracowników samego szopu Többensa1932.  

Rozen starał się zaprezentować dane w taki sposób, by dowieść, iż proces produktywizacji 

getta jest na ukończeniu, a niemal wszyscy zdolni do pracy znaleźli zatrudnienie. Przykładowo 

wskazywał, iż „jeśli dalszy wzrost zatrudnienia będzie następował dalej w dotychczasowym 

tempie, trzeba będzie liczyć się z szybkim wyczerpaniem się rezerw ludzkich”1933, jednocześnie 

wyliczając, iż w getcie znajdowało się zaledwie około 92 tys. mężczyzn w wieku produkcyjnym 

i sugerował zbliżanie się do granic możliwości produkcyjnych w tym modelu zatrudnienia – 

tak, że nawet koniecznym „okazało się już teraz [...] cofnięcie udzielonych zezwoleń na 

zatrudnienie w Dzielnicy”1934, choć oficjalnie aktywna zawodowo była zaledwie ¼ 

mieszkańców getta. W tym samym okresie zdecydowano się również na utworzenie warsztatów 

na terenie Aresztu Centralnego1935, co miało zmienić go w de facto obóz pracy – co wydaje się 

mieć również głównie znaczenie propagandowe. Referat Rozena wskazywał jednak, że jedynie 

                                                
1930 Chil Rozen podkreśla, że w okresie bezpośrednio poprzedzającym wygłoszenie tego referatu wpłynęło 

zapotrzebowanie na 5 000 robotników, z których około 1 500 zostało już skierowanych do pracy. Dalej dowodzi, 
że „w najbliższym czasie liczba zatrudnionych w tej grupie osób przekroczy cyfrę 15 000”, co zapewne zakłada 

zaspokojenie większości tego zapotrzebowania. 
1931 APW, Ch. Rozen, Zagadnienie pracy..., sygn. 483/39 
1932 Szacunek ten podawany jest zazwyczaj za: B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 522.; Jedynym 

potwierdzeniem dla tej liczby jakie udało nam się znaleźć stanowi tekst Mojżesza Passensteina – idem. Szmugiel 

w getcie warszawskim, BŻIH nr 26/1958, s. 70. 
1933 APW, Ch. Rozen, Zagadnienie pracy..., sygn. 483/39, s. 7. 
1934 Ibidem, s. 6. 
1935 Warsztaty te powstały w lipcu 1942 r.; Adama Czerniakowa dziennik, s. 299-300. 
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„około 50 tysięcy osób jest oficjalnie zatrudnionych, t.j. zatrudnionych na podstawie 

zezwolenia Urzędu Pracy”1936. Oznacza to, iż znacząca część pracujących, w większości 

drobnych handlarzy, rzemieślników i chałupników, nie otrzymała z Arbeitsamtu zaświadczenia 

o zatrudnieniu, co miało kluczowe znaczenie w kolejnych tygodniach. 

8.7.2. Szopy – opisy poszczególnych 

Na terenie getta istniało wiele manufaktur – czy to powstałych w oparciu o działające 

przed wojną przedsiębiorstwa, zorganizowanych przez RŻ czy też powstające od zera w 

wyniku połączenia szeregu warsztatów rzemieślniczych. Od lata 1941 r. na rynku zaczęły 

pojawiać się także przedsiębiorstwa niemieckie, które zazwyczaj przejmowały uformowane już 

zakłady gminne, żydowskie lub objęte zarządem powierniczym.  

W poniższym rozdziale chcielibyśmy naświetlić historię wybranych warsztatów w 

dzielnicy – a panujące w nich warunki wydają się być reprezentatywną próbą dla ogółu 

manufaktur w getcie. Pomijamy w tym miejscu wcześniej omówiony zakłady Többensa. 

8.7.2.1. Hallmann 

Tradycyjnie przyjmuje się, iż pierwszym powstałym w getcie szopem był zakład 

stolarski Bernarda Hallmanna. Ten gdański przedsiębiorca z branży stolarskiej w lipcu 1941 r. 

zorganizował zakład przy ul. Nowolipki 59. Zakład ten, jak i inne zakłady z branży, pracował 

na potrzeby armii niemieckiej i władz cywilnych – dostarczając im szeroki asortyment mebli. 

Według GŻ w dwupiętrowym budynku zajętym przez to przedsiębiorstwo pracowało ponad 80 

pracowników pod kierunkiem dwóch majstrów. Praca zorganizowana miała być efektywnie – 

na parterze znajdował się tartak, gdzie cięte były dostarczane do zakładu kłody na deski i belki, 

które po pasie transmisyjnym wędrowały na pierwsze piętro, gdzie meble były ręcznie składane 

przez robotników. Na drugim piętrze mieścił się magazyn wyrobów gotowych, które następnie 

znoszone były po osobnej klatce schodowej do wozów podstawionych przez odbiorców. Ta 

manufaktura stanowiła jednak niewielką część przedsiębiorstwa, gdyż Hallmann opierał się w 

znacznej mierze na pracy nakładczej, którą zlecał niewielkim zakładom żydowskim1937. W 

połowie 1942 r. pracowało dla niego około 900 osób1938. 

Według entuzjastycznego opisu pracy w tym zakładzie robotnicy zarabiali wiosną 1942 

r. 2-3 zł za godzinę pracy, a ich legitymacje pracownicze upoważniały ich do poboru 2,6 kg 

chleba miesięcznie, 1 kg marmolady co tydzień, a ponadto w zakładzie wydawano pożywną 

                                                
1936 APW, Ch. Rozen, Zagadnienie pracy..., sygn. 483/39, s. 2; Zdaniem St. Ernesta faktycznie więcej osób 

kwalifikowało się do wpisania do Meldekarty zaświadczenia o zatrudnieniu, jednak część pracowników używała 

do tej pory legitymacji służbowej; St. Ernest, op. cit., s. 192. 
1937 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 115. 
1938 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 524. 
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zupę w cenie 95 gr za porcję1939. Ponadto robotnicy mieli, co drugi dzień, mieć możliwość 

zakupu tańszego chleba – brak jednak szczegółów, jeśli chodzi o te dostawy. Zdaniem 

Horowitza firma Hallmanna „opierała swe stosunki z chałupnikami stolarskimi na zasadach 

wyłącznie gospodarczych, płacąc im ceny, które zadowalały stolarzy i umożliwiały im skromną 

egzystencję”1940.  

W okresie akcji likwidacyjnej z lata 1942 r. zakład Hallmanna otrzymał zezwolenie 

około 700-900 pracowników, którzy od zakwaterowani byli w domach bezpośrednio do niego 

przyległych. Kilka relacji wskazuje, iż zachowywał się on względnie poprawnie w stosunku do 

mieszkańców getta – zdarzyło mu się interweniować na Umschlagplatzu w sprawie zwolnienia 

jego pracowników, a gdy przejmował przyległe do zakładu kamienice na blok mieszkalny 

szopu to zdecydował się uzgodnić tę sprawę polubownie z lokalnym Komitetem Domowym.  

8.7.2.2. W. C. Többens 

Szop Többensa znany jest jako największy zakład pracy w getcie warszawskim. Powstał 

on na skutek przejęcia przez Waltera Többensa warsztatów „Wytwórczości Żydowskiej” i, w 

początku 1942 r., zatrudniał on niemal 2500 pracowników. Z nich większość, bo około 1500-

1600 pracowników pracowało jako krawcy, 300-400 jako kuśnierze, a pozostali pracowali przy 

produkcji czapek, przy produkcji obuwia i w pralni, gdzie odświeżano przesłane z frontu 

zniszczone mundury1941. Centrala szopu mieściła się wówczas na ul. Prostej 14, lecz większość 

produkcji prowadzono w zakładzie przy ul. Leszno 72 – zwanym „dużym Többensem”.  

W kolejnych miesiącach przedsiębiorstwo to rozrastało się i produkowało coraz szerszą 

gamę produktów. Niepełną listę wyrobów tego szopu zestawił Mojżesz Passenstein:  

W. C. Többens wyrabiał mundury, spodnie i płaszcze wojskowe, płaszcze 

gumowe dla żandarmerii polowej, czapki dla wojska, policji i kolei, bluzy 

lotnicze, garderobę męską, damską i dziecięcą […]. Tkalnia wyrabiała 

towary włókiennicze dla wojska i instytucji. Dział rymarski wytwarzał: 

tornistry, chlebaki, paski i plecaki. Dział futer przerabiał futra dla 

Wehrmachtu. Dział galanterii wyrabiał sztuczne kwiaty, paski i galanterię. 

Dział bielizny wyrabiał bieliznę dla wojska. Pralnia prała stare mundury 

wojskowe i bieliznę dla robotników1942. 

 

Warunki pracy w tym przedsiębiorstwie należały do wyjątkowo złych. Pracownicy byli 

zazwyczaj opłacani akordowo, lecz ustalone stawki były tak niskie, że pracownicy, po 

                                                
1939 GŻ nr 77 z 26 VI 1942 r., s. 2. 
1940 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 115. 
1941 Raporty dzienne o stanie zatrudnienia w firmie Walter Többens, [w:] Ludność żydowska…, s. 1411 i d.  
1942 M. Passenstein, Szmugiel w getcie warszawskim, BŻIH nr 26/1958, s. 69-70. 
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odliczeniu ceny żywności otrzymywanej w miejscu pracy, nie otrzymywali niemal żadnego 

wynagrodzenia1943. Te głodowe wynagrodzenia w połączeniu ze złymi warunkami pracy 

powodowały, że w zakładzie tym stale brakowało rąk do pracy. Zachowane zestawienia liczby 

pracowników ze stycznia 1942 r. wskazują, że z dnia na dzień potrafiła się ona wahać nawet o 

10%, co wskazuje na niską dyscyplinę pracy i może sugerować wysoką rotację pracowników. 

Stefan Szpigielman wyliczał zakład Többensa pośród tych, które stale zgłaszały do Arbeitsamtu 

zapotrzebowania na pracowników1944.  

Nie jest jasne jak wielu pracowników szop Többensa zatrudniał w przededniu 

rozpoczęcia deportacji do Treblinki. W okresie deportacji liczba jego pracowników wzrosła 

wielokrotnie, gdyż niektóre żydowskie przedsiębiorstwa usiłowały się chronić przed likwidacją 

przez włączenie do zakładu kierowanego przez Többensa, a jednocześnie przed bramami 

zakładu ustawiały się długie kolejki Żydów przekonanych o tym, że praca w szopie ochroni ich 

przed wywózką. W połowie sierpnia ustalono, że szop Többensa może zatrudniać 8 000 

robotników – co czyniło z niego największy zakład getta.  

Większość pracowników, którzy dołączyli do zakładu Többensa w okresie akcji 

likwidacyjnej, została deportowana w sierpniu i wrześniu 1942 r. Tylko 13 sierpnia wywieziono 

z zakładu na Prostej około 3600 osób1945, zaś w początku września zakłady były wielokrotnie 

blokowane. Także w czasie „kotła” deportowano wielu z pracowników tego przedsiębiorstwa. 

8.7.2.3. Schultz & Co. 

Od lata 1941 r. na Nowolipiu 44/46 swoją siedzibę miał zakład prowadzony przez Fritza 

Schultza. Trudne jest dokładniejsze określenie liczby pracowników tego zakładu – rozwijał się 

on od kilkuset zatrudnionych1946, do około trzech tysięcy w przededniu rozpoczęcia deportacji 

z getta1947. Szop ten zajmował znaczącą część kwartału ulicznego, obejmując liczne 

zabudowania fabryczne na podwórzach i stopniowo przejmował on mieszczące się w 

pojedynczych pomieszczeniach zakłady żydowskie. Marek Stok wspominał, iż jego 

szwagrowie prowadzili na tym terenie niewielki zakład produkujący dzianiny, który od czerwca 

1942 r. został włączony do szopu jako dział skarpetek i swetrów. Większość robotników w 

zakładzie zatrudnionych było jednak jako kuśnierze i szewcy pracujący dla armii i 

produkowano tam tornistry wojskowe i zimową odzież dla armii. Poza tym wykonywano 

również na niewielką skalę wyroby wysokiej jakości – przeznaczone na wolny rynek. 

                                                
1943 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 428-429. 
1944 St. Ernest, op. cit., s. 191. 
1945 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 738. 
1946 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 430-431; W cytowanym źródle mowa o 600 pracowników. 
1947 AŻIH, Marek Stok, Pamiętnik, 302/144, k. 28. 
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Poza centralą na Nowolipiu 44/46 szop ten miał swoje oddziały także kilkaset metrów 

dalej, na ul. Nowolipie 80 oraz na ul. Pawiej 38. Jego szop z czasem rozszerzał swój zakres 

działalności. Zajmował się produkcją szeregu różnych artykułów, takich jak: tornistry 

wojskowe i pasy do nich czy zimowe odzienia wojskowe. Poza tym zakład zajmował się 

naprawami ubrań wojskowych i produkcją cywilnej odzieży. 

Było to jedno z niewielu przedsiębiorstw w getcie pracujących w systemie 

dwuzmianowym, gdzie zmiana dzienna rozpoczynała się o 7:00 i kończyła o 19:00, zaś nocna 

rozpoczynała się o 20:30 i kończyła o 7:00. W ciągu dnia przewidziana była godzinna przerwa 

obiadowa, w nocy krótkie przerwy w czasie zmiany, tak, że obie grupy pracowników winne 

były przepracować 10 h w ciągu doby. Pracownicy otrzymywali codziennie na obiad dwie 

porcje zupy z niewielką ilością chleba, za co odliczano z ich wynagrodzenia 1,40 zł – a więc 

de facto kupowali je po takich cenach jak w kuchniach ludowych. Otrzymane przez szop 

przydziały pozostałych produktów spożywczych miały być, co do zasady, rozdzielane wśród 

pracowników – często jako forma gratyfikacji za efektywną pracę1948. 

Większość zatrudnionych w szopie pracowników pracowała w systemie akordowym, 

co pozwalało im na nieco wyższe zarobki niż przewidziana urzędowo stawka 6,40 zł za 

dniówkę. Jak wyliczano, przy produkcji kurtek krojczy zarabiał 1,20 zł od sztuki (8-15 sztuk 

dziennie), szyjący na maszynie 1 zł od sztuki (6 do 15 kurtek dziennie), a szyjący kołnierze 

zarabiał 65 gr za sztukę (12-20 sztuk dziennie), w drugim zakładzie przy ul. Pawiej szyto 

futrzane worki – gdzie krojczy zarabiał 1,75 zł od sztuki (krojąc ich dziennie 8-14), a szyjący 

otrzymywał 2,75 zł (4-8 sztuk dziennie). Pewna grupa pracowników, których praca nie była 

odpowiednio powtarzalna, by uzasadnić rozliczanie akordowe, otrzymywali stałe stawki 

godzinowe zależne od ich kwalifikacji – sięgające od 60 gr do 1,40 zł za godzinę1949.  

Widoczne jest, iż przy tej organizacji pracy większość pracowników tego zakładu 

zarabiała więcej niż 6,40 zł dziennie, jakie przewidziane było urzędowo i, jak się wydaje, 

wynikało to z trudności ze znalezieniem pracowników za tak niską stawkę. Stefan Szpigielman 

wspominał, że przed akcją eksterminacyjną szop Schultz&Co. należał do przedsiębiorstw 

często zgłaszających do Arbeitsamtu zapotrzebowania na siłę roboczą1950. Nie należy jednak 

zapominać, że nawet te podniesione wynagrodzenia pozostawały niskimi i niemal niemożliwe 

było osiągnięcie więcej niż 20 zł dziennie, a dodatkowo dość częstą praktyką w tym zakładzie 

                                                
1948 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 116. 
1949 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 430-431. 
1950 St. Ernest, op. cit., s. 191. 
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były kary potrącane z wynagrodzenia – dochodzące nawet do połowy zarobków. Ogólnie 

warunki pracy w tym zakładzie były uważane za złe, nawet na tle innych zakładów. 

W okresie akcji eksterminacyjnej szop Schultz&Co., w zależności od źródła, otrzymał 

zezwolenie na zatrudnienie 5-8 tysięcy robotników, co uczyniło go, obok szopu Többensa, 

największym zakładem w dzielnicy. 

8.7.2.4. K. G. Schultz 

Przy ul. Leszno 78 mieściła się siedziba szopu kierowanego przez Karla Georga 

Schultza, który to przejął istniejącą tam fabrykę trykotażową spółki Braun i Rowiński. 

Pracujący w tym zakładzie od 1940 r. Stanisław Goldberg opisywał: „Firma ta przed wojną 

należała do [spółki – MG] Braun-Rowiński. Rowiński został kierownikiem przedsiębiorstwa i 

pracował do powstania w getcie. Od r. 1939 do połowy 1941 roku przedsiębiorstwo było pod 

zarządem Treuhändera, a od połowy 1941 objął tę firmę Szulc, Volksdeutsch z Aleksandrowa 

k/Łodzi”1951. Mimo przejęcia zakładu przez Schultza ważną rolę odgrywał w nim Rowiński, 

który podejmował wiele decyzji dotyczących bieżącej pracy przedsiębiorstwa. Również Braun 

pozostał w zakładzie do powstania w getcie – mniej wiadomo jednak o jego udziale w pracach 

zakładu.  

Zakład zajmował się głównie szyciem mundurów, ale miał także dział pończoszniczy i 

wytwarzał sznurowadła. W pierwszej połowie 1942 r. zatrudniał, w zależności od źródła, od 

6001952 do 10001953 pracowników, pracujących po 12 h dziennie. Poza wynagrodzeniem, które, 

jak się wydaje, wynosiło zaledwie 6,40 zł dziennie, robotnicy otrzymywali codziennie 300 g 

chleba oraz porcję zupy – co podnosiło realną wartość uposażenia do około 10 zł dziennie. Te 

skromne przydziały żywności miały wyróżniać się pozytywnie na tle innych zakładów. Według 

kilku relacji w pewnym momencie, najpewniej w chwili rozpoczęcia akcji likwidacyjnej w 

getcie, przestano pracownikom tego zakładu wypłacać uposażenie1954. 

Obok oficjalnie prowadzonej produkcji zakład prowadził także poboczne interesy, 

które, jak się wydaje, odpowiadały za znaczącą część zysków. Dowiadujemy się, iż 

produkowane w getcie sznurowadła były przemycane do sklepów spółdzielni „Społem”, a inne 

materiały tekstylne trafiały wprost na stołeczne targowiska. Organizujący szmugiel Ignacy 

Wachnik wspominał, że zdobył on większą ilość fałszywych przydziałów na materiały, na 

                                                
1951 AŻIH, Zeznanie Stanisława Goldberga, 301/5545, k. 1. 
1952 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 522 
1953 AŻIH, Zeznanie Stanisława Goldberga, 301/5545, k. 2. 
1954 AŻIH, Zeznanie Mariana Szaracha, 301/5344, k 1, mnp; AŻIH, Zeznanie Stanisława Goldberga, 301/5545, 

k. 1. 
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podstawie których odbierał gotowe produkty i przewoził je przez wachy, za milczącą zgodą 

odpowiednio opłaconego Treuhändera1955. 

W okresie akcji likwidacyjnej do szopu napłynęło kilka tysięcy pracowników, 

wnoszących do zakładu swoje maszyny do szycia lub też płacących znaczne łapówki. 

Większość z nich została jednak wywieziona do Treblinki, gdyż w planie zatrudnienia dla getta 

przewidziano zaledwie 600-800 robotników dla tego przedsiębiorstwa. Względnie dobre 

wyżywienie pracowników szopu miało utrzymać się także w getcie szczątkowym – jeden z 

pamiętnikarzy pisał: „Jedynie w firmie K. G. Schultz robotnicy otrzymywali rzeczywiście 

wszystko, co im się należało, pomijając powszechne w okresie wojny nadużycia 

magazynierów”1956. 

W okresie powstania w getcie warszawskim zakład otrzymał 29 „listów żelaznych”, 

które miały chronić ich posiadaczy przed deportacją. Na liście znaleźli się Braun i Rowiński 

(wraz z rodziną) oraz pewna grupa wysoko postawionych pracowników zakładu. Po 5 maja 

1943 r. Żydzi z tej grupy, z wyjątkiem trzech osób1957, zostali zamordowani na terenie zakładu 

przez grupę funkcjonariuszy Gestapo1958. 

8.7.2.5. Szczotkarze – Wojskowy Zarząd Kwaterunkowy, Heeresunterkunfts 

Verwaltungsstelle, HUV 

We wcześniejszej części pracy opisano już funkcjonowanie zakładu szczotkarzy od jego 

powstania do okresu, gdy jego zatrudnienie wyniosło na jesieni 1942 r. około dwóch tysięcy 

osób. Zakład ten został podporządkowany bezpośrednio Wojskowemu Zarządowi 

Kwaterunkowemu, lecz jednocześnie pracowało na jego rzecz wielu chałupników, przez co do 

lata 1942 r. nie był on uznawany za szop. Jak pisał jego polski kierownik, Julian Kudasiewicz: 

„gdy w lipcu 1942 r. zaczęła się likwidacja Żydów w ghetcie warszawskim, otrzymaliśmy od 

szefa Heeresunterkunftsverwaltung nakaz zorganizowania warsztatów stałych, a SS u[nd] 

Polizei-Führer przydzielił nam w październiku 1942 r. oficjalnie 2500 ludzi do pracy”1959. Przez 

całą akcję pracownicy szczotkarzy przetrwali przedstawiając swoje ausweisy z pieczęciami 

HUV i, później, kontrasygnatą kierownictwa akcji eksterminacyjnej.  

Wbrew zwyczajowej nazwie pod HUV podporządkowane były nie tylko zakłady 

szczotkarskie, a liczne inne warsztaty mieszczące się pomiędzy ulicami: Świętojerską, 

Bonifraterską, Franciszkańską i Wałową. Pracujący w tym szopie Karol Rotgeber opisywał: 

                                                
1955 AŻIH, Zeznanie Ignacego Wachnika, 501/5904, k. 2-4. 
1956 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 122. 
1957 Wojnę przeżył, jak się wydaje, syn Rowińskiego – Sioma. 
1958 AAN, DNK, Sprawy żydowskie – 14 V 1943 r., 202/II-28, k. 95. 
1959 AŻIH, Julian Kudawsiewicz, Relacja, 301/1750, k. 4 mnp. 
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„Przydzielony blok domów obejmował Śto-Jerską nr 28 i nr 30 jako domy dla prywatnych 

mieszkań robotników i nr 32 i nr 34 jako specjalnie wyznaczone warsztaty szczotkarskie. 

Franciszkańska nr 20 i nr 21 jak i Śto-Jerska 36 i 38 służyły jako warsztaty i mieszkania 

„Metalowców” wchodzących w skład ogólnego werku. Czysty szczotkarski był oznaczony N.1, 

Metalowców N.2 i N.3, a Nr 4 specjalny dział szewski”1960.  

Przez to, że zakład ten pracował na potrzeby wojskowe, mógł on zachować, w 

zależności od źródła, od 3 do 4 tysięcy pracowników i szybko zdobył sobie renomę wyjątkowo 

bezpiecznego miejsca pracy, a także w niektórych relacjach można się dowiedzieć o tym, iż 

przyjmowano do niego wiele osób bez łapówek. Jak się wydaje, wynikało to z faktu, iż 

większość kierownictwa tego zakładu stanowili Żydzi już wcześniej tam pracujący, a nie osoby 

świeżo skuszone możliwością łatwego zarobku. Ponadto jego kierownikiem był powszechnie 

szanowany Kudasiewicz, który chciał czerpać zyski z wykonanej przez robotników pracy, a nie 

z łapówek z nich zebranych. 

Na skutek tej polityki w szopie znalazło się, w szczytowym momencie, kilkanaście 

tysięcy osób, zaopatrzonych w oficjalne legitymacje zakładu1961. Około dwóch trzecich z nich 

zostało deportowanych do Treblinki, w tym wielu w okresie tak zwanego „kotła”. 

8.7.2.6. Hermann Brauer 

Szop metalowy Brauera zajmował obszerne zabudowania w obrębie kwartału 

ograniczonego ul. Nalewki, ul. Franciszkańską, ul. Bonifraterską i pl. Muranowskim, 

zazwyczaj jednak podaje się jego adres jako ul. Nalewki 28-38 lub Nalewki 28-30. Wiele o 

jego pracy dowiadujemy się od pracującego w nim na kierowniczym stanowisku Henryka 

Bryskiera, który, jak pisał o sobie: „posiadałem najwyższą zawodową grupę 26a/12/ tzn. 

kierownik fabryki materiałów wybuchowych, jedyny inżynier i kierownik ruchu” i twierdził, iż 

kierował pracą 700 robotników1962.  

                                                
1960 AŻIH, K. Rotgeber, Pamiętnik, 302/227, k. 120-121. 
1961 AŻIH, K. Rotgeber, Pamiętnik, 302/227, k. 119. 
1962 H. Bryskier, op. cit., s. 196. 



443 

 

Rysunek 26: Szwalnia szopu Brauera przy ul. Nalewki 28; zdjęcie ze zbiorów AYV 

Zakład zajmował się produkcją i naprawami sprzętów metalowych na potrzeby wojska. 

W jego magazynie znajdowały się hełmy, manierki, tornistry wojskowe1963. Poza tym na terenie 

zakładu zajmowała się szwalnia, w której wykonywane były elementy umundurowania 

niemieckiego – zachowały się zdjęcia przedstawiające stosy gotowych beretów wojskowych 

wyprodukowanych w tym zakładzie. 

Praca w tym zakładzie toczyła się 12 h na dobę, bez wypoczynku niedzielnego1964, a 

zarobki były bardzo niskie. Przyjęci jesienią 1942 r. do zakładu robotnicy polscy zarabiali 30-

50 zł tygodniowo i jak się wydaje ich sytuacja niewiele różniła się od tej, w jakiej znaleźli się 

żydowscy pracownicy1965. 

Kierujący szopem H. Brauer miał w szeregu wypadków interweniować w okresie akcji 

likwidacyjnej i żądać od prowadzących deportację zwolnienia pracowników swojego szopu1966, 

a w kolejnych miesiącach starać się o gwarancje pozostawienia jego przedsiębiorstwa na terenie 

dzielnicy i jego „aryzację” w razie deportacji pozostałych w dzielnicy Żydów. Zdaniem 

Bryskiera: „Właściciele szopów, mimo nastawienia antyżydowskiego, nie wyzbyli się żyłki 

                                                
1963 H. Bryskier, op. cit., s. 245. 
1964 H. Bryskier, op. cit., s. 181. 
1965 H. Bryskier, op. cit., s. 223. 
1966 H. Bryskier, op. cit., s. 200. 
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businessmanów i starali się ratować swoje placówki”1967, co wydaje się dobrze opisywać 

postępowanie Hermanna Brauera.  

W trakcie powstania w getcie kierownictwo zakładu otrzymało 25 „listów żelaznych”, 

z których jeden przypadł znanemu nam H. Bryskierowi, zaś przez swoją użyteczność dla 

wojska i konieczność wykorzystania ciężkich maszyn zakład miał zostać pozostawiony w 

niezmienionym stanie na terenie getta – by po stłumieniu powstania w getcie obsadzić go w 

pełni polską załogą. W rzeczywistości jednak już 24 kwietnia 1942 r. posiadacze „listów 

żelaznych” zostali wyprowadzeni na Umschlagplatz1968  

8.7.2.7. Wiśniewski, Słucki, Serejski & Co. 

Jednym z licznych, względnie niewielkich, zakładów w getcie była manufaktura 

Wiśniewskiego, Serejskiego i Słuckiego (w niektórych źródłach pomijany jest ostatni ze 

wspólników). Mieścił się on na ul. Stawki 51 i wyrabiał wyroby metalowe, zatrudniając przy 

tym około 200 pracowników. 

 

Rysunek 27: Sala pras ręcznych w zakładzie Wiśniewskiego, Słuckiego i Serejskiego, Stawki 51/53; zdjęcie ze zbiorów AYV 

                                                
1967 H. Bryskier, op. cit., s. 221-222. 
1968 Scena ich rewizji została uwieczniona na zdjęciach, które znalazły się w „Raporcie Stroopa” – reprint w: 

Jürgen Stroop, Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje, oprac. A. Żbikowski, Warszawa 

2009, k. 81-82. 
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8.7.2.8. Oskar Schilling 

Kolejnym szopem stolarskim na terenie getta był zakład Oskara Schillinga położony 

przy ul. Nowolipie 54 (później rozszerzono go również na posesję Nowolipie 521969). Zakład 

ten był utworzony jako przedsiębiorstwo żydowskie i najprawdopodobniej w I połowie 1942 r. 

przeszedł w ręce Schillinga. Pracowało w nim około 600 osób1970 i zachował on zbliżony 

poziom zatrudnienia także w getcie szczątkowym.  

Szop ten jest dość znany ze względu na dość aktywną komórkę żydowskiego podziemia, 

jakie zaczęło się tworzyć na terenie zakładu. Według relacji Beli Lichtenbaum była ona luźno 

związana z ŻOB, lecz pozostawała od niego niezależna. Na jej czele stać miał stolarz – Mendel, 

którego adiutantem był Beniamin Lichtenbaum krewniak przewodniczącego Judenratu, Marka 

Lichtenbauma1971. Na terenie tego szopu tworzono także liczne kryjówki, które zostały 

wykorzystane w okresie akcji styczniowej i powstania w getcie. Te określane niekiedy mianem 

„schronów” czy „bunkrów” miejsca ukrycia zazwyczaj były w rzeczywistości dość 

prymitywnymi schronieniami zbudowanymi z desek, pozwalającymi jedynie na tymczasowe 

zamaskowanie się przed przeszukującymi szop Niemcami1972.  

                                                
1969 AŻIH, Motel Goldsztejn, Relacja, 301/5051, k. 1. 
1970 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 523, 
1971 AŻIH, Bela Lichtenbaum, Obrona bunkrów na Nowolipkach, 301/5076, k. 1. 
1972 AŻIH, Fajga Strosberg, Oświadczenie, 301/4375, k. 1. 
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Rysunek 28: Robotnicy heblujący deskę, szop Oskara Schillinga, ul. Nowolipie 54; zdjęcie ze zbiorów AYV 

8.7.2.9. Tepicyn i Szaniawski 

Zakład drzewny T. Tepicyn i M. von Szaniawski został utworzony najpewniej w 

pierwszej połowie 1942 r. Według zachowanych dokumentów przedsiębiorstwo to miało 

siedzibę na ul. Asnyka 6, zaś najpóźniej od czerwca 1942 r. przejęło ono zakład stolarski na ul. 

Gęsiej 691973 i wykonywało ono zlecenia na potrzeby „wyposażenia służbowych i mieszkalnych 

pomieszczeń Dowódcy SS i Policji w Brześciu”1974. Takie referencje stanowiły dla Żydów w 

pierwszych dniach akcji eksterminacyjnej dowód, iż zakład ten zostanie oszczędzony, a jego 

pracownicy nie będą podlegali wywózce.  

Kierownictwo tego szopu wydawało na początku deportacji imienne zaświadczenia 

stwierdzające, iż dany pracownik „jest na stałe zatrudniony w wymienionej powyżej firmie, 

która wykonuje zlecenia na rzecz władz niemieckich”1975 ważne do końca sierpnia 1942 r. 

Wydaje się, że zakład ten miał, przynajmniej przez krótki czas, zatwierdzony kontyngent 900 

pracowników, jednak został on wykreślony z najwcześniejszej znanej listy „firm uznanych w 

                                                
1973 Dokumenty szopu Tepicyn i Szaniawski, ARG II 36, AR t. 34, s. 228. 
1974 Dokumenty szopu Tepicyn i Szaniawski, ARG II 36, AR t. 34, s. 229. 
1975 Dokumenty szopu Tepicyn i Szaniawski, ARG II 36, AR t. 34, s. 228. 
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dzielnicy żydowskiej”1976 i zlikwidowany najprawdopodobniej około połowy sierpnia1977. 

Możliwe jest, że w formie szczątkowej szop ten przetrwał jeszcze pewien czas, gdyż 23 sierpnia 

Abraham Lewin zapisał jeszcze „ [wczoraj] przyszli do fabryki „Tepicyn” [Niemcy – MG] i 

zabrali najlepsze walizki i wszystkie wartościowe przedmioty”1978. 

8.7.2.10. Waldemar Schmidt 

Niemal nieznanym szopem w historii getta był zakład Waldemara Schmidta. Wbrew 

podejrzeniom niektórych badaczy nie jest on tożsamy z Schmidtem, który wspólnie z 

Münstermannem prowadzili firmę odpowiedzialną za budowanie murów getta1979. Firma 

Waldemara wytwarzała obuwie słomiane1980. Przedsiębiorca ten przejął zakłady należące 

przedtem do TODOSu na ul. Smoczej 35, gdzie poza butami wytwarzano także zabawki, liny i 

prowadzono małą tkalnię1981, i zakwaterował ich załogi na ul. Wołyńskiej 1. Zakłady te miały 

zatrudniać już wiosną 1942 r. niemal tysiąc osób, co pokrywa się z przydziałem, jaki miał 

początkowo otrzymać Schmidt – występuje on na liście przedsiębiorstw skreślonych z 1000 

pracowników1982. Podczas deportacji zatrudnienie miało wzrosnąć do około 1500 osób1983. 

Zakład został zlikwidowany 22 lub 25 sierpnia, a z całej załogi selekcję miały przejść tylko 

pojedyncze osoby. 

  

                                                
1976 Firmy uznane w dzielnicy żydowskiej, ARG II 326c, AR t. 34, s. 194. 
1977 Nie występuje on już na liście z połowy sierpnia, patrz: Likwidacja żydowskiej Warszawy, ARG II 300, AR t. 

11, s. 384-385.  
1978 Abraham Lewin, Dziennik, red. K. Person, Warszawa 2015, s. 202, 23 VIII 1942 r. 
1979 Oba przedsiębiorstwa są wymienione jako niezależne podmioty na: Firmy uznane w dzielnicy żydowskiej, 

ARG II 326c, AR t. 34, s. 193-194. 
1980 Jakub Krzepicki, Człowiek uciekł z Treblinek… rozmowy z powracającym, ARG II 382, AR t. 13, s. 150. 
1981 GŻ nr 62 z 27 V 1942 r., s. 2. 
1982 Firmy uznane w dzielnicy żydowskiej, ARG II 326c, AR t. 34, s. 194. 
1983 AŻIH, Dawid Sznejer, Relacja, 301/2977, k. 1. 
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9. Ostatnie miesiące przed rozpoczęciem deportacji z getta 

 

Docierające do getta warszawskiego informacje o deportacjach z innych gett z obszaru 

GG do powstających ośrodków zagłady (początkowo: w Bełżcu, później również w Sobiborze) 

wywołały daleko idący niepokój. Jedną ze strategii obronnych stosowanych przez Żydów była, 

wręcz pokazowa, produktywizacja. Dziennik Ringelbluma z tego okresu zawiera kilka zapisów 

pełnych nadziei, iż wykazując swoją przydatność dla Rzeszy Żydzi zdołają się ocalić.  

Pierwsze dni maja oraz ostatnie dni kwietnia stały pod znakiem strachu przed 

wysiedleniem. […] Mówiono nawet o liczbie 150-200 tysięcy wysiedlonych 

[…] Pogłoski o wysiedleniu nieproduktywnych elementów powstały na skutek 

[zarządzenia] Wydziału Kuchen L[udowych] przy KOM, że z kuchni będą 

mogli korzystać tylko zatrudnieni. Ogół dopatrzył się w tym [sygnału], że 

nieproduktywne elementy zostaną usunięte z Warszawy. Koła Gminy 

zapewniły, że groźby wysiedlenia, która wisiała nad naszymi głowami, 

uniknięto dzięki temu, iż w getcie są warsztaty wytwórcze, pracujące na 

potrzeby armii niemieckiej. […] Jest to tragiczny węzeł. Żydzi mają prawo 

do życia tylko wówczas, gdy pracują dla armii niemieckiej. Tak było w 

Wilnie, Równem i w dziesiątkach innych miast, gdzie dokonano masowych 

rzezi ludności żydowskiej. Pozostali przy życiu tylko ci, którzy bezpośrednio 

lub pośrednio pracowali dla Niemców1984.  

 

Podobne nastroje przyświecały dyskusjom o gospodarce getta, toczonym późną wiosną 

1942 r. Abraham Lewin wspominał zasłyszaną, z rzekomo wiarygodnego źródła, wiadomość o 

tym, że aby zapobiec wysiedleniu z getta, dziesięciu fabrykantów zdecydowało się 

przekazywać po 5000 zł miesięcznie na utrzymanie sierot, by zniknęły z ulic żebrzące dzieci, i 

jednocześnie planowało wielkie rozszerzenie szkolnictwa zawodowego, żeby getto mogło 

pochwalić się nie tylko tanią, ale i wykwalifikowaną siłą roboczą1985. 

Dwa tygodnie później Ringelblum zapisał z niepewnością: „Powiadają, że łapanka 

piątkowa [z 22 V 1942 r.] jest początkiem wielkiej akcji, której celem jest wciągnięcie ludności 

żydowskiej do fabryk, w których dotychczas pracowali Polacy. Jeśli naprawdę to zrealizują, 

może warszawskie getto zostanie na pewien czas ocalone”1986. W ostatniej dekadzie czerwca, 

po otrzymaniu szeregu informacji o kolejnych deportacjach z różnych miast GG, pisał: „są i 

tacy, co wskazują na wszystkie te imponujące cyfry dziesiątek tysięcy Żydów zatrudnionych w 

                                                
1984 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 342, 8 V 1942 r. 
1985 A. Lewin, op. cit., s. 33-34, 10 V 1942 r. 
1986 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 352, 22-23 V 1942 r. 
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szopach, którzy pracują dla niemieckiej armii”1987 i podnoszą je jako argumenty przeciw 

nadchodzącej eksterminacji. Samemu uważajął ich za niepoprawnych optymistów. Podczas 

gdy doskonale poinformowany Ringelblum miał wówczas powody powątpiewać w to, czy 

efektywna praca może być drogą ocalenia, dla wielu osób wieści o wysiedleniu niepracujących 

w innych gettach były sygnałem do znalezienia miejsca zatrudnienia w zakładach pracujących 

jawnie – w szczególności w szopach pracujących na potrzeby wojskowe. Nawet 

przedsiębiorstwa dotąd cierpiące na niedostatek rąk do pracy przez panujące tam złe warunki 

cieszyły się dużym zainteresowaniem osób szukających zaświadczeń o zatrudnieniu. Urzędnik 

Wydziału Pracy wspominał: „podstawowym dokumentem była tzw. Meldekarta, różowa 

trzykartowa książeczka z personaliami, z fotografią i pieczęcią Arbeitsamtu z faksymile 

Zieglera, zawierające dane odnośnie pracodawcy, charakteru zatrudnienia, terminu rozpoczęcia 

pracy”1988. Obok nich wiele zakładów wystawiało swoje własne zaświadczenia, legitymacje 

służbowe itd. Wydaje się, że w tym okresie miały już miejsce przypadki kupowania 

dokumentów poświadczających fikcyjne zatrudnienie1989.  

W opisie rozwoju szopów wspomniano już, że w pierwszej połowie 1942 r. Arbeitsamt 

skierował do pracy około 30 tysięcy osób, w tym przeszło 10 tysięcy w samym czerwcu. 

Błędem byłoby jednak uważać, że tylu bezrobotnych znajdowało pracę, gdyż wiele z tych osób 

zachowywało swoją poprzednią pracę, a jedynie otrzymywali oni nowe zaświadczenia o 

zatrudnieniu w ramach akcji legalizacji przedsiębiorstw. Nadzieje, by ująć całe życie 

gospodarcze w nowe – legalne – ramy zostały wyrażone wprost na uroczystym posiedzeniu RŻ 

z 28 czerwca 1942 r. Jak relacjonowała pracująca dla „Gazety Żydowskiej” Guta Ejzencwajg:  

Jedna myśl skrzyła wśród powodzi szarych cyfr, jeden wątek przewijała się 

jak złota nić poprzez wszystkie potrzebne i niepotrzebne słowa. A była nią 

praca. Praca nie jako idea, piękny sens życia, jako wartość moralna, czy też 

jako inna abstrakcja, ale jako konieczność, warunek bytu naszego, jako nakaz 

bezwzględny. […] Rzucone zatem zostało hasło pracy. Hasło aktywizacji 

wszystkich sił w Dzielnicy Żydowskiej. […] Zgodnie z powyższym wytknięte 

zostały trzy łożyska wytyczne, którymi biec ma idea pracy w realizacji. Są 

one: 1) Ujawnienie warsztatów pracujących, 2) wzmożenie pracy istniejącej, 

3) aktywizacja możliwości potencjalnych1990. 

Na tym samym posiedzeniu był obecny Ludwik Hirszfeld: „Poszczególni referenci 

zdawali sprawę z prac dzielnicy, z dużej zdolności improwizacyjnej, z miłości Żyda 

                                                
1987 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 369, 22 VI 1942 r. 
1988 St. Ernest, op. cit., s. 191. 
1989 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 370, 22 VI 1942 r. 
1990 GŻ nr 80 z 8 VII 1942 r., s. 3; Podkreślenie w oryginale. 
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rzemieślnika do swego warsztatu pracy […] Mówiono, że 80 000 ludzi pracuje i że być może 

ich praca opłaci prawo do życia”1991. Według jego relacji Czerniaków wprost mówił o „tragedii 

Żydów, którzy w przeciwieństwie do innych narodów muszą dopiero wykazać, że mają to 

prawo do życia, które przysługuje każdemu stworzeniu”1992. Konieczność pracy stała się zatem 

jednocześnie i oficjalnym programem RŻ i niemal powszechnym dążeniem mieszkańców getta 

– wierzono bowiem w możliwość ocalenia przez wykazanie swojej produktywności. To 

przekonanie, popularne już wiosną 1942 r., stało się powszechne w pierwszych tygodniach 

akcji likwidacyjnej getta i doprowadziło do runu na szopy. 

W tym nurcie usiłowano, w wielu dokumentach, udowodnić efektywność pracy Żydów, 

a także wykazać, że osiągnięto pełne zatrudnienie w dzielnicy. Przykładem może być tutaj 

wielokrotnie cytowane opracowanie Chila Rozena Zagadnienie pracy w dzielnicy żydowskiej, 

w którym dowodził on, że zatrudnienie na poziomie około 90 tys. osób stanowi maksimum 

możliwości getta i ostrzegał: „jeśli dalszy wzrost zatrudnienia będzie następował dalej w 

dotychczasowym tempie, trzeba będzie liczyć się z szybkim wyczerpaniem się rezerw 

ludzkich”1993. Mówił, że dla zaspokojenia potrzeb zakładów przemysłowych „okazało się już 

teraz [...] cofnięcie udzielonych zezwoleń na zatrudnienie w Dzielnicy”1994 mniejszym 

przedsiębiorstwom, choć oficjalnie pracowało około jednej czwartej populacji getta, podczas 

gdy w normalnych warunkach odsetek osób aktywnych zawodowo w społeczeństwie może 

sięgać powyżej połowy. Jednym z ruchów mających udowodnić wykorzystanie całości sił na 

terenie getta było utworzenie warsztatów na terenie Aresztu Centralnego1995. Nie jest w tym 

miejscu jasne, czy Rada Żydowska zdecydowała się wykorzystać odpowiednią ku temu 

koniunkturę dla poprawy bytu więźniów, czy też celem było udowodnienie, że nawet osadzeni 

tam „przestępcy” są wykorzystywani do produktywnej pracy.  

 

9.1. Porządkowanie dzielnicy 

 

Chcąc oddalić zagrożenie deportacją zdecydowano się także na szereg zabiegów 

mających na celu uporządkowanie i upiększenie dzielnicy. Już na początku 1942 r., w obliczu 

coraz większych ilości nagromadzonych nieczystości, Adam Czerniaków zdecydował o 

zwiększeniu nakładów na oczyszczanie miasta i rozpoczęciu akcji sprzątania dzielnicy. Już 18 

                                                
1991 L. Hirszfeld, op. cit., s. 272. 
1992 L. Hirszfeld, op. cit., s. 272. 
1993 APW, PRŻ, Ch. Rozen, Zagadnienie pracy..., 483/39, s. 7. 
1994 Ibidem, s. 6. 
1995 Warsztaty te powstały w lipcu 1942 r.; Adama Czerniakowa dziennik, s. 299-300. 
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lutego zanotował „Od kilku dni oczyszcza się podwórza od kaskad kału. Na to obciążyłem karty 

chlebowe 50 groszami”1996, która to kwota została rozłożona na dwie raty – 30 gr na karty 

marcowe i 20 gr na kwietniowe1997. Składka ta miała dotyczyć wszystkich mieszkańców getta 

poza mieszkańcami punktów dla przesiedleńców, sierocińców i domów starców, a więc opłacić 

ją miało niemal 400 tys. osób, co odpowiadałoby łącznie kwocie 200 tys. zł, oczywiście jeśli 

zostałaby ona ściągnięta w całości.  

 

 

Miesiąc  I II III IV V VI VII VIII IX 

Kwota 292 100 269 000 161 100 188 900 594 400 669 000  b.d. 42 000 11 000 

Tabela 13: Nakłady na wywóz śmieci z getta w 1942 r.; opracowanie własne na podstawie sprawozdań miesięcznych 
Transferstelle 

Porównując tę składkę z nakładami na czystość (nawet po odjęciu od nich 

„zwyczajnych” należności na poziomie 120 tys. zł miesięcznie) widoczne jest, że dodatek do 

kart chlebowych mógł pokryć tylko niewielką część wydatków na uporządkowanie dzielnicy. 

Nawet te środki pozwoliły jednak na wywiezienie 14 tys. metrów sześciennych odpadów, co 

pozwoliło na oczyszczenie około 60% domów w dzielnicy1998. Prawdopodobnie jednak 

porządkowanie najbardziej zaśmieconych podwórzy odłożono do wiosny, po odtajaniu 

zamarzniętych nieczystości. Adam Czerniaków odbył w marcu i kwietniu szereg spotkań z 

przedstawicielami władz niemieckich, gdzie radzono na temat porządkowania getta. W marcu 

wraz z komisarzem getta zwiedził szereg domów sprawdzając ich stan1999, a w kwietniu 

wymógł podczas spotkania z niemieckim szefem Służby Zdrowia w Warszawie dr Hagenem 

obietnicę otrzymania 270 tys. zł na uporządkowanie dzielnicy, a także aby aryjscy gospodarze 

domów opłacili swoje należności za wywóz odpadów Radzie Żydowskiej2000 – co pozwoliło na 

znaczącą część prac porządkowych z maja i czerwca 1942 r. Widoczne w tym miejscu jest 

faktyczne przeniesienie niemal całości prac nad porządkowaniem getta na RŻ, choć formalnie 

dopiero od początku czerwca 1942 r. Judenrat przejął obowiązek obsługi całości porządków w 

getcie2001.  

Od początku 1942 r. widoczne są wielotorowe starania Judenratu o uporządkowanie 

przestrzeni publicznej w getcie. W styczniu 1942 r. został wystosowany do Komitetów 

                                                
1996 Adama Czerniakowa dziennik, s. 254, 18 II 1942 r. 
1997 GŻ nr 26 z 1 III 1942 r., s. 2. 
1998 Raport szefa dystryktu warszawskiego za miesiąc marzec 1942 r.[w:] Raporty Ludwiga Fischera, s. 494. 
1999 Adama Czerniakowa dziennik, s. 259, 16 III 1942 r. 
2000 Adama Czerniakowa dziennik, s. 267, 18 IV 1942 r. 
2001 J. Leociak, Góry śmieci…, s. 128. 
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Domowych okólnik nakazujący zbiórkę pieniędzy na fundusz wywózki śmieci2002. Wydaje się, 

że przyniosła ona niewielkie skutki, gdyż w tym okresie KD obciążone były już akcją pomocy 

zimowej i w szeregu miejsc skarżyły się na nadmierne obciążenie ze strony RŻ i ŻTOS. Od 

marca na łamach GŻ ukazywały się kolejne artykuły z instrukcjami porządkowymi, które 

tłumaczyły drobiazgowo zasady, według których mogły być ustawiane śmietniki („zbiorniki 

drewniane winny być wewnątrz izolowane, wzgl. chlorowane, z zewnątrz zaś pomalowane 

farbą olejną lub nitrocellulozową. Zbiorniki należy ustawić w odległości co najmniej 5 metrów 

od okien lokali mieszkalnych”2003), określające kwoty kar dla osób trzepiących lub wietrzących 

garderobę „w godzinach lub miejscach niedozwolonych” i im podobne. Jak wskazał J. Leociak, 

komentując nieco późniejszą instrukcję „Tygodnia Czystości”: „Drobiazgowość tych zaleceń 

oraz ich nieprzystawalność do realiów getta nadają temu tekstowi aurę nierzeczywistości”2004. 

Obok tych zaleceń widoczne były także bardziej zdecydowane działania, które mogły 

faktycznie wpłynąć na stan sanitarny dzielnicy. W tym okresie w źródłach przewijają się 

wzmianki o częstszych zatrzymaniach bogatych mieszkańców getta przez ŻSP i ściąganiu z 

nich arbitralnie wyznaczonych sum na rzecz Rady Żydowskiej czy ŻSS – niewątpliwie 

kontynuujące metody wprowadzone podczas zbiórki na futra w styczniu 1942 r. Często jako 

groźba stosowany był przymus sprzątania punktów dla przesiedleńców. Wykorzystywanie de 

facto gangsterskich metod przy zbieraniu składek na rzecz gminy i organizacji społecznych jest 

co najmniej dyskusyjne pod względem etycznym, lecz jak się wydaje były one skuteczne. 

Środki zebrane w ten sposób pozwoliły na sfinansowanie porządkowania dzielnicy z maja i 

czerwca 1942 r., kiedy to nakłady osiągnęły rekordowy poziom. Nie jest pewne w jakim stopniu 

pozwoliło to na uporządkowanie getta – jeszcze niemieccy operatorzy, realizujący w getcie film 

propagandowy późną wiosną 1942 r., uchwycili sterty odpadów piętrzące się na 

podwórzach2005, ale w tym samym czasie Emanuel Ringelblum pisał, że wiosną „zabrano się 

energicznie do dozorców domów i zapanowała czystość na ulicach, na podwórzach, klatkach 

schodowych, a nawet w mieszkaniach”2006. 

                                                
2002 Ad memoria dla delegacji Żydowskiej Opieki Społecznej, ARG II 153, AR t. 27, s. 620. 
2003 GŻ nr 34 z 20 III 1942 r., s. 2. 
2004 J. Leociak, Góry śmieci…, s. 128. 
2005 Pamięć filmu – Warszawskie getto, cz. 1/2, https://ninateka.pl/vod/dokument/pamiec-filmu-warszawskie-

getto/ , około 45 minuty. 
2006 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR, t. 29, s. 358, maj 1942 r. 

https://ninateka.pl/vod/dokument/pamiec-filmu-warszawskie-getto/
https://ninateka.pl/vod/dokument/pamiec-filmu-warszawskie-getto/
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Rysunek 29: Stos śmieci na podwórzu kamienicy w getcie; fot. Mieczysław Bil-Bilażewski, 1942 (?): 

W ostatniej dekadzie kwietnia 1942 r. Judenrat otrzymał informację, że z końcem maja 

Zakład Oczyszczania Miasta, na polecenie Urzędu Starosty Miejskiego, przestanie zajmować 

się oczyszczaniem ulic na terenie getta, a zadanie to spadnie na Radę Żydowską2007. Tym 

samym RŻ musiała pozyskać kubły, wozy śmieciarzy, sprzęt do sprzątania ulic (począwszy od 

mioteł po polewaczki), lub też znaleźć firmę, której będzie można zlecić to zadanie.  

Oszacowano, że stałe obciążenie budżetu gminy tymi nowymi obowiązkami wynosić 

będzie około 47 tys. zł miesięcznie2008, z których około 20 tysięcy pokrywać miały bieżące 

opłaty od właścicieli posesji. Znaczniejsze wydatki pochłonąć miało zdobycie sprzętu do 

oczyszczania ulic. Wyliczano, że cztery śmieciarki o pojemności 4m3 wiązałyby się z 

wydatkiem 72 tys. zł, a małe wózki zamiataczy pochłonęłyby ponad 150 tys. zł. Biorąc pod 

uwagę powyższe dane argumentowano, że lepszym rozwiązaniem będzie powierzenie tego 

zadania wyłonionej w przetargu firmie. 31 V 1942 r. dokonano otwarcia ofert – jedna z nich, 

firmy Sinykamień opiewała na kwotę 12 000 zł miesięcznie, druga zaś znanego już Heymanna 

na 15 000 zł. Obie te wartości wydają się być nierealistycznie niskie w porównaniu z 

preliminowanymi przez RŻ wydatkami. Bez dalszych wytłumaczeń przyjęto ofertę firmy 

Heymanna, z tym zastrzeżeniem, że w przez pierwsze dwa tygodnie firma była przyjęta na 

okres próbny, co jak się wydaje było podyktowane wcześniejszymi doświadczeniami z tą 

spółką. W ostatnich dniach maja 1942 r. Czerniaków spotkał się z przedstawicielem Zarządu 

                                                
2007 Informacja o wstrzymaniu od 1 VI 1942 r. oczyszczania ulic na terenie getta, ARG I 230b, AR t. 12, s. 193-

194. 
2008 Notatka uzupełniająca w sprawie oczyszczania ulic w dzielnicy żydowskiej, ARG I 230a, AR t. 12, s. 196. 
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Miejskiego – Kazimierzem Meyerem, który dotąd kierował pracami Zakładu Oczyszczania 

Miasta w getcie. W rozmowie Czerniaków prosił o pozostawienie w dzielnicy koszy na śmieci 

i śmietniczek, lecz te zostały zabrane w kolejnych dniach2009. Nie jest jasne czy nowe kubły 

zostały ustawione w getcie, a jeśli tak to kto poniósł ich koszt.  

Poza wywożeniem odpadów z getta prowadzono w wielu miejscach prace porządkowe 

wykraczające poza ramy prostej dbałości o czystość w dzielnicy. RŻ prowadziła remonty 

szaletów i pisuarów, nad którymi nadzór prowadził Wydział Nieruchomości i Urządzeń 

Użyteczności Publicznej RŻ2010. Równocześnie, w okresie od maja do lipca 1942 r. Rada 

Żydowska zleciła uporządkowanie szeregu placów i skwerów, gdzie miano nasadzić rośliny 

ozdobne lub stworzyć place zabaw dla dzieci. W początku maja do tej pracy zaangażowano 

Żydów przesiedlonych do Warszawy z Niemiec – pracowali oni początkowo na placu vis-a-vis 

Rady Żydowskiej przy Grzybowskiej. Otrzymywali wynagrodzenie na poziomie 6,40 zł i ½ kg 

chleba dziennie2011, a więc równe z wyżej cenionymi szopami w dzielnicy. Te wydatki na 

remonty i zagospodarowanie przestrzeni publicznej odpowiadają za gwałtowny wzrost 

nakładów na porządkowanie dzielnicy w maju i czerwcu.  

Już w okresie budowania pierwszego ogródka  na Grzebowskiej planowano powstanie 

ich znaczniejszej liczby, a także cotygodniowe, ogólnodostępne, koncerty orkiestry Służby 

Porządkowej na świeżym powietrzu2012. W następnej kolejności zagospodarowane miały zostać 

place na rogu Gęsiej i Nalewek, przy Nowolipkach2013, oraz u zbiegu Franciszkańskiej i 

Nalewek2014. Od 7 czerwca, kiedy otwarto plac zabaw na Grzybowskiej, odbywały się kolejne 

uroczyste otwarcia na których przemawiali wysocy urzędnicy gminni (a często sam 

Czerniaków), zaś uczestnikom uroczystości rozdawano drobne poczęstunki. Te wydarzenia 

stanowiły rzadkie w tym okresie chwile ulgi i pociechy dla mieszkańców getta – jak to 

komentował Czerniaków: „Balsam na rany! Uśmiech ulicy!”2015.  

Kwestią otwartą pozostaje rzeczywisty cel prowadzonych tam prac – czy miały one 

stanowić faktycznie miejsce odpoczynku i zabaw dla dzieci, czy raczej służyć za dowód zmian 

zachodzących w getcie, mający przekonać władze niemieckie o produktywności i porządku 

panującym w dzielnicy? Wydaje się, że w praktyce działania te miały nie tylko wywołać 

                                                
2009 Adama Czerniakowa dziennik, s. 284, 29, 31 V 1942 r. 
2010 Notatka uzupełniająca w sprawie oczyszczania ulic w dzielnicy żydowskiej, ARG I 230a, AR t. 12, s. 196-

197. 
2011 Adama Czerniakowa dziennik, s. 275, 10 V 1942 r. 
2012 Adama Czerniakowa dziennik, s. 277, 14 V 1942 r.; s. 278, 16 V 1942 r. 
2013 Adama Czerniakowa dziennik, s. 275, 1 VI 1942 r. 
2014 Adama Czerniakowa dziennik, s. 295, 3 VII 1942 r. 
2015 Adama Czerniakowa dziennik, s. 275, 10 V 1942 r. 



455 

uśmiech u warszawskich Żydów, ale dla władz okupacyjnych stanowić dowód na to, że warunki 

bytowe w getcie się poprawiają, a żydowski samorząd jest zdolny do efektywnego zarządzania 

dzielnicą. W ten sposób starano się przeciwstawić licznym przedstawieniom propagandowym 

skupiającym się tragicznych warunków higienicznych i skrajnych kontrastów panujących w 

getcie, co miało być dowodem żydowskiego egoizmu i niezdolności do samodzielnych 

rządów2016. Wcześniej omówione zagadnienie wywozu śmieci i przejęcie odpowiedzialności za 

porządek w getcie przez RŻ dobrze wpasowuje się w te starania Juderatu o uporządkowanie 

dzielnicy. Już w kwietniu Czerniaków przyznawał z pewną dumą: „po moich ostatnich 

zarządzeniach nie ma na ulicy wiele śmieci”2017, zaś w końcu maja okazywał swoją troskę o 

porządek chodząc po getcie z Brandtem i pouczając dozorców w sprawie należytego 

utrzymania czystości2018. 

Działania te nie mogły być jednak skuteczne – nędza panująca w dzielnicy była 

widoczna na każdym kroku, szczególnie w wyglądzie Żydów. „Getto sprawia nader 

wstrząsające wrażenie swą ogromną liczbą wychudzonych i wybladłych twarzy. Niektórzy 

wyglądają, jakby już leżeli kilka tygodni w grobie. Są oni tak odrażający, że budzą w nas 

instynktowne drżenie”2019 – ten obraz przechodniów w getcie nie wyszedł spod pióra 

antysemickiego pisarza, a żydowskiego działacza społecznego Abrahama Lewina. Gdy w tym 

samym okresie w getcie pracowali niemieccy filmowcy, nagrywający film dokumentalny nie 

mieli oni problemu ze znalezieniem odpowiednio nędznie wyglądających bohaterów, 

podwórek ze stertami odpadów sięgającymi okien na parterze czy zwłok zagłodzonych Żydów 

ładowanych na ręczne wózki grabarzy.  

W okresie akcji eksterminacyjnej lub bezpośrednio przed nią firma Heymanna została 

podporządkowana bezpośrednio Radzie Żydowskiej, a jej pracownicy tym samym zostali 

uznani za pracowników gminy i tym samym byli chronieni przed wywózkami w pierwszych 

tygodniach akcji. W czasie „kotła na Miłej” mieli otrzymać oni do podziału wraz z 

przedsiębiorstwami pogrzebowymi i Żydowskim Pogotowiem Ratunkowym około 150 

„numerków życia”2020. Ich praca w getcie szczątkowym jest słabo opisana, lecz trwały wówczas 

intensywne prace porządkowe kierowane przez Marka Lichtenbauma – przewodniczącego RŻ 

po samobójczej śmierci Czerniakowa. Słowami pamiętnikarza: „usunięcie tych symbolicznych 

                                                
2016 Należy tu wymienić, przede wszystkim, film propagandowy z getta realizowany wiosną 1942 r., czy też rok 

wcześniejszy reportaż: Juden unter sich, „Berliner Illustrierten Zeitung”, nr 30/1941. 
2017 Adama Czerniakowa dziennik, s. 269, 24 IV 1942 r. 
2018 Adama Czerniakowa dziennik, s. 287, 7 VI 1942 r. 
2019 A. Lewin, op. cit., s. 61, 21 V 1942 r. 
2020 St. Ernest, op. cit., s. 273. 
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szczątków zniszczonego żydostwa z wnętrz domostw będzie trwało miesiącami przy udziale 

zorganizowanej dużej liczby ludności, będzie jednym z najważniejszych zadań przyszłego 

miasta szopów z inż. Markiem Lichtenbaumem na czele, którego nie bez słuszności 

przezywano „królem miotły i łopaty””2021. 

Śmieciarze zachowali w tym okresie swoje dawne przepustki pozwalające na 

opuszczanie dzielnicy żydowskiej, co pozwalało im na czerpanie zysków ze szmuglu2022, przez 

co należeli do najlepiej sytuowanych osób także w getcie szczątkowym czego dowodem była 

prowadzona przez Związek Śmieciarzy kuchnia pracownicza przygotowująca posiłki z trudno 

dostępnych towarów2023. Według niektórych relacji na wozach śmieciarskich przemycano także 

ludzi zagrzebanych pośród odpadów2024, co stanowiło dodatkowe źródło dochodów dla 

pracowników podejmujących się tego procederu.  

 

9.2. Terror 

 

Jednocześnie władze niemieckie prowadziły przygotowania do eksterminacji getta 

warszawskiego. Chcąc zapewnić możliwie sprawny przebieg akcji zależało im na 

sterroryzowaniu ludności żydowskiej, ograniczeniu przepływu informacji o rzeczywistym losie 

deportowanych i dezorganizacji życia społecznego aby zminimalizować prawdopodobieństwo 

zorganizowanego oporu. Obok tych celów ważnym zadaniem było uszczelnienie granic getta, 

żeby Żydzi nie byli w stanie z niego uciec. W tym celu od kwietnia 1942 r. przeprowadzono 

serię mordów, które miały za zadanie zastraszyć ludność.  

W egzekucjach ginęli zarówno Żydzi zaangażowani w działalność podziemną, jak i 

bogacze czy znani współpracownicy niemieccy, zaś część ofiar stanowiły osoby szerzej 

nieznane, najprawdopodobniej nie prowadzące żadnej działalności politycznej. Po wojnie 

Ludwik Hirszfeld wspominał: „Czuło się zbliżającą burzę, nie można jednak było ustalić, 

przeciwko komu akcja jest skierowana, gdyż mordowano ludzi należących do najrozmaitszych 

ugrupowań i warstw społecznych”2025. Stefan Szpigielman, pisząc w ukryciu swoje 

opracowanie o dziejach getta, tak odtwarzał swój proces myślowy: 

Co to były za ofiary? Przeciwko komu ten atak był wymierzony? Większość 

nazwisk uleciała mi z pamięci – byli to zresztą ludzie nieznani szerokiemu 

                                                
2021 St. Ernest, op. cit., s, 235. 
2022 St. Ernest, op. cit., s. 286, 296, 300. 
2023 H. Szereszewska, op. cit., s. 188. 
2024 H. Szereszewska, op. cit., s. 188. 
2025 L. Hirszfeld, op. cit., s.270.  
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ogółowi. Piekarz [Daniel] Blajman z żoną – no, piekarze zawsze coś tam 

musieli mieć z władzą; inż. Józef Neuding – ten znów, mówiono, [z] PPS. 

Podobnie fryzjer [Mojżesz] Goldberg i zapomnianego nazwiska stolarz z 

Lubeckiego – ci byli bundowcami. Podobno o ten grzech posądzono 

Tołasiewicza, byłego studenta medycyny, przy sposobności wykończono jego 

ojca. Jakiś kupiec Krygier z Nalewek – kto go tam wie. [Menachem] Linder 

– wyższy urzędnik Centosu, uczony demograf – inteligent; [Ludwik] 

Lindenfeld, karykaturzysta, grafik, wyciągnięty nocą ze sławnej 

„Casanowy”, siedziby żydowskiego i nieżydowskiego gestapo... I stamtąd 

jeszcze dwóch, których nie obroniły książeczki szpiclowskie... 

Nie można znaleźć klucza „winy”, a ofiary były przecież z góry upatrzone. 

Umundurowani mordercy (gestapo) wchodzili z zapytaniem o określoną z 

listy osobę.2026 

 

Dobrze sytuowany Henryk Bryskier wspominał o śmierci zamożnego 

przewodniczącego związku piekarzy – Daniela Blajmana2027, urzędnicy ŻTOS i 

współpracownicy Ringelbluma – o śmierci Menachema Lindera, dla redaktorów podziemnych 

pism – najtragiczniejsze były śmierci ich partyjnych towarzyszy. Brakuje nam głosów ze strony 

przemytników, piekarzy i agentów gestapo, lecz można się spodziewać, że i oni odczuwali 

akcję jako wymierzoną w ich środowisko.  

Taki dobór ofiar miał rzucić strach na możliwie dużą część populacji getta, a w 

szczególności sparaliżować pracę żydowskiego podziemia czy też wpływowej dotąd grupy 

osób powiązanych z „Trzynastką”. Ograniczenie możliwości oddziaływania dobrze 

poinformowanych i dysponujących pewnym autorytetem osób na społeczność getta, przez ich 

fizyczną eliminację lub poprzez zastraszenie, mogło znacząco uprościć przyszłą deportację 

Żydów do ośrodka zagłady w Treblince. Akcja kwietniowa i następujące po niej mordy w 

znaczącym stopniu odniosły właśnie taki skutek – wiele pism konspiracyjnych zawieszono, a 

w rozmowach nie poruszano tak otwarcie niektórych tematów z obawy przez konfidentami.  

Wielokrotnie już cytowany Stefan Szpigielman tak interpretował kolejne nocne mordy:  

Lepiej było tę masę w całości zastraszyć, a jednocześnie dać pozór tymi 

listami ofiar, że o jakieś konkretne porachunki tu chodzi. Łudzić masę nadal 

niepewnością jej losu, jej kierownictwo oszczędzić, by uczynić je 

nieświadomym narzędziem mordu, pchając je do działania w fałszywym 

kierunku rzekomego ocalenia większości! A jednocześnie załatwić jakieś 

                                                
2026 St. Ernest, op. cit., s. 139-140. 
2027 H. Bryskier, op cit., s. 152; Jak się wydaje była to błędna informacja – w innych źródłach dowiadujemy się o 

działalności Blajmana z przełomu 1942/1943 r. 
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istotne porachunki z tymi jednostkami, które swoje zrobiły i do dalszych usług 

były zbyteczne. I którzy może coś niecoś wiedzieli, przeczuwali. I wreszcie 

przy sposobności zlikwidować tych wszystkich, o których wiedziano, że oni 

jeszcze nie wiedzą, ale mogą coś wiedzieć...2028 

 

Obok tych ruchów wycelowanych w podziemie polityczne podjęto także szereg akcji 

wymierzonych w przemytników. Wiosną i wczesnym latem 1942 r. doszło do zasadzek i 

nocnych mordów na przemytników2029, a jednocześnie planowano utworzenie obok ŻSP nowej 

formacji żydowskiej milicji, której jedynym zadaniem miało być strzeżenie granic getta. Jej 

członkowie mieli otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 10 zł dziennie i większe niż inni 

funkcjonariusze przydziały żywności, co miało ich uczynić mniej przekupnymi, zaś za 

ewentualne uchybienia w służbie mieli odpowiadać głową2030. Plan ten przynajmniej w części 

został wdrożony w życie, ponieważ na początku lipca 1942 r. Chaim Kapłan opisywał specjalne 

dodatkowe straże przy murach getta rozstawione co 50 metrów2031. Tam, gdzie takie straże 

faktycznie zostały rozstawione, szmugiel przez mury czy ucieczki ludzi były mocno 

utrudnione, co przełożyło się na wzrost cen w ostatnich dniach przed rozpoczęciem deportacji 

z Warszawy. 

Akcje terrorystyczne dotknęły także Żydowską Służbę Porządkową. W pierwszych 

dniach lipca władze niemieckie dokonały egzekucji 100 osób. Jak głosiło rozplakatowane 

publicznie obwieszczenie: „Zważywszy na to, że w ostatnim czasie nastąpiły przypadki 

niewypełniania przez Żydów zarządzeń niemieckiej policji, a nawet oporu wobec niej i 

ponieważ [Ż]ydowska [S]łużba [P]orządkowa nie wykonywała swoich obowiązków […] i 

zawiniła chęcią przekupienia niemieckich urzędników […] dziś jako zadośćuczynienie [za to] 

zostało rozstrzelanych 100 Żydów trzymanych w areszcie za różne przestępstwa, jak również 

10 członków Służby Porządkowej. Jeśli takie przypadki przeciwstawiania się niemieckiej 

policji ze strony Żydów będą się powtarzać w przyszłości, również nadal będą mieć miejsce 

takie akty zadośćuczynienia” 2032. Ten akt terroru miał wymusić posłuszeństwo Żydów w czasie 

nadchodzącej deportacji i bezwzględne podporządkowanie ŻSP władzom niemieckim. 

Zarazem był on jednak elementem walki z przemytem, gdyż większość rozstrzelanych 

                                                
2028 St. Ernest, op. cit., s. 141. 
2029 Przykładowo: Adama Czerniakowa dziennik, s. 294, 1 VII 1942 r. 
2030 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 376, czerwiec 1942 r.; Adama Czerniakowa dziennik, s. 

283, 28 V 1942 r. 
2031 Ch. Kaplan, op. cit., s. 283. 
2032 A. Lewin, op. cit., s. 145, 3 VII 1942 r.; Nie jest jasne czy Lewin cytował to obwieszczenie dosłownie, lecz 

inne źródła przekazują podobną treść zarządzenia – por. Ch. Kaplan, op. cit., s. 286-287, 3 VII 1942 r. 
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stanowili szmuglerzy złapani poza murami getta2033, dla których świadomość zwiększenia 

zagrożenia życia wydatnie rzutowała na ocenę ryzyka związanego z pracą. 

  

                                                
2033 A. Lewin, op. cit., s. 146, 3 VII 1942 r. 
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10. Akcja eksterminacyjna z lipca-września 1942 r. 

 

22 lipca 1942 r. około godziny 9 rano do gmachu Rady Żydowskiej przyjechała 

delegacja władz niemieckich, kierowana przez SS-Sturmbannführera Hermanna Höfle, która 

na spotkaniu z członkami Rady Żydowskiej i kierownictwem Służby Porządkowej obwieściła 

rozpoczęcie przesiedlenia Żydów z dzielnicy „na Wschód”. Tego samego dnia z warszawskiego 

getta odjechał pierwszy transport do obozu zagłady Treblinka. Rozpoczęła się akcja 

eksterminacyjna w getcie. 

Akcja eksterminacyjna w Warszawie może być podzielona na kilka okresów, 

różniących się od siebie metodami, jakie stosowano by doprowadzić Żydów na Umschlagplatz, 

a także grupami społecznymi najbardziej dotkniętymi deportacjami. Podział ten ma charakter 

orientacyjny, gdyż poza okresem „kotła” wszystkie opisane zmiany następowały stopniowo i 

brakuje jasnych kryteriów pozwalających wyznaczyć dni graniczne poszczególnych okresów. 

Jednocześnie nie brakuje przypadków, gdy z jakichś przyczyn stosowane były metody 

charakterystyczne dla innych okresów akcji – dla przykładu już 23 lipca z kamienicy przy ul. 

Muranowskiej 44 wszystkich mieszkańców wyprowadzono na Umschlagplatz bez kontroli 

dokumentów2034, mimo że w tym czasie zazwyczaj honorowano zaświadczenia o zatrudnieniu 

i chroniły one nie tylko pracujących, ale także członków ich rodzin.  

 

10.1. Pierwszy okres 

 

Pierwszy okres akcji rozpoczął się wraz z ogłoszeniem deportacji z Warszawy. W 

rozplakatowanym obwieszczeniu informowano, że „przesiedleniu na Wschód” podlegać będą 

„wszyscy Żydzi zamieszkali w Warszawie, bez względu na wiek i płeć”, po czym następowała 

długa lista wyjątków od tej reguły: 

a. wszyscy Żydzi, zatrudnieni u Władz lub w przedsiębiorstwach niemieckich, którzy 

mogą przedstawić odpowiedni na to dowód; 

b. wszyscy Żydzi, którzy są członkami i pracownikami Rady Żydowskiej według stanu 

z dnia opublikowania niniejszego zarządzenia; 

c. wszyscy Żydzi zatrudnieni w firmach przynależnych do Rzeszy Niemieckiej, mogący 

przedstawić na to odpowiedni dowód; 

d. wszyscy zdolni do pracy Żydzi, którzy dotychczas nie zostali włączeni do procesu 

zatrudnienia; tych należy skoszarować w dzielnicy żydowskiej; 

                                                
2034 W zależności od źródła wydarzenie to jest przedstawiane jako kara za to, że z tej kamienicy spadła (bądź 

została rzucona) szyba i trafiła w jednego z żandarmów, bądź jako próba uzupełnienia niepełnego kontyngentu; 

Likwidacja żydowskiej Warszawy, ARG II 300, AR t. 11, s. 342; St. Ernest, op. cit., s. 207. 
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e. wszyscy Żydzi należący do żydowskiej Służby Porządkowej;  

f. wszyscy Żydzi należący do personelu żydowskich szpitali, zarówno jak i należący do 

żydowskich kolumn dezynfekcyjnych; 

g. wszyscy Żydzi, będący najbliższymi członkami rodzin osób wymienionych od a do f. 

Członkami rodziny są wyłącznie żony i dzieci; 

h. wszyscy Żydzi, którzy w pierwszym dniu przesiedlenia znajdują się w jednym z 

żydowskich szpitali i nie kwalifikują się do zwolnienia.  

Niemożność zwolnienia musi być stwierdzona przez lekarza, którego wyznacza Rada 

Żydowska2035. 

 

Od początku brakowało wykładni litery d. tego obwieszczenia, jednak szybko 

zrozumiano, że może być ona interpretowana uznaniowo, a w bezpieczniejszej pozycji 

znajdowali się Żydzi dysponujący zaświadczeniami o zatrudnieniu. Z braku klarownej 

interpretacji tego punktu trudno jest powiedzieć dokładnie, jak wiele osób zostałoby 

deportowanych z dzielnicy gdyby władze okupacyjne dosłownie stosowały te zapisy. W 

źródłach pojawiają się szacunki około 60-100 tys.2036 osób, lecz brak nam możliwości ich 

weryfikacji. 

„Na pierwszy ogień szły punkty dla uchodźców, więzienie i „domy śmierci” (domy o 

największym natężeniu śmiertelności)”2037, co u wielu mieszkańców getta stanowiło dowód, iż 

zagrożeni deportacją są jedynie ubodzy mieszkańcy – „balast społeczny”2038. Dopiero po trzech 

dniach, kiedy cały kontyngent do deportacji był zapełniany mieszkańcami punktów i aresztu, 

ŻSP przystąpiła do blokowania pierwszych domów prywatnych zamieszkałych przez ubogich 

Żydów. W tym okresie deportacja była prowadzona głównie siłami ŻSP, która codziennie rano 

otrzymywała polecenia od Niemców prowadzących akcję. Drugiego dnia deportacji 

zaangażowano do niej również część pracowników RŻ2039, którzy nosili białe opaski z napisem 

„Judenrat in Warschau – Umsiedlungsaktion”. Nie jest jasne, kiedy wycofano urzędników z tej 

roli. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że użyto ich jedynie jednego dnia2040, zdaniem oficera 

ŻSP – akcja ta „mająca na celu lepsze zabezpieczenie urzędników, niedługo trwała, najwyżej 

2-3 tygodnie; jak w niejasny sposób się zrodziła, tak też zniknęła”2041. Podobnie niejasne jest, 

kto wyszedł z inicjatywą zaangażowania do niej urzędników. Jeden z funkcjonariuszy ŻSP w 

swoich zbeletryzowanych wspomnieniach podał liczbę trzech tysięcy urzędników gminnych i 

                                                
2035 Sprawozdanie za okres od 22 VII do 30 IX 1942 r., ARG II 58, AR t. 12, s. 718-719. 
2036 Patrz np. St. Ernest, op. cit., s. 197. 
2037 Likwidacja żydowskiej Warszawy, ARG II 300, AR t. 11, s. 339. 
2038 Likwidacja żydowskiej Warszawy, ARG II 300, AR t. 11, s. 339. 
2039 H. Bryskier, op. cit., s. 187; Likwidacja żydowskiej Warszawy, ARG II 300, AR t. 11, s. 340. 
2040 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 62. 
2041 AŻIH, St. Gombiński, op. cit., 302/129, k. 132. 
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działaczy społecznych, którzy zgłosili swój akces w szeregi Służby Porządkowej2042. Liczba ta 

z pewnością jest zawyżona, lecz razem z zachowaną w zbiorach Archiwum Ringelbluma 

opaską z numerem 4362043, wskazuje na to, iż nie była to akcja niszowa. 

Po tym jak ulice getta opustoszały, a łapanki uliczne przestały dawać oczekiwane 

rezultaty przystąpiono do organizacji „blokad”. Jak opisywał diarysta: ŻSP „obstawia 

upatrzony dom lub blok domów kordonem, a grupa policjantów wchodzi do środka, każe 

wszystkim mieszkańcom zejść na podwórze, sprawdza, czy w mieszkaniach nikt się nie ukrył 

(mają one być otwarte), na koniec sprawdza dokumenty. Kto nie ma wystarczającego 

dokumentu lub, co się już zaczyna zdarzać, „młynarek” zamiast dokumentu, idzie na wóz”2044. 

W selekcjach początkowo akceptowano wszelkie zaświadczenia o pracy, nawet różnego 

rodzaju dokumenty tymczasowe i pozbawione pieczątek Arbeitsamtu. Nieliczni bogatsi 

schwytani bez dokumentów mogli wykupić się za około 50-100 zł2045.  

Jednocześnie trwała wówczas pogoń za zaświadczeniami o pracy. Przed szopami czy 

instytucjami gminnymi ustawiały się kolejki petentów liczących na znalezienie wolnych posad.  

Zdaniem St. Szpigielmana zaledwie około 40 tys. osób posiadało ważne zaświadczenie z 

zakładów wyłączonych z wysiedlenia w początku akcji2046, a niemal pewne jest, że wartość ta 

nie przekraczała 50 tys. - liczby ostemplowanych pieczęciami firmowymi Meldekart, 

poświadczających zatrudnienie z opracowania Rozena2047. Zatrudnieni z chronionym 

członkami rodzin nie stanowili zatem nawet połowy ludności getta. Oznaczało to, iż tysiące 

bezrobotnych2048, oraz znaczna część pracujących dla potrzeb dzielnicy – handlarzy, 

rzemieślników i chałupników nie posiadali żadnych dokumentów chroniących ich przed 

wywózkami, co doprowadziło do runu na szopy, gdzie przed bramami zakładów ustawiały się 

długie kolejki kandydatów do pracy, usiłujących na wszelkie sposoby przekonać osoby 

decyzyjne do przyjęcia ich do pracy - odwołując się do swojej znajomości rzemiosła, sytuacji 

rodzinnej czy wręczając łapówkę jako swego rodzaju wpisowe do zakładu.  

Inni Żydzi usiłowali włączyć całe swoje przedsiębiorstwa do szopów. „Kupiec czy 

przemysłowiec, czy też samodzielny i wyżej zorganizowany rzemieślnik – futrzarz, szewc, 

                                                
2042 AŻIH, Samuel Puterman, Wysiedlenie z warszawskiego getta, 302/27, k. 151. 
2043Opaska pracownika nr 436, ARG II 116.  
2044 St. Ernest, op. cit., s. 205. 
2045 Opracowanie o przebiegu pierwszej tzw. akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, ARG II 301, AR t. 33, s. 

429. 
2046 St. Ernest, op. cit., s. 193. 
2047 APW, Ch. Rozen, Zagadnienie pracy..., sygn. 483/39, s. 2. 
2048 Według szacunków wysiedleniu podlegałoby około 70 – 100 tys. osób, jeśli zapisy tego rozporządzenia 

byłyby w pełni respektowane.  
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krawiec, stolarz, garbarz2049, ślusarz stawiał się do dyspozycji Többensa, Schultza, Döringa czy 

Mangelsona i podejmował się zorganizować mu własnymi środkami warsztat. Taka oferta była 

chętnie przyjmowana, dawała przecież przedsiębiorcy zyski bez żadnych wkładów, ponadto 

często gęsto była poparta brzęczącym wpisowym. […] kierownicy takiego warsztatu 

przystępowali do dzieła, tzn. wywieszali na drzwiach obranego lokalu szyld: „Rüstungsfabrik 

– W.C. Többens – Werkstatt nr XY i przyjmował zgłoszenia robotników, którzy walili 

drzwiami i oknami, za grubym wpisowym oczywista”2050. Co zrozumiałe kwestia wysokości 

„wpisowego” była określana indywidualnie przez kierownictwo poszczególnych 

przedsiębiorstw i często zależała od kwalifikacji akurat starającej się o pracę osoby. 

Przytoczmy jednak kilka, jak się wydaje reprezentatywnych, przykładów: przy ul. Nalewki 34 

jeden z krawców zaczął organizować filię szopu Többensa, do której przyjmował pracowników 

wnoszących maszyny krawieckie lub opłacających się tysiącem złotych. Pod tym samym 

adresem filię szopu von Schöne organizował niejaki Lewkowicz, który żądał wpisowego w 

wysokości 1500-2000 zł2051. Tak wysokie koszty przyjęcia do pracy były konieczne, gdyż za 

włączenie warsztatu do szopu uważanego za bezpieczny, jak np. Többensa, kosztować mogło 

nawet 100 tys. zł2052.  

W tym samym okresie w getcie pojawiło się wiele efemerycznych przedsiębiorstw 

niemieckich, których twórcy liczyli na błyskawiczny zysk ze „wpisowych” oraz na 

wyposażenie zakładów maszynami dostarczanymi przez samych chętnych do pracy. Nie jest 

do tej pory wyjaśnione, czy twórcy tych zakładów mieli na celu wyłącznie szybkie 

wzbogacenie, czy liczyli na to, że uda im się rozpocząć produkcję. Także, ze względu na 

przyjęcie do pracy wielokrotnie większej liczby osób niż było wymagane dla faktycznego 

obsadzenia szopu, wiele zakładów tworzyło swoje filie - wykorzystując lokale dotychczas 

istniejących mniejszych manufaktur czy pustostany2053. 

Doskonale opisał tę sytuację Tadeusz Obremski, kierownik fabryki obuwia2054 przy ul. 

Waliców 15. W początku wysiedlania zgromadzili się na jej dziedzińcu liczni ludzie szukający 

jakiegokolwiek dowodu zatrudnienia. Dzięki zgodzie komisarza fabryki została sporządzona 

lista nowoprzyjętych do pracy, która musiała być następnie zatwierdzona w Arbeitsamcie. Jako 

                                                
2049 W tekście edycji – grabarz! 
2050 St. Ernest, op. cit., s. 224-225. 
2051 Opracowanie o przebiegu pierwszej tzw. akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, ARG II 301, AR t. 33, s. 

435. 
2052 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 749. 
2053 St. Ernest, op. cit., s. 224-225. 
2054 Przed wojną rodzina Obremskich była w posiadaniu fabryki, jednak w pierwszych miesiącach okupacji 

przekazała ją pod zarząd komisaryczny Mieczysławowi Agopsowiczowi, zachowując jednak znaczący wpływ na 

funkcjonowanie zakładu. 
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że wielu z nowoprzyjętych nie posiadało kwalifikacji potrzebnych do produkcji obuwia, to 

otrzymali oni fikcyjne zatrudnienia. I tak: „znajomi, adwokaci i lekarze, [zatrudnieni - MG] 

byli w charakterze tragarzy lub pomocników dozorców. Panie z najlepszych sfer towarzyskich 

siedziały w kuchni i obierały kartofle.”2055 Kolejnego dnia, dzięki staraniom komisarza te nowe 

etaty zostały zatwierdzone, tak samo, jak i zaświadczenia dla pracujących na potrzeby zakładu 

chałupników, którzy przenieśli swoje warsztaty na teren fabryki powiększonej o sąsiednią 

posesję po innym wysiedlonym już zakładzie. Mimo to, wybiegając nieco poza ramy 

omawianego okresu, 10 sierpnia 1942 r. fabryka została formalnie przejęta przez panią 

komisarz Sudan, co praktycznie oznaczało jej likwidację – jej majątek został wyprzedany, a z 

załogi liczącej około 2 tysięcy osób zaledwie 100-150 zostało włączonych do innego szopu, 

pozostali zaś stracili zabezpieczenie przed wywózką2056.  

Okres ten kończy się na przełomie lipca i sierpnia.  

 

10.2. Drugi okres 

 

Jego rozpoczęcie wyznacza moment gdy szopy, począwszy od zakładu prowadzonego 

przez Schultza2057, zaczęły rekwirować kamienice by zakwaterować w nich swoich 

pracowników. Równocześnie do prowadzenia deportacji z getta zostali skierowani niemieccy 

żandarmi, oraz oddziały pomocnicze złożone z Ukraińców, Litwinów i Łotyszy2058. Jak się 

wydaje, ich wprowadzenie do akcji było podyktowane faktem, iż w pierwszych dziesięciu 

dniach wysiedlono z dzielnicy większość osób pozbawionych zaświadczeń o zatrudnieniu2059, 

przez co wypełnienie kontyngentów na dotychczasowych zasadach było coraz trudniejsze. 

Prawdopodobne jest też, iż niemieckie kierownictwo postanowiło walczyć z łapownictwem i 

zwolnieniami od deportacji według klucza towarzyskiego, przez bezpośrednią kontrolę nad 

blokadami.  

W tym okresie znalezienie się w grupie domów (zwanej „blokiem”) przypisanych do 

zakładu pracy zazwyczaj chroniło przed deportacją, a ewentualne blokady prowadzone w nich 

                                                
2055 T. Obremski, op. cit., s. 99. 
2056 T. Obremski, op. cit., s. 99-105. 
2057 Opracowanie o przebiegu pierwszej tzw. akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, ARG II 301, AR t. 33, s. 

427. 
2058 Likwidacja żydowskiej Warszawy, ARG II 300, AR t. 11, s. 346. 
2059 Według danych zebranych przez grupę „ładowaczy” na Umschlagu – dzielnicę do końca lipca opuściło 

(łącznie kategorie: wywieziono do Treblinki, skierowano na Dulag, uznano za niezdolnych (co oznaczało 

zazwyczaj egzekucję jeszcze na terenie getta)) niemal 67 tys. osób, przy czym wartości te uważane są za 

zaniżone; Likwidacja żydowskiej Warszawy, ARG II 300, AR t. 11, s. 346. 
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miały służyć wyłowieniu „niechronionych” członków rodzin pracowników oraz osób 

niezwiązanych z warsztatem. Takie bloki mieszkalne i szopy były wówczas chronione przez 

Werkschutz – straż przemysłową, rekrutującą się głównie spośród niegdysiejszych 

funkcjonariuszy ŻSP2060. Była ona dość nietypowa, gdyż nie skupiała się na ochronie mienia w 

warsztatach czy blokach mieszkalnych. Zamiast tego Werkschutze mieli za zadanie pilnowanie 

porządku wewnętrznego w przedsiębiorstwie i tego, aby osoby z zewnątrz, bez odpowiednich 

przepustek, nie weszły do zakładu2061. To dążenie do odseparowania szopów od reszty Żydów 

nie było podyktowane zarządzeniami niemieckimi, a raczej troską pracowników zakładów o 

własne dobro. Dbając o to, by znajdowały się w nich wyłącznie osoby zatrudnione i „chronieni” 

członkowie ich rodzin, łudzono się, że nie będą prowadzone w nich blokady i selekcje ich 

mieszkańców. W ten sposób charakterystycznym elementem wyglądu od początku sierpnia 

stawały się „wyspy” szopów, otoczone improwizowanymi ogrodzeniami i strzeżone przez 

Werkschutz. Dobrze opisanego przykładu tego mechanizmu obronnego dostarczają relacje 

mieszkańców „bloku policyjnego”, gdzie zamieszkiwali funkcjonariusze ŻSP wraz z 

rodzinami2062.  

 

10.3. Trzeci okres 

 

Około 7-10 sierpnia, jak się przyjmuje, rozpoczął się trzeci etap akcji. Doszło wówczas 

do szeregu zmian granic getta, poczynając od wyłączenia obszaru na południe od ul. Chłodnej 

(tzw. „małego getta”) 10 sierpnia i obszaru na południe od ul. Leszno w pięć dni później. W 

tym samym czasie doszło także do ograniczenia personelu RŻ o 50% w dniach 8-10 

sierpnia2063. Tą decyzją urzędnicy gminni, dotąd nieobawiający się deportacji, zostali pierwszą 

grupą osób, posiadających zaświadczenia o zatrudnieniu, przeznaczoną do deportacji. Jak 

pisano w sprawozdaniu Judenratu dla władz niemieckich „Do ważniejszych zadań Rady 

Żydowskiej w związku z zarządzeniem o przesiedleniu należało wykonanie zarządzenia o 

dostarczeniu 7 000 osób spośród pracowników Rady Żydowskiej oraz członków ich 

rodzin”2064. Zarządzenie to zrealizowano wywieszając listy pracowników, którzy zachowali 

swoje posady. Pozostali zostali pouczeni, aby „stawić się w poniedziałek, dnia 10 sierpnia 1942 

                                                
2060 St. Ernest, op. cit., s. 225. 
2061 St. Ernest, op. cit., s. 225-226. 
2062 Zjawisko to szerzej opisuje K. Person, eadem, Policjanci, s. 210. 
2063 Opracowanie o przebiegu pierwszej tzw. akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, ARG II 301, AR t. 33, s. 

430. 
2064 Sprawozdanie za okres od 22 VII do 30 IX 1942 r., ARG II 58, AR t. 12, s. 725. 
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r. o godz. 12-ej w południe na punkcie zbornym przy ul. Dzikiej”2065. Zarządzenie to zostało, 

co do zasady, zignorowane, a pracownicy RŻ, na własną rękę, starali się zdobyć dokumenty 

chroniące ich przed deportacją wystawione przez inne instytucje. Pozostali urzędnicy otrzymali 

wpisy do Meldekarty o treści informującej, że dana osoba jest nadal urzędnikiem RŻ bądź innej 

instytucji2066, które miały ich ustrzec przed deportacją.  

Tym samym zapoczątkowano praktykę ponownego stemplowania dokumentów, gdyż 

poprzednio obowiązujące legitymacje fabryczne i służbowe przestawały chronić przed 

deportacją. Wywołało to kolejną falę zabiegania o coraz to nowe zaświadczenia i pieczątki. Po 

czasie komentowali to żydowscy działacze podziemia: „Ludzie gonią za Meldekartami 

opatrzonymi pieczątką SD, a niektóre również dodatkową pieczątką „Unterliegt nicht der 

Umsiedlung”2067, a wyzbywają się ostatnich oszczędności, byleby zabezpieczyć siebie i swych 

najbliższych w te nowe, „niezawodne” dokumenty. […] Znów udało się Niemcom stworzyć 

pozory lepszych i gorszych grup pracowniczych”2068. Jednocześnie w wielu zakładach narastały 

spory pomiędzy faktycznymi fachowcami i nowym, niewykwalifikowanym personelem, który 

trafił do pracy drogą protekcji. Kierownik jednego z szopów pisał: „W warsztatach […] 

przypadło na jednego rzemieślnika-fachowca od 20 do 100 niefachowców, zależnie od działu. 

[…] Ażeby podnieść współczynnik wydajności, musieli fachowcy pracować za siebie i za 

niefachowców, co wywoływało rozgoryczenie u pierwszych i niesympatyczny wzajemny 

stosunek do którego wsączał się jad nienawiści klasowych. Dla wprowadzenia jako takiego 

ładu, należałoby napęczniałe ludźmi warsztaty rozładować”2069.  

Narastające napięcia i wrogość wśród załóg pracowniczych utrudniały ewentualne 

ukrycie się, a Werkschutz w szeregu miejsc pomagał w wyszukiwaniu dekujących się w 

zakładach2070. Podobnie część personelu szopów z niechęcią spoglądała na pracowników 

sprowadzających do hal produkcyjnych swoje dzieci lub też członków rodzin. 

Zabiegi, mające na celu zdobycie kolejnych zaświadczeń i pieczątek, pochłaniały nie 

tylko uwagę, ale także znaczące zasoby finansowe i organizacyjne ludzi. Tym, samym 

ograniczały one możliwości organizacji oporu w getcie. Zdaniem Stefana Szpigielmana: „To 

była najlepsza metoda zwodzenia i łudzenia dziesiątków tysięcy nieszczęśliwych – ta różowa 

pieczątka „z ptaszkiem SS-SD”. Dla niej wyprzedawano się ze wszystkiego, oddawano 

                                                
2065 Sprawozdanie za okres od 22 VII do 30 IX 1942 r., ARG II 58, AR t. 12, s. 725. 
2066 Opracowanie o przebiegu pierwszej tzw. akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, ARG II 301, AR t. 33, s. 

430. 
2067 Niem. – nie podlega wysiedleniu. 
2068 Likwidacja żydowskiej Warszawy, ARG II 300, AR t. 11, s. 348. 
2069 H. Bryskier, op. cit., s. 194. 
2070 H. Bryskier, op. cit., s. 195-196. 
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dosłownie ostatnią poduszkę, ostatnią koszulę, by u tych koniunkturalnych kombinatorów, jacy 

się zaraz pojawili, […] kupić wreszcie tę pieczątkę. Chyba po to, aby bez przepisanego 

rozporządzeniem bagażu i pieniędzy pojechać z pieczątką na dokumencie do Treblinki”2071. 

Dopiero po pewnym czasie pieczątki SD „zaczęto dowcipnie czytać: Schowaj się dobrze. Ten 

dowcip zjawił się trochę za późno i niejedną osobę by uratował, gdyby się zjawił wcześniej”2072. 

Manię zbierania dokumentów skomentować miał jeden z oficerów ŻSP, niejaki Konheim: 

„Wszystkie dokumenty są diabła warte. Różnica między dokumentem z ptaszkiem [tj. pieczątką 

z orłem Rzeszy – MG] i bez ptaszka jest taka, że mnie wolno drzeć dokumenty bez ptaszka, a 

dokumenty z ptaszkiem tylko mu [niemieckiemu funkcjonariuszowi – MG]”2073.  

  

                                                
2071 St. Ernest, op. cit., s. 202-203. 
2072 Opracowanie o przebiegu pierwszej tzw. akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, ARG II 301, AR t. 33, s. 

430. 
2073 Opracowanie o przebiegu pierwszej tzw. akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, ARG II 301, AR t. 33, s. 

430. 
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Instytucja Adres 

Przydział pracowników według: 

Likwidacj

a 

żydowskiej 

Warszawy  

(stan na 

połowę 

sierpnia)

2074 

Stefan 

Ernest 

(stan na 7 

września)

2075 

Spis firm 

korzystającyc

h z pracy 

przymusowej 

(z danymi 

adresowymi) 

(bez daty) 2076 

Spis firm 

korzystających z 

pracy 

przymusowej (z 

należnościami)

2077 

(stan z listopada) 

Schultz & Co. Nowolipie 44 5000 5000 3002078 8000 

W. C. Többens Leszno 74 

Prosta 15 

5000 8000 8000 8000 

K. G. Schultz Co. Leszno 78 600 700 800 800 

OBW (Landau) Gęsia 30 900  200 200 

Kurt Rörich Nowolipie 80 500 200 500 500 (439)2079 

Wiśniewski-Serejski Stawki 51 200  200 150 (187) 

W. Hoffman Nowolipki 

51a 

500 15002080 1000 800 

Oxaco Sochaczewsk

a 14 

500  500 500 (474) 

Herman Brauer Nalewki 

28/30 

600 600 600 600 

W. Döring Okopowa 19 400 300 180 180 

DAL (Dahl) Szczęśliwa 500    

B. Hallmann Nowolipki 

59 

900 800 700 700 

O. Schilling Nowolipie 54 600  500 500 (389) 

Astrawerke  200    

                                                
2074 Raport „Likwidacja żydowskiej Warszawy”, ARG II 300, AR t. 11, s. 384-385. 
2075 St. Ernest, op. cit., s. 260-261; Autor odtwarzał tę listę z pamięci wiosną 1943 r. – i wskazywał, iż do 

przedstawionych przez niego wartości należy podchodzić z dystansem. Obecność na liście szopów AHAGE-

Zimmermann, W. von Schöne i Ulricha Wentlanda sugeruje, iż w rzeczywistości lista ta powinna być datowana 

na około 20 sierpnia 1942 r. 
2076 Spis niemieckich firm korzystających z pracy przymusowej robotników żydowskich, ARG II 326d, AR t. 34, 
s. 194 -196; Spis ten uwzględnia szop AHAGE-Zimmermann, który został zlikwidowany 4 IX 1942 r., zaś nie 

uwzględnia już innych szopów zlikwidowanych we wcześniejszym okresie akcji (takich jak Astrawerke i K. H. 

Müller).  
2077 Spis firm korzystających z pracy przymusowej robotników żydowskich, ARG II 326a, AR t. 34, s. 189 – 191. 
2078 Należy podejrzewać, iż wartość ta jest znacząco zaniżona – zwłaszcza, iż szop ten został podany na 

pierwszym miejscu listy uporządkowanej według liczby zatrudnionych. 
2079 W nawiasach podano wartości dopisane odręcznie na maszynopisie oryginału. 
2080 W edycji podano omyłkowo wartość 500 – por. AŻIH, Stefan Ernest, Trzeci front; O wojnie Wielkich 

Niemiec z Żydami Warszawy 1939 – 1943, 302/195, s. 279. 
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Oschmann - Leszczyński Nowolipie 18 600 1800 3002081 800 

Gräthel  200    

AHAGE-Zimmerman Mazowiecka 

9 

1000  1000  

Felger & Co.  90    

Franke-Schultz Smocza 37 241    

Heeresbauamt  50    

W. von Schöne Kurza 300 500   

Ulrich Wentland  100 300   

Dea-Schühfabrik Bonifraterska 

112082 

237 200 237 240 

Heeresunterkunftsverwaltu

ng (szop szczotkarzy) 

Świętojerska 

34 

4000 3000 3500 3660 

Ostbahn  1200 1000 250  

Avia / Transavia Stawki 36  400 275 275 

Schmidt & Münstermann Prusa 8/5 150 2002083 150 180 (170) 

V. Nuss   300   

Transferstelle-

Lagerverwaltung 

Stawki 4   250 250 

Lejzerowicz Gęsia 91/9   150 160 (85) 

Bruno Balcerowicz Miodowa 9   75 75 

Wirtschatstelle für 

Abfallstoffe 

Muranowska 

31 

  800  

Podsuma 24568 24800 19867 24580 (24334) 

Placówki (poza 

wymienionymi powyżej) 

 2821 5600 3238 2359 (2258) 

Rada Żydowska wraz z 

ŻSP, ZZ, szpitalem etc. 

Zamenhofa 

19 

1000 2270 3280 3280 

Arbeitsamt Leszno 84  70 70   

Werterfassungstelle Niska 20   1000 1000 

Ogółem 28389 32670 27455 31219 (30872) 

Tabela 14: Liczba pracowników poszczególnych instytucji w getcie w okresie akcji eksterminacyjnej w 1942 r. i bezpośrednio 
po niej2084. 

                                                
2081 Wartość ta wydaje się omyłką, gdyż na liście uporządkowanej według liczby zatrudnionych występuje 

pomiędzy szopami zatrudniającymi 1000 i 800 pracowników. 
2082 Tak w: Spis niemieckich firm korzystających z pracy przymusowej robotników żydowskich, ARG II 326d, AR 

t. 34, s. 194 -196; Według ustaleń B. Engelking i J. Leociaka firma mieściła się na Szczęśliwej; B. Engelking, J. 

Leociak, op.cit., s. 525. 
2083 W edycji podano omyłkowo wartość 300 – por. AŻIH, Stefan Ernest, Trzeci front, 302/195, s. 279.  
2084 Tablicę tę wykorzystałem wcześniej w artykule: M. Grochowski, Szopy w getcie warszawskim; Próba 

analizy zjawiska, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 3/2021. 
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W drugiej połowie sierpnia 1942 r. został opracowany docelowy plan zatrudnienia w 

dzielnicy żydowskiej, początkowo pisany jako ogólnik Urzędu Pracy. Każda z instytucji, 

zatwierdzonych przez władze niemieckie jako niepodlegająca wysiedleniu, miała tam 

przypisany limit liczby pracowników, których mogła zatrudniać. Według H. Bryskiera, 

zestawienie to przygotowano by możliwie zminimalizować wpływ wysiedlenia na możliwości 

produkcyjne zakładów w getcie. Jak wspominał poprzednie selekcje budziły często opór ze 

strony niemieckich właścicieli szopów gdyż doprowadzały do deportacji wartościowych, 

doświadczonych pracowników. W związku z tym sztab akcji wysiedleńczej zobowiązał 

dyrekcje do przygotowania imiennych list osób, które były niezbędne do pracy zakładu2085, 

mających być przestrzegane przy kolejnych wywózkach. W zależności od przedsiębiorstwa 

listy te były konstruowane na różne sposoby. Niekiedy kierownictwo przygotowywało je w 

tajemnicy, faktycznie wpisując na nie osoby najlepiej wykwalifikowane, w innych przypadkach 

miejsca na tej nowej liście były rozdzielane według klucza towarzyskiego i za łapówką. Nawet 

w zakładach, w których nie doszło do redukcji zatrudnienia niemożliwością było ochronienie 

całego personelu, gdyż od 16 sierpnia niepracujący członkowie rodzin przestawali być 

chronieni przed wywózkami2086. Zamożniejsi Żydzi, oraz dysponujący dobrymi stosunkami z 

władzami przedsiębiorstwa, zabiegali o umieszczenie całych swoich rodzin na tych listach, co 

odbierało miejsca innym pracownikom. Ten plan zatrudnienia był wielokrotnie zmieniany, co 

przedstawiono w tabeli zestawiającej kilka zachowanych list przedsiębiorstw, którym 

zezwolono na pozostanie w getcie. 

W drugiej połowie sierpnia akcja eksterminacyjna wydawała się zbliżać ku końcowi. 

Właściwie wszyscy pozostali jeszcze w dzielnicy Żydzi posiadali dokumenty zaświadczające, 

że są zatrudnieni lub z innego względu nie podlegają wysiedleniu. W tym czasie blokowano 

poszczególne szopy, wraz z przyległymi do nich blokami mieszkalnymi i deportowano 

„dzikich”, czyli osoby nie posiadające zaświadczeń o zatrudnieniu, oraz część załóg 

fabrycznych, tak by dostosować ich stan do przewidzianego planem zatrudnienia Likwidowano 

wówczas także liczne przedsiębiorstwa takie jak Karl Heinz Müller, Gustaw Siegmund2087, 

Waldemar Schmidt, Astrawerke, T. Tepicyn und M. von Szaniawska2088, oraz powstałe przy 

innych szopach „samodzielne warsztaty”. W szeregu przypadków akcja została 

                                                
2085 H. Bryskier, op. cit., s. 198. 
2086 Raport „Likwidacja żydowskiej Warszawy” (ARG II 300), AR t. 11, s. 349. 
2087 St. Ernest, op. cit., s. 242; Autor wymienia omyłkowo na liście zlikwidowanych wówczas szopów także Oxaco, 

OBW, AHAGE-Zimmermann, który pojawiają się jednak w dokumentach powstałych po końcu akcji z lata 1942 

r.  
2088 Raport „Likwidacja żydowskiej Warszawy”, ARG II 300, AR, t. 11, s. 348. 
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przeprowadzona w domach przynależnych do szopów w godzinach pracy, z których 

wywieziono niepracujących członków rodzin2089.  

Co znaczące, w tym okresie znacząco spadły średnie dzienne liczby wywiezionych – 

podczas gdy w okresie od 22 lipca do 9 sierpnia zazwyczaj na Umschlagplatz trafiało dziennie 

powyżej 6 tysięcy osób, a w rekordowe dni 6 i 7 sierpnia – nawet 10 tysięcy, tak w późniejszym 

okresie nie brakowało dni, kiedy dziennie wywożono z dzielnicy około 3-4 tysięcy osób2090. 

Od 28 sierpnia do 2 września trwała przerwa w deportacjach2091, która przez wielu została 

powitana jako zakończenie akcji, co jest zrozumiałe zważywszy na jej przebieg we 

wcześniejszym okresie.  

 

10.4. Czwarty okres – kocioł 

 

Zamiast tego od trzeciego września wznowiono deportacje, a 5 września ogłoszono: 

„Do niedzieli, dnia 6 września 1942 r. do godziny 10-tej rano winni wszyscy bez wyjątku Żydzi, 

przebywający w obrębie dużego getta, zgromadzić się celem rejestracji w dzielnicy objętej 

ulicami: Smoczą, Gęsią, Zamenhofa, Szczęśliwą, Placem Parysowskim”2092. W ten sposób w 

tak zwanym „kotle” skupiono pozostałą w getcie ludność, pogrupowaną według ich zakładów 

pracy. Poszczególnym instytucjom przypisano określone budynki do tymczasowego 

zajęcia2093. Podczas gdy zdecydowana większość Żydów zgromadziła się w tym rejonie, w 

pozostałej części getta pozostali „dzicy” i wiele osób z różnych przyczyn przekonanych o tym, 

że nie zdołają przejść tej „powtórnej rejestracji” – przede wszystkim osoby starsze i z dziećmi. 

Jak się okazało ukrywanie się było wyjątkowo dobrą strategią, gdyż nie zorganizowano w 

okresie „kotła” systematycznej akcji przeszukiwania całej dzielnicy. Najprawdopodobniej 

doświadczenia tego okresu ukształtowały popularne w późniejszym czasie w getcie 

przekonanie o skuteczności chowania się i zasadności przygotowania różnego rodzaju 

schowków, zaopatrzonych w zapas żywności i wody na kilka dni. 

Na teren „kotła” Żydzi zobowiązani byli wziąć ze sobą zapas żywności i wody na dwa 

dni. W rzeczywistości jednak nie było to możliwe, gdyż wiele osób otrzymało wiadomość o 

koncentracji około 8-9 rano 6 września, przez co brakło im czasu na dokonanie odpowiednich 

                                                
2089 St. Ernest, op. cit., s. 241-242. 
2090 Likwidacja żydowskiej Warszawy, ARG II 300, AR t. 11, s. 350-351. 
2091 Likwidacja żydowskiej Warszawy, ARG II 300, AR t. 11, s. 351, 354; Przyczyny tej przerwy i chaos 

panujący w obozie zagłady w Treblince pod rządami Imfrieda Eberla omawia szerzej: Yitzhak Arad, The 

Operation Reinhard Death Camps, Indiana 2018, s. 121 i d. 
2092 Obwieszczenie z dnia 5 IX 1942 r., ARG II 52, AR t. 12, s. 740. 
2093 Ich listę przedstawiał St. Szpigielman: St. Ernest, op. cit., s. 247-248. 
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zakupów – zwłaszcza, że w tym okresie dostępność żywności była bardzo niska nawet jak na 

warunki getta. Sam „kocioł”, jak się okazało, miał trwać od 6 do 12 września (przy czym 

sukcesywnie wyprowadzano zeń kolejne załogi, które przeszły już selekcję), co oznaczało, że 

nawet jeśli komuś udało się zabrać ze sobą prowiant na 2-3 dni, to mógł on być dalece 

niewystarczający. Przez to w „kotle” dochodziło do sytuacji gdzie za żywność płacono 

horrendalne kwoty sięgające setek złotych za bochenek chleba. Ze względu na panujące tam 

warunki i duże różnice pomiędzy doświadczeniami poszczególnych osób nie należy tych cen 

uważać za wartości rynkowe, gdyż rynek jako taki w tym miejscu nie istniał. Wielokrotnie 

cytowany B. Horowitz wspominał: „Można było zaobserwować na przemian objawy 

największego zdziczenia i wielkiej szlachetności. […] Jedni dzielili się ostatnim kęsem chleba, 

drudzy siedzieli na zapasach wystarczających dla wielu i jadali ukradkiem, by tylko nie być 

zmuszonym nakarmić bliźniego, który siedział na sąsiednim kamieniu i skręcał się z głodu”2094.  

W kolejnych dniach „kotła” kierownictwo poszczególnych instytucji rozdzielało swoim 

pracownikom „numerki życia”, stanowiące jedyny honorowany wówczas dowód zezwalający 

na pozostanie w getcie. Po ich rozdziale załogi miały przemaszerować przed grupą Niemców 

prowadzących selekcję, którzy, co do zasady, kierowali osoby bez „numerków życia” na 

Umschlagplatz, a pozostałych do bloków mieszkalnych przypisanych ich zakładom pracy. 

Niekiedy oficerowie niemieccy zaburzali ten porządek i uznaniowo odbierali lub dawali 

„numerki życia”. 

Po zakończeniu selekcji w „kotle” z getta warszawskiego wywieziono jeszcze kilka 

transportów Żydów – 13, 18 i 21 września. Ta ostatnia wywózka, podczas które deportowano 

do Treblinki część funkcjonariuszy ŻSP wraz z rodzinami, jest uznawana za koniec akcji 

deportacyjnej z lata 1942 r. 

 

10.5. Wybrane zjawiska ekonomiczne okresu akcji eksterminacyjnej 

 

W czasie deportacji załamaniu uległ normalny porządek ekonomiczny dzielnicy 

żydowskiej. Do dzielnicy przestał docierać szmugiel, a w wielu zakładach ustała produkcja. W 

oficjalnym raporcie szefa dystryktu warszawskiego zapisano: „wysiedlanie zahamowało 

niemal całkowicie życie gospodarcze dzielnicy żydowskiej”2095. Nawet praca kierowanych 

przez Niemców szopów uległa dezorganizacji. W okresie akcji, a szczególnie w jej późniejszej 

                                                
2094 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 212. 
2095 Raport gubernatora dystryktu warszawskiego za miesiące czerwiec i lipiec 1942 r., [w:] Raporty Ludwiga 

Fischera, s. 548. 
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fazie, wysiłki ludności żydowskiej skupiły się na unikaniu deportacji i bezpośrednich staraniach 

o przeżycie kolejnego dnia, co niemal całkowicie uniemożliwiło długoterminowe planowanie. 

Anormalne warunki panujące podczas akcji pozwoliły także wielu jednostkom na szybkie 

wzbogacenie się kosztem osób poszukujących pracy, żywności czy usiłujących wyreklamować 

się (lub swoich bliskich) od deportacji. W tym rozdziale omówione zostaną wybrane zjawiska 

charakterystyczne dla tego okresu.  

10.5.1. Szopy efemeryczne 

W okresie akcji eksterminacyjnej powstał w getcie szereg efemerycznych zakładów, 

które zorganizowano niemal z dnia na dzień, po czym zostały błyskawicznie zlikwidowane. 

Dotąd nie wyjaśniono czy były one tworzone przez Niemców, liczących jedynie na szybkie 

wzbogacenie na „wpisowych” do zakładów i przejęcie wyposażenia już istniejących 

przedsiębiorstw żydowskich, czy też liczyli oni na późniejsze rozpoczęcie produkcji. 

Najprawdopodobniej nie są znane wszystkie zakłady z tej kategorii, gdyż często istniały one 

tak krótko, że nie zostały one zarejestrowane przez władze niemieckie, a przez to, że większość 

ich pracowników zginęła po ich likwidacji, są niemal nieobecne także w materiałach 

żydowskich. Dla przykładu o zakładzie takim jak Astrawerke można powiedzieć niewiele 

ponad to, że istniał i że jego likwidacja pociągnęła za sobą śmierć około 200 pracowników2096. 

Niektóre z nich uległy z kolei tak licznym przekształceniom, zmieniając kilkukrotnie adres i 

właściciela, że w źródłach błędnie podawane są jako zlikwidowane2097. Nie udało nam się 

niestety odtworzyć tego na jakich zasadach dochodziło do przejęć zakładów w tym okresie – 

wyjątkiem może być opisana wcześniej sprawa fabryki butów Obremskiego. Poniżej 

omawiamy historię kilku z tych zakładów, których losy udało się choćby w przybliżeniu ustalić.  

10.5.1.1. AHAGE - Zimmermann, AHG 

Największym z efemerycznych zakładów był najpewniej szop AHAGE (Agentur und 

Handelgesselschaft2098) na ul. Miłej, kierowany przez nieznanego z imienia Zimmermanna. W 

literaturze przedmiotu utrzymuje się pogląd, jakoby szop ten funkcjonował przez akcją, lecz 

nie udało się nam dotrzeć do materiałów potwierdzających jego wcześniejszą datę organizacji.  

Jego krótkie funkcjonowanie można odtworzyć przede wszystkim dzięki krótkiemu 

opisowi Emanuela Ringelbluma2099. Po rozpoczęciu akcji eksterminacyjnej w getcie 

wspomniany Zimmermann przejął szereg zakładów na terenie getta: firmę „Stella” (gdzie 

                                                
2096 Firmy uznane w dzielnicy żydowskiej, ARG II 326c, AR t. 34, s. 193. 
2097 Przykładem niech będzie błędna informacja u Stefana Szpigielmana, gdzie wyliczał on jako zlikwidowane 

zakłady OXACO czy OBW; St. Ernest, op. cit., s. 242. 
2098 Niem. Agencja i Spółdzielnia Handlowa. 
2099 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 424-425. 
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produkowano baterie i akumulatory, a także pudełka), „Oktawia” (wytwórnię zeszytów, 

brulionów itp.), nieznaną z nazwy fabrykę tutek do papierosów na ul. Zamenhofa i zapewne 

jeszcze inne zakłady. Swoich pracowników, w liczbie około 4000, zakwaterował w budynkach 

mieszkalnych wzdłuż nieparzystej strony ul. Miłej, od Lubeckiego do Zamenhofa.  

W tym zakładzie przyjmowano do pracy każdego, kto był w stanie opłacać się wkupnym 

w wysokości około dwóch tysięcy złotych, mimo, że dla tego zakładu przewidziano przydział 

jedynie 1000 pracowników2100. O tych praktykach pisał Stanisław Gombiński: „są shopy, 

skupiające tysiące pracowników, które przez cały czas wysiedlenia nie przestają się 

organizować i reorganizować, gdzie cynizm kierowników „żydowskich” i aryjskich przekracza 

wszelkie dopuszczalne granice, prym wiedzie szop „Ahage”, który w ogóle nie zaczyna swej 

produkcji”2101.  

W początku września w zakładzie doszło do serii blokad, podczas których większość 

jego pracowników została skierowana wprost na Umschlagplatz. Według ustaleń B. Engelking, 

szop ten został zlikwidowany w dniu 4 września 1942 r.2102, gdyż dzień wcześniej miano 

ogłosić jego rozwiązanie i wywieziono 400 spośród jego pracowników2103. 

Najprawdopodobniej tego dnia zlikwidowano jedynie jeden z wydziałów tego 

przedsiębiorstwa.  

Reszta szopu przetrwała on nieco dłużej, po czym doszło na jego terenie do kilku 

selekcji, w ramach których wywieziono 3500 jego pracowników2104. Ostatnie wiadomości o 

tym zakładzie pochodzą z 19 września, kiedy to miano wywieźć z niego 600 pracowników2105, 

co najprawdopodobniej oznaczało ostateczną likwidację szopu. Przedsiębiorstwo to było 

jednym z ostatnich zakładów niepracujących na potrzeby armii, jakie pozostały w getcie – a 

przez brak zleceń nie udało się jego kierownikowi uzyskać prawa dalszego prowadzenia 

działalności2106.  

10.5.1.2. Kohn i Heller (Gustaw Siegmund) 

Dla zrozumienia powstania tego przedsiębiorstwa konieczne jest spojrzenie na działanie 

spółki Kohna i Hellera w przededniu rozpoczęcia deportacji. Ci przedsiębiorcy uchodzili za 

dobrze poinformowanych o zamiarach niemieckich, a zarazem dysponowali znaczącymi 

                                                
2100 Spis niemieckich firm korzystających z pracy przymusowej robotników żydowskich, ARG II 326d, AR t. 34, 

s. 195, Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 425. 
2101 St. Gombiński, op. cit., s. 83. 
2102 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 744. 
2103 A. Lewin, op. cit., s. 216, 4 IX 1942 r. 
2104 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 425, zima(?) 1942. 
2105 A. Lewin, op. cit., s. 224, 20 IX 1942 r. 
2106 H. Bryskier, op. cit., s. 206; Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 425, zima(?) 1942. 
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wpływami w dzielnicy. Na wydawanych przez nich obiadach bywało wielu ważnych 

uczestników życia publicznego getta, w szczególności duchownych. Późną wiosną 1942 r. nie 

mogli oni jednak czuć się pewnie – w nocnych egzekucjach z końca maja zostało 

zamordowanych wielu znanych kolaborantów2107, zaś kierujący „Trzynastką” Abraham 

Gancwajch i Dawid Szternfeld musieli się ukryć. Jak się wydaje te wydarzenia nie przełożyły 

się na ograniczenie aktywności Kohna i Hellera. Poza stricte biznesowymi posunięciami, jak 

przygotowania do otwarcia nowej linii omnibusów, które miały być napędzane silnikami na 

gaz drzewny2108, przekazywali oni mieszkańcom getta docierające do nich wiadomości o 

grożących gettu deportacjach2109. Zgodnie z ustaleniami Marii Ferenc działania Kohna i Hellera 

były także dla mieszkańców getta pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym nadchodzących 

wydarzeń – gdzie, przykładowo, informacja o tym, że wysłali oni swoje rodziny do Otwocka 

stanowiła dla wielu zwiastun nadchodzących w getcie nieszczęść. 

Rozpoczęcie wywózek z getta i samobójcza śmierć Adama Czerniakowa na powrót 

ożywiły plotki o tym, że Niemcy mogą na czele Judenratu ustawić swoich bliskich 

protegowanych w osobach Kohna i Hellera2110. Brak było jednak jakichkolwiek podstaw dla 

tych pogłosek. Od rozpoczęcia akcji eksterminacyjnej doszło do marginalizacji wpływów 

administracji cywilnej (a więc komisarza Auerswalda i kierownika Transferstelle – Bischofa) 

na pracę getta, zaś rzeczywiste kierownictwo przejęli oficerowie SS odpowiedzialni za 

prowadzenie Aktion Reinhardt z tak zwanej „ekipy lubelskiej” z Hermannem Höfle na czele. 

Istniejące dotąd nieformalne związki pomiędzy żydowskimi przedsiębiorcami a lokalnymi 

władzami nie przekładały się na ich stosunki ze świeżo przybyłymi z Lublina oficerami.  

Kohn i Heller starali się wykorzystać swoje wpływy i kapitał do tego aby stworzyć 

własny szop. Nie jest jasne, czy kierowała nimi chęć zysku, czy też upatrywali w tym drogi 

ocalenia pewnej liczby Żydów. Faktem jednak jest, że w pierwszych dniach deportacji weszli 

oni do spółki z Niemcem – Gustawem Siegmundem2111, który miał swoim nazwiskiem nadawać 

przedsiębiorstwu wiarygodności, zaś faktycznie miało ono być zarządzane przez żydowskich 

wspólników.  

Ich zakład mieścił się na posesji Leszno 44/46, gdzie wcześnie mieściła się „Pierwsza 

Hala Nowoczesna” należąca do Kohna i Hellera. Według Ireny Birnbaum w pierwszych dniach 

akcji znajdująca się na tej samej posesji fabryka „Marcel” – najpewniej znana wcześniej z 

                                                
2107 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 354, 25 V 1942 r. 
2108 GŻ nr 83 z 15 VII 1942 r., s. 2. 
2109 AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129, k. 117. 
2110 AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129, k. 127. 
2111 AŻIH, S. Puterman, op. cit., 302/27, k. 107. 
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produkcji kremu na odmrożenia2112 – została przejęta przez Kohna i Hellera, ci natomiast 

przekazali ją pod zarząd Siegmunda2113. Możliwe jest, że przed śmiercią żydowskich 

wspólników przejęli oni jeszcze więcej przedsiębiorstw – zdaniem Putermana otrzymali oni 

„koncesję na kilkanaście szopów pod firmą niemiecką”2114.  

Zakład Siegmunda, przez związek z Kohnem i Hellerem, był uważany za 

„murowany”2115, a w niedatowanym planie zatrudnienia w getcie przewidywano dla niego 

skromny kontyngent czterystu pracowników2116. Szybko przejęciem tego zakładu 

zainteresował się późniejszy szef Werterfassung – Franz Konrad, który po wojnie zeznał, iż 

kilku żydowskich przedsiębiorców obawiających się wysiedlenia zgłosiło się do niego z ofertą 

przejęcia ich firm pod opiekę2117. Kohn i Heller mieli przedstawić mu dokumenty księgowe 

swojego przedsiębiorstwa, z których wynikało, iż: 

Tworzyli rodzaj trustu; ta firma zatrudniała dla siebie 30 mniejszych 

przedsiębiorstw, które na podstawie znajdujących się surowców i maszyn 

wyrabiały przedmioty użytkowe dla NSV2118, oddział Zaopatrzenia 

Lazaretów; wyprodukowane towary były oddawane firmie Kohn i Heller, 

która ze swojej strony troszczyła się o zbyt i zapłatę w NSV. Chodziło tutaj o 

domowe przedmioty użytkowe, toalety i artykuły perfumeryjne, pantofle 

szpitalne itp. Stwierdziłem, że obrót miesięczny przy obliczaniu artykułów na 

podstawie niemieckich cen hurtowych wynosił parę milionów złotych 

miesięcznie2119. 

 

Jednocześnie Kohn i Heller mieli sugerować rozbudowanie zakładów o warsztaty 

zegarmistrzowskie i wspominać o znajdujących się w dzielnicy rezerwach metali szlachetnych 

– co jednak wydaje się być słabo zawoalowaną ofertą korupcyjną. Oferta żydowskich 

wspólników została przyjęta, a najpewniej w początku sierpnia Konrad wydał polecenie 

drukowania legitymacji służbowych dla pracowników spółki Kohna i Hellera, oraz uzgadniał z 

prowadzącym deportacje z getta Hermannem Höfle przydział bloku mieszkalnego dla nich. Na 

tym tle miało dojść do konfliktu pomiędzy Höfle i dowódcą SS i Policji w Warszawie – 

Ferdinandem von Sammern-Frankeneggiem, gdy ten ostatni rozkazał deportację. Dokładne 

                                                
2112 GŻ nr 13 z 30 I 1942 r., s. 6. 
2113 I. Birnbaum, op. cit., s. 66-72. 
2114 AŻIH, S. Puterman, op. cit., 302/27, k. 109. 
2115 St. Ernest, op. cit., s. 242. 
2116 Firmy uznane w dzielnicy żydowskiej, ARG II 326c, AR t. 34, s. 194. 
2117 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 17. 
2118 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt – Narodowosocjalistyczna Opieka Ludowa, powiązana z NSDAP 

organizacja pomocy społecznej.  
2119 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 17-18. 
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rozstrzygnięcie tego sporu nie jest znane, gdyż Kohn i Heller, zdaniem Konrada, zostali 

„zaaresztowani i rozstrzelani […] za rzekomy szmugiel dewiz i brylantów z ghetta”2120. Trudno 

oprzeć się w tym miejscu wrażeniu, że mord ten był na rękę Konradowi, który w tym samym 

czasie przejął przynajmniej niektóre przedsiębiorstwa pracujące dotąd dla Kohna i Hellera i 

rozpoczął produkcję golarek, mydelniczek i szczotek do zębów2121. 

Samą scenę rozstrzelanie wspólników poznajemy z opisu pióra oficera ŻSP 

urzędującego w gmachu komendy ŻSP przy Ogrodowej 17, gdzie rozlokowała się także część 

Niemców kierujących deportacją pod kierownictwem kpt. Höhmana (później – por. 

Witoska)2122. W odwiedziny na Ogrodową w pierwszych dniach deportacji przychodzili 

kilkukrotnie Kohn i Heller. Plotki mówiły, że mają oni pertraktować w sprawie kontrybucji 

jaką miałoby getto opłacić by wstrzymać deportacje, a znany im Brandt miał ich przyjmować 

na stopie towarzyskiej. Najprawdopodobniej 7 sierpnia doszło jednak do spotkania na które 

żydowscy przedsiębiorcy zostali wezwani, a po krótkim spotkaniu ze wściekłym Brandtem 

zostali wyprowadzeni z budynku i zastrzeleni na dziedzińcu2123, skąd zdaniem niektórych 

źródeł mieli zostać wywiezieni na cmentarz wózkami śmieciarskimi. Według Szpilmana 

przyczyną ich śmierci była nadmierna oszczędność, gdyż nie opłacali się obu grupom SS-

manów2124, zaś w opinii Gombińskiego był to efekt rozgrywek personalnych pomiędzy 

oficerami SS, gdzie Brandt konkurował o wpływy z Höhmannem2125. Niechętny im Ringelblum 

pisał „Zabili Kohna i Hellera, a następnie Erlicha. Przyczyna: ich interwencje na 

Umschlagplatzu i zwalnianie za pieniądze i nie tylko za pieniądze wielu ludzi”2126 

Po śmierci żydowskich kierowników przedsiębiorstwo nie zostało zlikwidowane. 

Według ustaleń K. Person Franz Konrad zarabiał na włączaniu podległych sobie warsztatów do 

zakładu Többensa 2127, co miało miejsce i w tym przypadku. W siedzibie na Lesznie miało 

mieścić się jedno z biur szopu Többensa2128. W drugiej połowie sierpnia 1942 r., po skupieniu 

całej produkcji szopu w dwóch zakładach, hale przy Lesznie 44 trafiły pod zarząd Transferstelle 

i najprawdopodobniej mieścił się tam jeden z magazynów tej instytucji.  

                                                
2120 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 28. 
2121 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 29. 
2122 AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129, k. 119. 
2123 AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129, k. 131. 
2124 Wł. Szpilman, op. cit., s. 99. 
2125 AŻIH, St. Gombiński, op. cit., 302/129, k. 131. 
2126 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 391, jesień-zima 1942 r. 
2127 K. Person, Filatelisty w getcie warszawskim przypadki, s. 255-256 
2128 AŻIH, Karolina Marek, Relacja, 301/6145, k. 2. 
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10.5.1.3. Karl Heinz Müller 

Przedsiębiorstwem, o którym nie wiemy niemal nic jest zakład pod zarządem Karla 

Heinza Müllera. Jego szop powstał na ulicy Mylnej 11 i zajmował się produkcją wyrobów 

metalowych. Na początku sierpnia 1942 r. objął on na kwatery szereg budynków na ul. Mylnej 

i na Nowolipiu2129. Posiadał szereg filii, z których jedna z nich mieściła się na ul. 

Franciszkańskiej 202130 i później została ona włączona do szopu szczotkarzy. Pracowników do 

tej filii przyjmowano za znaczącymi łapówkami – Karol Rotgeber został do niego przyjęty, 

wraz z synem, za kwotę dwóch tysięcy złotych i butelkę spirytusu które wręczył jednemu z 

majstrów.  

Według Ringelbluma, stosunki w centrali tego szopu wyglądały znacząco inaczej. 

Polski kierownik zakładu, niejaki Ryszard G.2131, miał przyjąć do tego zakładu bezinteresownie 

wielu artystów żydowskich2132, a także dostarczać im żywność po przyzwoitych cenach, mimo 

panującej w tym okresie drożyzny. Zakład ten został zlikwidowany 25 sierpnia 1942 r.2133, gdy 

zabrano większość jego załogi bezpośrednio z sal fabryki.  

10.5.1.4. Alterwein 

Szop Alterweina mieścił się na ul. Ogrodowej 5 i nie prowadził żadnej produkcji. Jego 

szef określany był przez Makowera jako „gbur, cham i łajdak”, lecz dzięki zręcznie 

rozmieszczonym łapówkom i współpracy z Niemką – Elsą Lothe, przez dłuższy czas miał on 

chronić swoich pracowników przed selekcjami2134. Najprawdopodobniej zakład ten 

funkcjonował jako filia szopu Oschmanna-Leszczyńskiego2135 i został zlikwidowany około 15 

sierpnia 1942 r., kiedy teren, na którym się on znajdował, został wyłączony z getta. 

10.5.2. Postawa ŻSP 

Postawa ŻSP podczas akcji była bardzo zróżnicowana. Jak opisywał Stefan 

Szpigielman: „Niektórzy policjanci w dniu rozpoczęcia akcji zrzucili czapki, inni nie 

przychodzą na zbiórki, inni wreszcie lokują się na stanowiskach Werkschutzu w licznych 

szopach i warsztatach. Ogół markieruje, jak może. Są tacy, co płacą życiem za ujawniony 

sabotaż. Ale są też tacy, co dalej z zapałem zaprawiają się w roli hycla, grabią opuszczone 

                                                
2129 AŻIH, S. Puterman, op. cit., 302/27, k. 118. 
2130 AŻIH, K. Rotgeber, Pamiętnik, 302/227, k. 114 mnp. 
2131 Według ustaleń edytorów Stosunków polsko-żydowskich mowa w tym miejscu o Gerardzie Brunonie 

Gadejskim; E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej, AR t. 29a, s. 115, 

przyp. 343. 
2132 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 443, grudzień 1942 r. 
2133 A. Lewin, Dziennik, s. 208, 26 VIII 1942 r. 
2134 H. Makower, op. cit., s. 100.  
2135 St. Gombiński, op. cit., s. 102. 
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mienie, darują życie na ulicy, w domu, na Umschlagu – za sowitym okupem”2136. Nie sposób 

ocenić, jak wielu funkcjonariuszy z tej liczącej ponad dwa tysiące osób formacji brało udział w 

łapankach okresu deportacji, jak wielu kurczowo starało się zajmować pracami biurowymi, a 

jak wielu najzwyczajniej przestało stawiać się na zbiórkach. Z pewnością zdarzały się również 

osoby, które wykorzystywały swoją oficerską czapkę i opaskę by móc swobodniej poruszać się 

po dzielnicy, lub podejmować starania o uratowanie bliskich. Przykładem może być tu 

Stanisław Adler, który mimo wystąpienia z ŻSP w lutym 1942 r. jeszcze wiele miesięcy później 

przyznawał się do korzystania z „zbawczej czapki policyjnej”2137. Rzadko wspominaną grupą 

są porządkowi, którzy uzupełnili szeregi Służby Porządkowej w czasie trwania akcji 

deportacyjnej. Niemniej w dokumentach z tego okresu nie jest jasne, czy mowa o nowych 

porządkowych, czy też o urzędnikach gminnych z wyżej wspomnianymi opaskami „Judenrat 

in Warschau – Umsiedlungsaktion”. Znany jest także wypadek, gdzie w szeregach ŻSP w 

okresie akcji pojawili się niegdysiejsi działacze ŻSS2138. 

Od 6 sierpnia funkcjonariusze ŻSP wraz z rodzinami byli skoszarowani na obszarze 

„bloku policyjnego”2139. Niewiele później, na polecenie ówczesnego komendanta Służby 

Porządkowej Jakuba Lejkina, rozpoczęła się niesławna „akcja kartkowa”. W jej ramach każdy 

z funkcjonariuszy zmuszony był doprowadzać na Umschlagplatz Żydów i za każdego z nich 

otrzymywał ostemplowaną kartkę. Jeśli na końcu dnia nie mógł przedstawić pięciu kartek –

kontyngent miał zostać uzupełniony z członków jego rodziny. W pierwszych dniach akcji 

„strach o własną skórę przemógł korupcję”, lecz po kilku dniach okazało się, że groźba 

deportacji rodzin porządkowych nie była realizowana. Znane są również przypadki gdy 

funkcjonariusze handlowali między sobą kartkami2140, a ich cena była wyjątkowo niska i 

wynosiła około 20 zł od sztuki2141. Sugeruje to, że w tym momencie wykupienie się z blokady 

było podobnie tanie. 

Deportacje, prowadzone w znacznej mierze, rękami słynącej z korupcji ŻSP były 

jeszcze jedną okazją do zbierania łapówek, szczególnie we wczesnym okresie, gdy nadzór 

niemiecki nad przebiegiem akcji był bardzo luźny. Jak się zdaje, niemieckie kierownictwo 

świadomie zezwalało na pewne nadużycia ze strony ŻSP, gdyż dając możliwość zarobku i 

                                                
2136 St. Ernest, op. cit., s. 229. 
2137 St. Adler, op. cit., s. 389. 
2138 Opracowanie o przebiegu pierwszej tzw. akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, ARG II 301, AR t. 33, s. 

433, 
2139 K. Person, Policjanci, s. 209. 
2140 Opracowanie o przebiegu pierwszej tzw. akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, ARG II 301, AR t. 33, s. 

433. 
2141 AŻIH, Samuel Puterman, Pamiętnik, 302/27, k. 169-170. 
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poczucie bezpieczeństwa funkcjonariuszom tej formacji, gwarantowali sobie posłuszeństwo 

porządkowych podczas deportacji. Jednocześnie pozostawienie pewnej furtki do 

wyreklamowania się od ucieczki miało duże znaczenie psychologiczne dla deportowanych 

Żydów. Dzięki potencjalnej możliwości wyjścia z Umschlagu wiele osób, ufnych w swoje 

znajomości, moc zaświadczeń itp., rezygnowało z biernego oporu przed deportacją, a w 

szczególności z ukrywania się bądź ucieczki z dzielnicy żydowskiej. Wraz z upływem czasu 

wolę ucieczki i oporu przed doprowadzeniem na osławiony Umschlagplatz przy zbiegu ul. 

Stawki i ul. Dzikiej dodatkowo osłabiano tym, że nie przeprowadzano kontroli dokumentów na 

podwórzu kamienicy, a dopiero przy wejściu na Umschlag2142. Osoby prowadzone tam mogły 

więc do końca żywić nadzieję, iż ich dokumenty będą honorowane, co czyniło je mniej 

skłonnymi do ryzykowania głową i ucieczki z kolumny. Jeden z diarystów zauważał: „Niemcy 

w gruncie rzeczy nie troszczyli się zbytnio o to, co działo się wśród samych Żydów. Mogli 

uciekać z placu, mogli się kryć, próbować wybiegów, przekupstwa itp. Byle to nie kolidowało 

z ich wyliczeniami, byleby wieczorem raport odchodził do Berlina, zawiadamiając o 

wypełnieniu kontyngentu na dany dzień”2143. 

Część osób zwalniano z Umschlagplatzu ze względu na ich pozycję społeczną czy 

więzy towarzyskie bądź rodzinne z funkcjonariuszami ŻSP, którzy pełnili tam służbę. 

Szczególnym przypadkiem może być Władysław Szpilman, który został siłą oddzielony od 

swojej rodziny przez porządkowego już podczas załadunku do wagonów2144. Przez ciągłą 

obecność na Umschlagu wyjątkową pozycję zajmowali funkcjonariusze ŻSP, z niesławnym 

kierownikiem placu - Mieczysławem Szmerlingiem na czele. W relacjach dowiadujemy się 

zarówno o porządkowych ryzykujących życiem, żeby zwolnić osoby od wysiedlenia, takie jak 

niejaki Kapłański2145, jak i o porządkowych wykazujących się brutalnością i nadgorliwością. 

Dyskusyjną pozostaje jednak kwestia tego, kogo i z jakich przyczyn porządkowi byli skłonni 

ratować. Najlepszym przykładem tego może być sam Szmerling, który zazwyczaj opisywany 

jest jako wierny wykonawca poleceń niemieckich. Jednocześnie w szeregu źródeł2146 

dowiadujemy się, iż ratował z Umschlagu osoby które uznał za wyjątkowo wartościowe – albo 

dzięki łapówce, albo z powodu ich zasług dla społeczeństwa. Inny porządkowy, znany „grajek” 

                                                
2142 St. Ernest, op. cit., s. 217. 
2143 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 209. 
2144 Wł. Szpilman, op. cit., s. 113. 
2145 Zagadnienie to porusza szerzej K. Person, eadem, Policjanci, s. 207.  
2146 AŻIH, Samuel Puterman, Pamiętnik, 302/27, k. 186, AŻIH, [St. Gombiński], op. cit., 302/129, k. 155; Jak 

zauważyła K. Person w relacjach tych samych porządkowych pojawiają się także przeciwne sądy – gdzie 

Szmerling miał ignorować nawet starania Niemców o wydobycie z Umschlagu ich pracowników i oferowane mu 

łapówki. 
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Szepse Rotholc, w powojennym procesie zeznawał, iż z łapanek wyciągał on swoich krewnych 

i znajomych – ogółem 5-6 osób w trakcie całej akcji likwidacyjnej2147. Na pytanie dlaczego nie 

ratował innych osób odpowiedział „Nie miałem czasu. Pilnowałem żony, dziecka”2148. Taka 

postawa – jak się wydaje – była też charakterystyczna dla pozostałych funkcjonariuszy, 

gotowych na poświecenie jedynie dla osób związanych więzami rodzinnymi i towarzyskimi i 

obojętnych w stosunku do ogółu ludności, wobec której realizowali polecenia kierownictwa. 

Według Gombińskiego podczas deportacji zginęło nawet wielu porządkowych 

interweniujących, aby wyreklamować kogoś od wywózki2149, co świadczy o ryzyku związanym 

z podjęciem takiej interwencji. W konsekwencji większość mieszkańców getta miała 

jednoznacznie negatywne doświadczenia z porządkowymi. Niektórzy uważali, że ich bliscy 

padli ofiarami szczególnie nadgorliwych czy okrutnych funkcjonariuszy i tylko nieliczni 

darzyli ich wdzięcznością za udane interwencje w ich sprawie. Jeden z funkcjonariuszy ŻSP 

zapisał w swoim pamiętniku: „Opinja o Służbie Porządkowej wahała się w granicach potępienia 

ich udziału w akcji, pojedynczej nienawiści, pojedynczej wdzięczności”2150.  

10.5.3. Zaopatrzenie dzielnicy podczas akcji 

Gdy w dniu 21 lipca 1942 r. granice getta warszawskiego zostały obstawione strażami, 

powstrzymującymi wszelkie próby ich przekroczenia bez należytych zezwoleń, nastąpiło 

niemal zupełne odcięcie rynku w getcie od tego poza murami. Większość szmuglerów nie była 

w stanie kontynuować pracy, a co za tym idzie znacząco spadła podaż żywności. Skutecznie 

pracować mogli nieliczni przemytnicy, którzy byli w stanie uniknąć wykrycia ich działalności 

(np. korzystający z kanałów do przerzutu kontrabandy), oraz placówkarze, wychodzący wraz z 

grupami roboczymi poza mury dzielnicy. Niekiedy do getta wchodzili również indywidualni 

przemytnicy z polskiej strony. W sumie doszło do załamania zaopatrzenia dzielnicy i 

drastycznego wzrostu cen żywności. 

Chleb, przed rozpoczęciem deportacji kosztujący około 10 zł za kilogram, podrożał do 

około 40 zł w końcu lipca i około 50-80 zł w połowie sierpnia2151, ziemniaki – z około 5 zł do 

około 25 zł, kasza – z niespełna 20 zł do nawet 100 zł, a masło – z pułapu 100-120 zł do około 

300 zł2152, podczas gdy ceny poza murami pozostawały na niemal niezmienionym poziomie. 

                                                
2147 Gabriel Finder, Proces Szepsla Rotholca a polityka kary w następstwie Zagłady, „Zagłada Żydów – Studia i 

materiały”, nr 2 /2006, s. 231. 
2148 Protokół przesłuchania z 23 XI 1946 r., [za:] G. Finder, Proces Szepsla Rotholca, s. 231. 
2149 St. Gombiński, op. cit., s. 109. 
2150 AŻIH, Samuel Puterman, Pamiętnik, 302/27, k. 193. 
2151 [Anna Grasberg Górna], Dziennik, 28 VIII 1942 r. ARG II 245, AR t. 23, s. 394; T. Berenstein, Ceny 

żywności…, BŻIH nr 70/1969, s. 9. 
2152 T. Berenstein, Ceny żywności…, BŻIH nr 70/1969, s. 9 i tab. 4. 
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Oznaczało to, że przemyt nawet niewielkich ilości towarów mógł przynosić znaczące zyski, zaś 

dynamika zmian cen stanowi dowód szczupłości rezerw żywności posiadanych przez Żydów. 

W drugiej połowie sierpnia ceny uległy korekcie i spadły do poziomu dwu-trzykrotnie 

wyższego niż przed akcją. Wynikało to z faktu, że na coraz skromniejszą populację getta 

przypadała niemal niezmieniona liczby placówkarzy, którzy stanowili wówczas jedno z 

głównych źródeł zaopatrzenia getta. Można także spodziewać się, że w początkowym okresie 

akcji doszło do przejściowej gorączki spekulacyjnej, gdy szczytowe ceny z połowy sierpnia 

były napędzane przez próby stworzenia zapasów w obliczu stale rosnących cen.  

10.5.3.1. Oficjalne zaopatrzenie 

Urzędowe zaopatrzenie getta w pierwszych dniach akcji eksterminacyjnej nie zmieniło 

się względem sytuacji z wiosny 1942 r. Nadal rozdzielano żywność na kartki w sklepach 

rozdzielczych i, prawdopodobnie, nadal funkcjonowała większość kuchni zbiorowych. Już w 

pierwszych dniach akcji eksterminacyjnej ustał niemal handel uliczny. Nie tylko przebywanie 

na ulicach w godzinach pracy było wyjątkowo niebezpieczne, ale i brakowało kupców na 

towary przemysłowe (szczególnie te wyprzedawane zazwyczaj poza getto), a dostawy 

żywności były dalece ograniczone i wielu drobnych sprzedawców najzwyczajniej nie miało 

niczego do zaoferowania. W sklepach rozdzielczych wciąż dostępne były produkty 

kontyngentowe. Jak informowało obwieszczenie rozplakatowane na murach getta od 8 sierpnia 

zniesiono obowiązek rejestracji kartek w sklepach, a zatem mogły one być realizowane w 

dowolnym punkcie, w którym udało znaleźć się odpowiedni towar2153. Wiele osób realizowało 

bony poprzednio należące do deportowanych. Beniamin Horowitz wspominał nawet, że pewien 

sklepikarz miał wydać kryjówkę, w której ukrywało się kilkadziesiąt osób tylko po to by przejąć 

ich kartki2154. 

Zdobycie produktów przewidzianych na kartki nie było proste, gdyż wiele ze sklepów 

okradano, inne zaś zostały zamknięte z powodu wywózki ich gospodarzy. Niektórzy 

sprzedawcy decydowali się w ogóle nie otwierać swoich sklepów. Normą było prowadzenie 

handlu jedynie w późnym popołudniem, po zakończeniu akcji danego dnia, lub też wczesnym 

rankiem – przed rozpoczęciem blokad2155. W ten sposób, podobnie jak pozostali mieszkańcy 

getta, spędzali oni większość dnia na próbach zdobycia zaświadczeń o zatrudnieniu czy innych 

dokumentów chroniących ich rodziny przez wywózką oraz na ciągłych wędrówkach w części 

getta uważane akurat za bezpieczniejszą. Możliwe jest także, że niektórzy sklepikarze 

                                                
2153 Sprawozdanie za okres od 22 VII do 30 IX 1942 r., ARG II 58, AR t. 12, s. 733. 
2154 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 208. 
2155 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 204. 
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decydowali się celowo ukryć część towaru na własne potrzeby. Obwieszczenie 

przewodniczącego RŻ Marka Lichtenbauma z 9 sierpnia nakazywało otwierać wszystkie 

sklepy codziennie w godzinach 8-19, lecz nie przewidywało żadnej sankcji za łamanie tego 

nakazu2156. 

Tym samym, w obliczu zatrzymania większości szmuglu i wciąż niedostatecznym 

zaopatrzeniem urzędowym, podstawowe potrzeby ubogich Żydów pozostawały w znacznej 

mierze niezaspokojone, co stanowiło element dodatkowej presji wywieranej na ludność getta, 

by ta zdecydowała się na wysiedlenie. Władze niemieckie, w pełni świadome roli przemytu w 

zaopatrzeniu getta, zdecydowały się jednak zezwolić na wydanie na rynek części rezerw 

żywności, zgromadzonych dla uspokojenia nastrojów w getcie, a także planowały wydawać 

deportowanym „trzydniową rację żywnościową”2157. Na marginesie warto dodać, że rok 

wcześniej, gdy rozpoczęto akcję dożywiania, w ramach której kuchniom ludowym przekazano 

większe ilości towarów, zanotowano, iż zwiększenie dostaw żywności „wywołało wrażenie, że 

władze niemieckie nie prowadzą polityki eksterminacyjnej”2158.  

W praktyce w źródłach żydowskich właściwie nie odnotowano tych dostaw żywności 

– nie jest więc jasne, komu zostały one przekazane. Można podejrzewać, że część oddano do 

kuchni zbiorowych, reszta natomiast posłużyła do niesławnej akcji wydawania darmowych 

przydziałów 3 kg chleba i 1 kg marmolady dla osób, które dobrowolnie udadzą się na 

Umschlagplatz. Obwieszczenie zapowiadające te darmowe wiktuały ogłoszono po raz pierwszy 

29 lipca 1942 r., a zawarta w nim oferta miała być ważna do końca lipca, później jednak 

przedłużono ją do czwartego sierpnia2159. Na te dodatkowe przydziały przewidziano 180 ton 

chleba i 36 ton marmolady2160 – warto zwrócić uwagę, że ich proporcja (5:1) różni się od 3:1 

przewidzianego wcześniejszym obwieszczeniem! Kluczowym pozostaje jednak pytanie, ile 

osób faktycznie wywieziono od 29 lipca do 4 sierpnia i jak wiele z nich stanowili ochotnicy. 

Według danych zebranych przez jednego z oficerów ŻSP, dowodzącego grupą 

„ładowaczy”2161, które stały się podstawą dla oficjalnego sprawozdania RŻ o akcji 

                                                
2156 Sprawozdanie za okres od 22 VII do 30 IX 1942 r., ARG II 58, AR t. 12, s. 733. 
2157 Raport gubernatora dystryktu warszawskiego za czerwiec i lipiec 1942 r., Raporty Ludwiga Fischera…, s. 
548. 
2158 Raport gubernatora dystryktu warszawskiego za czerwiec 1941 r., Raporty Ludwiga Fischera…, s. 343. 
2159 Sprawozdanie za okres od 22 VII do 30 IX 1942 r., ARG II 58, AR t. 12, s. 722-723. 
2160 Pracujący w ZZ Beniamin Horowitz podawał inne wartości – 40 t marmolady i 100 t chleba; AŻIH, B. 

Horowitz, op. cit., 302/121, k. 62. 
2161 Opracowanie o przebiegu pierwszej tzw. akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, ARG II 301, AR t. 33, s. 

427; Nie jest jasne czy dane zebrane w ten sposób można uważać za wiarygodne – jeden z pamiętnikarzy 

wspominał, iż oficer ŻSP liczący załadowanych do wagonów „W najlepszej wierze oszukiwał Niemców podając 

liczby wyższe, od rzeczywistych. Był przekonany, jak wielu innych, że po zapełnieniu jakiegoś kontyngentu 
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deportacyjnej2162, dziennie w tym okresie wywożono od 5,5 do 6,8 tys. osób dziennie, co 

przekładało się na około 45 tysięcy deportowanych w czasie, kiedy oferowano darmowe 

przydziały żywności. By cały zapas marmolady został wykorzystany, ochotnicy musieliby 

stanowić przynajmniej 80% z ogółu deportowanych, co nie znajduje potwierdzenia w źródłach, 

zaś cały zapas chleba nie mógłby zostać wykorzystany, nawet gdyby rozdawano go wszystkim 

przybywającym na Plac Przeładunkowy. Zachowane fragmentarycznie dane o ochotnikach na 

Umschlagu wskazują, że w rzeczywistości ich liczba wyniosła maksymalnie około połowy 

ogółu wywiezionych danego dnia2163, co zwiększałoby ilość żywności, z którą nie wiadomo co 

się stało. Według Szpigielmana liczba ochotników w ciągu całej akcji wyniosła niemal dziesięć 

tysięcy2164, co oznaczałoby wykorzystanie niespełna jednej trzeciej przeznaczonego na tę akcję 

prowiantu. Możliwe jest, że funkcjonariusze ŻSP, doprowadzający kolumny deportowanych na 

Plac Przeładunkowy ,decydowali się deklarować ich jako „ochotników”, by następnie pobrać 

przydziały na własny rachunek, lub też, że część przydziału żywności rozdzielano pomiędzy 

wszystkich Żydów na placu. Prawdopodobnie również z tej puli chleba i marmolady 

dostarczany był prowiant dla pracowników RŻ.  

Podobnie niejasnym zagadnieniem jest kwestia rozliczenia 200 ton warzyw 

tygodniowo, jakie RŻ miała dodatkowo rozdzielać w okresie akcji likwidacyjnej2165. Tak duże 

ilości warzyw odgrywać musiały wielkie znaczenie w odciętej od szmuglu dzielnicy 

żydowskiej, lecz nie poznajemy ich losu. Z powodu panującego wówczas w getcie chaosu nie 

mogły one zostać przydzielone na kartki, a jednocześnie, z powodu panującej drożyzny, były 

one wyjątkowo cennym towarem. Najprawdopodobniej trafiły one do kuchen pracowniczych 

lub też rozdzielano je pośród pracowników Zarządu Dzielnicy, lecz brak ku temu pewnych 

dowodów.  

W późniejszych tygodniach akcji eksterminacyjnej widoczne jest stopniowe 

przejmowanie zadania aprowizacji Żydów przez szopy w których pracowali. Na terenie zakładu 

powstawały punkty sprzedaży żywności przydzielanej przez ZZ z których prawo korzystania 

mieli jedynie pracownicy2166. Obok tego mieszkańcy getta opierali się na zgromadzonych 

własnych zapasach żywności i zawartości spiżarni po wysiedlonych mieszkańcach.  

                                                
akcja ustanie. Chwalił się wieczorami „Dziś „uratowałem” 27, wczoraj 32 osoby!””; AŻIH, B. Horowitz, op. 

cit., 302/121, k. 206. 
2162 68 sprawozdanie przewodniczącego RŻ w Warszawie za miesiąc sierpień 1942 r., [w:] Ludność żydowska w 

Warszawie, s. 925. 
2163 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 731, 734; W rekordowym dniu, 3 sierpnia 1942 r., zanotowano około 

trzech tysięcy ochotników na Umschlagplatzu. 
2164 St. Ernest, op. cit., s. 230. 
2165 Sprawozdanie za okres od 22 VII do 30 IX 1942 r., ARG II 58, AR t. 12, s. 723. 
2166 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 217. 
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Podczas gdy większość mieszkańców podczas akcji cierpiała głód, znane są także 

grupy, które zwiększyły swoją konsumpcję w czasie deportacji. Wielu zamożnych Żydów 

rezygnowało wówczas z gromadzenia oszczędności, zamiast tego jedząc do syta2167. Niektórzy 

z pracowników szopów spoglądali na nowo zatrudnionych bogaczy z zazdrością, gdyż ci 

wykorzystywali swoje rezerwy kapitału aby kupować białe pieczywo, masło czy smalec2168. 

Do połowy sierpnia na terenie dzielnicy, w godzinach popołudniowych i wieczornych, 

otwierały się nawet niektóre kawiarnie i lodziarnie2169, co jest też wyraźnym świadectwem jak 

pewni swojego bezpieczeństwa byli niektórzy z zamożniejszych mieszkańców getta. 

10.5.4. Placówki; przemyt 

W czasie akcji likwidacyjnej praca na placówkach okazała się niemal z dnia na dzień 

jednym z bardziej atrakcyjnych zajęć dostępnych dla Żydów. Stefan Szpigielman opisywał: 

„Teraz [w czasie akcji – MG], podobnie jak w przedsiębiorstwach i szopach, ukazują się 

„lepsze” twarze na placówkach. […] Bo placówka ma jeszcze tę wyższość nad szopem, że 

można przez cały dzień oddychać innym niż gettowe powietrzem, […] trochę wypocząć 

nerwowo, […] tanio i dobrze najeść, przeszwarcować jakiś ciuch do sprzedaży oraz z powrotem 

przynieść żywność”2170. Te obserwacje potwierdzała jedna z zatrudnionych przy pracach 

rolnych na potrzeby szopu OBW na terenie cmentarza2171: „Przejście na cmentarz to znaczy 

zluzowanie napięcia, odczucie nagłej ulgi, to kilka godzin spokoju […] lekkiej pracy i […] 

wyżerki”2172. Autorka opisywała także możliwość zarobku wynikającą z różnicy cen pomiędzy 

gettem, a tymi po jakich mogła nabywać żywność od swoich polskich towarzyszy pracy.  

Przenosząc żywność udawało się jej często uzyskiwać dwukrotną przebitkę – chleb kosztował 

16 zł na cmentarzu i 26 zł w getcie2173, masło – 160 wobec 250 zł, jajka 3,30 wobec 7 zł, 

kiełbasa 100 wobec 200 zł, kartofle – 5 zł wobec 11-12 zł2174. Przytoczone ceny wyraźnie 

ukazują nam zyski, jakie z tego zajęcia czerpali również polscy współpracownicy, którzy 

oferowali Żydom towary po cenach niekiedy i dwukrotnie wyższych niż wolnorynkowe w 

Warszawie poza murami. Po raz kolejny widoczna jest znacząco wyższa marża na towarach 

                                                
2167 St. Ernest, op. cit., s. 213, 229. 
2168 [Lejzor Czarnobroda?], Relacja z likwidacji getta i dziennik (22 VII – 2 IX 1942 r.), ARG II 244, AR t. 23, s. 

405.  
2169 St. Ernest, op. cit., s. 213-214. 
2170 St. Ernest, op. cit., s. 227. 
2171 Najprawdopodobniej chodzi o obszar dawnego boiska „Skry”, który został przyłączony do cmentarza 

żydowskiego w 1941 r. i jedynie w części został wykorzystany pod pochówki. W zbiorach ARG znajduje się 

seria zdjęć pokazujących utworzone na jego terenie uprawy warzywne.  
2172 [Anna Grasberg Górna], Dziennik, 28 VIII 1942 r. ARG II 245, AR t. 23, s. 393. 
2173 Ceny przytaczane w tej relacji dotyczą końca sierpnia – po znaczącej obniżce cen względem pierwszych 

tygodni akcji. 
2174 [Anna Grasberg Górna], Dziennik, 28 VIII 1942 r. ARG II 245, AR t. 23, s. 394. 
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luksusowych, gdzie przemyt kilograma masła czy kiełbasy przynosił podobny zysk jak cały 

plecak warzyw. Tym razem większy narzut przemytników na wartościowe towary wynikał 

głównie z faktu, iż na wasze często konfiskowano tłuszcze i mięso. Pracujący na innej placówce 

wspominał, że „był to okres największej prosperity, jaki przez okres całej wojny 

przeżywałem”2175, i opisywał przenoszone przez niego ładunki kontrabandy, ważące nawet 35-

40 kg. Na wierzchu plecaków znajdowały się warzywa, pod nimi – tłuszcze, mięso, cukier i 

słodycze, w tym wysoce cenione wyroby Wedla czy Fuchsa2176.  

Szmugiel tak drogich towarów wymagał zgromadzenia znaczącego kapitału 

obrotowego, przez co często w pierwszych dniach pracy ubożsi przemytnicy rozpoczynali 

swoje interesy od mniejszych partii kontrabandy lub też produktów o niższej wartości. 

Władysław Szpilman wspominał początek swojej kariery szmuglerskiej: „udało mi się 

pożyczyć od jednego z towarzyszy 50 złotych. Kupiłem za to chleba, którego część zjadłem, i 

kartofle. […] Za chleb, za który zapłaciłem 20 złotych, dostałem w getcie 50. Kupione po 3 

złote za kilo kartofle sprzedałem po 18 złotych”2177. Tak wysoka marża pozwalała w ciągu kilku 

dni uniezależnić się od pożyczek i zgromadzić rezerwę kapitału na wypadek konfiskaty 

kontrabandy czy konieczności opłacenia łapówki. Te wielkie zyski placówkarzy były 

równoważone ponoszonym przez nich ryzykiem. Podczas rewizji na wachach często odbierano 

im przenoszoną kontrabandę i pieniądze, tak, że następne kilka dni musieli odtwarzać swój 

kapitał obrotowy.  

Jednocześnie placówkarze wynosili z dzielnicy ubrania i drobne wartościowe 

przedmioty, które sprzedawali. Przez to, że w getcie w obfitości dostępne było mienie po 

wysiedlonych ich ceny spadały i były zbliżone do przedwojennych, a mimo to, jak wspominał 

jeden z przemytników, „podaż była tak wielka, że dostawcy musieli czekać na swoją kolej. Nie 

mógłbym bowiem zabrać ze sobą dziesiątej części tego, co mnie ofiarowano”2178. Spadek cen 

można prześledzić na przykładzie odzieży męskiej – podczas gdy przed wysiedleniem kupno 

butów wymagało wydatku około 150 zł, a garnitur kosztował przynajmniej 500 zł2179, podczas 

akcji pantofle męskie można było kupić za 2 kg chleba, a garnitur – za 1 kg kaszy, ½ kg cukru 

i ½ kg mąki2180 - co oznaczało w przybliżeniu 5-10 krotny spadek ceny ubrań w stosunku do 

żywności, a zarazem kilkudziesięcioprocentowy spadek cen bezwzględnych. 

                                                
2175 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 134. 
2176 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 134. 
2177 Wł. Szpilman, op. cit., s. 119; Z opisu wynika, że ceny te udało mu się osiągnąć 20 VIII 1942 r. 
2178 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 135. 
2179 [Eliasz Gutkowski?]; Stosunek cen niektórych artykułów osobistego użytku, ARG I 624, AR t. 34, s. 41; St. 

Adler, op. cit., s. 71. 
2180 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 135-136. 
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Ważnym zagadnieniem pozostaje kwestia rekrutacji ludzi na placówki. W teorii działały 

one na podobnych zasadach, jak przed rozpoczęciem deportacji, lecz w omawianym okresie 

wiele osób usiłowało się do nich dołączyć bez odpowiednich skierowań z Urzędu Pracy czy od 

innych władz. W pobliżu bram wyjazdowych z getta (w szczególności ruchliwej wachy Leszno-

Żelazna) w godzinach porannych ustawiały się grupy bezrobotnych, próbujących dołączyć się 

do maszerujących grup roboczych2181. Jak się wydaje, dołączenie do takiej grupy nie było 

szczególnie skomplikowane, a znane są przedsiębiorcze jednostki, które w ciągu akcji w getcie 

zmieniały placówkę, na której pracowały, kilkukrotnie. Z pracą poza dzielnicą wiązało się 

jednak znaczące ryzyko – robotnicy wracający do getta byli niekiedy kierowani całą kolumnę 

wprost na Umschlagplatz, lub też przy bramie przeprowadzano ich selekcję. Przez obawy 

związane z powrotami do getta rozpowszechniały się także placówki skoszarowane, a więc 

takie których pracownicy spędzali szereg dni poza murami i jedynie okazjonalnie wracali do 

dzielnicy żydowskiej. Przez ich separację od reszty getta odgrywały one minimalną rolę w jego 

życiu gospodarczym. 

Na wielu placówkach zatrudniano znacznie więcej osób niż było konieczne do 

wykonania danej pracy. Mietek Pachter, z własnego doświadczenia, dzielił je na „lipne” i 

„wpółlipne”2182. Na tych pierwszych nie odbywała się żadna praca, a pracownicy wychodzili z 

dzielnicy tylko by handlować, na drugich zaś przez palce patrzono na handel i wykonywano 

pewną pracę. Dla przykładu, cytowana już Anna Grasberg-Górna wspominała, że na placówce 

pracowała 2-4 h dziennie2183, zaś Simcha Binem-Motyl trafił do zakładu, który nazywał 

fikcyjną placówką, gdyż mimo zatrudnienia kilkudziesięciu osób nie produkowano tam 

niczego, a jedynie na sygnał oznaczający zbliżanie się kontroli ludzie zaczynali pozorować 

pracę2184. Przedsiębiorcom opłacało się tworzyć takie zakłady, gdyż dawały im one dostęp do 

tanich towarów wynoszonych z getta i łapówek opłacanych za przymknięcie oka na handel czy 

przyprowadzenie do pracy dodatkowych osób. Codziennie wyjście z taką placówką kosztowało 

około 50-100 zł, co miało pozwolić jej kierownikowi opłacić łapówki i wynagrodzenie dla 

niemieckiego przedsiębiorcy, formalnie kierującego jej pracą. Nie jest jasne czy w czasie akcji 

eksterminacyjnej takie placówki zostały ciężej doświadczone niż te, na których faktycznie 

wykonywana była praca na potrzeby niemieckie. Lipne placówki były z czasem likwidowane i 

                                                
2181 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 109, 116; St. Ernest, op. cit., s. 227-228. 
2182 M. Pachter, op. cit., s. 224. 
2183 [Anna Grasberg Górna], Dziennik, 28 VIII 1942 r. ARG II 245, AR t. 23, s. 394. 
2184 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 132-134. 
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jesienią 1942 r. wiele z nich zostało rozwiązanych. Ich pracownicy musieli w getcie 

szczątkowym szukać nowych posad i często dołączali do pracowników Werterfassung.  

10.5.5. Upadek znaczenia prawa własności 

Szereg opisów z okresu deportacji wskazuje, iż mienie po wysiedlonych już po kilku 

dniach akcji zaczęło być uważane za niczyje. Skarżono się wprawdzie na szaber prowadzony 

na szerszą skalę w opustoszałych mieszkaniach czy funkcjonariuszy ŻSP rabujących 

mieszkania bezpośrednio po wyprowadzeniu z nich dotychczasowych mieszkańców, lecz 

zarazem uważano za naturalne pozyskiwanie potrzebnych sprzętów domowych z mienia po 

wywiezionych.  

Ważnym zagadnieniem w tym miejscu jest kwestia upadku znaczenia prawa własności. 

Wraz z tworzeniem bloków mieszkalnych poszczególnych szopów, z których wysiedlano 

tysiące dotychczasowych lokatorów, by ich miejsce zajęli pracownicy danego przedsiębiorstwa 

zasadniczo niemożliwym stało się zachowanie swojego poprzedniego locum i jego 

wyposażenia. Jednocześnie w dzielnicy rosła liczba lokali, których wyposażenie pozostawało 

„bezpańskie”, ponieważ ich właścicieli wywieziono do Treblinki. Żydzi opuszczający 

wyłączane z getta ulice co do zasady nie zabierali ze sobą mebli, gdyż spodziewano się, że będą 

one dostępne w nowych kwaterach2185. Podobnie z pozostawionych sprzętów domowych czy 

zapasów korzystali pozostali mieszkańcy dzielnicy, często sami pozbawieni swojego majątku 

przez kradzież czy zmianę granic getta. Jak zapisała anonimowa autorka dziennika: „akcja 

oduczyła przywiązywania [się] do rzeczy takich jak ubrania i pościel”2186.  

Duża dostępność rzeczy używanych doprowadziła do spadku ich ceny2187, do tego 

stopnia, że wiele przedmiotów w gorszym gatunku wyrzucano z nowozajmowanych mieszkań: 

„ale po co były wtedy komu potrzebne 2 poduszki, 2 kołdry, nocny stolik czy dodatkowa 

ozdobna kapa na łóżko? To wszystko szło przez okno na podwórze, lub przez drzwi do 

sieni”2188. Bezcenne z kolei były zapasy żywności i znalezione w mieszkaniach wiktuały po 

deportowanych, które uważano za cenne znaleziska. Opuszczone mieszkania były 

eksplorowane przez przedsiębiorcze jednostki, ale i przez porządkowych z ŻSP. Podczas 

blokad kamienic funkcjonariusze wkraczali do mieszkań w poszukiwaniu ukrywających się w 

nich Żydów, ale często jednocześnie rabowali z nich wartościowe przedmioty, a znane są także 

                                                
2185 St. Ernest, op. cit., s. 233. 
2186 Relacja pracownicy szopu z przebiegu selekcji w dniu 6 IX 1942 r., ARG II 270, AR t. 23, s. 417. 
2187 H. Bryskier, op. cit., s. 193; Anna [Grasberg Górna], Dziennik 25 VIII – 4 IX 1942 r., ARG II 245, AR t. 23, 

s. 393. 
2188 St. Ernest, op. cit., s. 235. 
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wypadki gdzie rozbijali sklepy2189. Niektóre źródła twierdzą nawet, że funkcjonariusze Służby 

Porządkowej cieszyli się oficjalnym niemieckim przyzwoleniem na rekwirowanie żywności z 

mieszkań prywatnych2190.  

  

                                                
2189 Opracowanie o przebiegu pierwszej tzw. akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, ARG II 301, AR t. 33, s. 

433. 
2190 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., k. 73. 
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11. Getto szczątkowe – życie codzienne 

 

11.1. Granice i demografia 

 

Dzielnica zamknięta po zakończeniu deportacji zmieniła drastycznie swoje oblicze 

względem wcześniejszego okresu. Została podzielona na trzy części wyraźnie różniące się 

swoim obliczem. Na południu, na terenie dawnego małego getta, znajdował się „duży Többens” 

na ul. Prostej, a w przyległych do niego budynkach skoszarowani byli jego pracownicy. Dalej 

na północ – pomiędzy2191 ulicami Leszno i Nowolipki – mieścił się teren szopów. Był on 

podzielony ogrodzeniami poszczególnych zakładów, a każdy z szopów charakteryzował się 

znaczącą autonomią i to od niemieckiego kierownictwa przedsiębiorstwa zależały warunki 

bytowe pracowników. Trzecią część getta stanowiło tak zwane getto centralne, znajdujące się 

pomiędzy ul. Gęsią a dawną północną granicą dzielnicy, ograniczone od zachodu ul. Smoczą. 

Do jego terenu przylegało także kilka szopów, w tym na wschodzie wielki szop szczotkarzy 

sięgający na południe do ul. Świętojerskiej i zakłady wzdłuż ul. Gęsiej pomiędzy Okopową i 

Smoczą.  

Przeprowadzona w końcu października 1942 r. ankieta demograficzna objęła 35 639 

Żydów, lecz jej autorzy zastrzegali, iż wyniki te były znacząco zaniżone, gdyż nie zebrano 

danych dla 35 z 290 budynków mieszkalnych przydzielonych instytucjom na terenie getta. 

Jednocześnie jednak na terenie tych budynków znajdowała się pewna liczba osób 

„beznumerkowych” – w bloku przydzielonym RŻ i ŻSP zamiast oczekiwanych 3280 

mieszkańców spisano ich 4178, a więc o przeszło ¼ więcej niż wynosił kontyngent tych 

instytucji. Pracownicy RŻ, którzy opracowali wyniki tej ankiety, stwierdzali, iż podatek 

pogłówny ściągany jest z 33 709 osób2192, zaś łącznie z „dzikimi” populacja getta wynosiła 

około 45 000 osób. Zazwyczaj dobrze zorientowany w wewnętrznych stosunkach getta Stefan 

Szpigielman twierdził, że w getcie znajdowało się wówczas pięćdziesiąt kilka tysięcy osób2193, 

zaś większość badaczy – w ślad za Tatianą Berenstein i Adamem Rutkowskim – szacuje, że w 

getcie w końcu października 1942 r. przebywało około 60 tysięcy Żydów2194.  

                                                
2191 Na pewnym odcinku Nowolipek szop Hallmana zajął również budynki na północnej pierzei tej ulicy. 
2192 Struktura demograficzna ludności żydowskiej, ARG II 308, AR t. 33, s. 455. 
2193 St. Ernest, op. cit., s. 259. 
2194 T. Berenstein, A. Rutkowski, Ludność żydowska w Warszawie, s. 81; B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 72; 

R. Sakowska, op. cit., s. 309. 
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Wśród spisanych przeważały osoby, które przeszły przez selekcję w „kotle” i otrzymały 

numerek życia. Nie może więc dziwić, że ankieta objęła głównie osoby w wieku produkcyjnym 

– w przedziale 20-49 lat znajdowało się ponad ¾ ogółu spisanych mieszkańców2195. Wyraźna 

była także przewaga liczebna mężczyzn – podczas gdy w początku 1942 r. w getcie można było 

zaobserwować wysoki współczynnik feminizacji, po deportacji na 100 mężczyzn przypadało 

około 79 kobiet2196. Przez to, że wśród „dzikich” ukryła się pewna liczba dzieci i osób starszych 

rzeczywista struktura demograficzna była mniej zaburzona, lecz i tak z pewnością wyraźna była 

dominacja osób w wieku produkcyjnym. Obszar na południe od ul. Gęsiej, a więc tereny 

szopów (włączając szop szczotkarzy), zamieszkiwało niemal 2/3 ogółu spisanych 

mieszkańców, zaś w getcie centralnym przebywała pozostała 1/32197. Najprawdopodobniej 

jednak to na północy getta koncentrowali się nieewidencjonowani Żydzi, gdyż tam znajdowało 

się wiele budynków, które nie zostały przyznane dla żadnej z instytucji.  

 

11.2. Życie codzienne 

 

Kluczowym dla życia społecznego czynnikiem w getcie szczątkowym było rozbicie 

większości rodzin. Nieliczni byli szczęśliwcy, których choćby najbliższe rodziny przetrwały 

deportację, gdyż akcję przeżyły jedynie bardzo nieliczne dzieci i osoby starsze. Normą stało 

się, mimo dość niskiej gęstości zaludnienia getta szczątkowego2198, zamieszkiwanie z osobami 

z kręgu towarzyskiego czy zupełnie obcymi, nawet w wypadku dobrze sytuowanych osób. 

Przykładem może być tu wspólne zamieszkiwanie znanych działaczy - dr Ignacego Schipera i 

Dawida Guzika2199, czy też kasjera i księgowego gminy. Wiele osób wchodziło także w związki 

z niedawno poznanymi partnerami. Jak pisał Simcha Binem-Motyl: „ludzie po utraceniu 

swoich najbliższych łączyli się szybko ze sobą, stwarzając nowe pary, niby-rodziny, starając 

się pełnymi garściami łapać życie, a raczej złudzenie życia”2200. Brak nam jednak informacji 

dotyczących długotrwałości tych związków. 

Doszło jednocześnie do załamania tradycyjnego przywiązania do dóbr materialnych. W 

obliczu ciągłej niepewności i po licznych przeprowadzkach z okresu deportacji większość osób 

miała ściśle pragmatyczne podejście do ruchomości – i jeśli one nie były potrzebne, spieniężano 

                                                
2195 Struktura demograficzna ludności żydowskiej pozostałej w Warszawie, ARG II 308, AR t. 33, s. 458. 
2196 Struktura demograficzna ludności żydowskiej pozostałej w Warszawie, ARG II 308, AR t. 33, s. 457. 
2197 Struktura demograficzna ludności żydowskiej pozostałej w Warszawie, ARG II 308, AR t. 33, s. 457. 
2198 W przeliczeniu na budynek była ona ponad dwukrotnie niższa niż w 1941 r.  
2199 AŻIH, Elberg, Relacja, 301/1015, k. 3, mnp. 
2200 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 140. 
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je, a zarobione pieniądze przeznaczano na konsumpcję. Jeden z pamiętnikarzy tak podsumował 

dominujący w tym okresie sposób myślenia: „swoje odrobić dobrze zjeść i wypić, dobrze się 

wyspać i nie myśleć za dużo ani o przeszłości, ani o teraźniejszości, ani tym bardziej o 

przyszłości. To był slogan przeciętnego człowieka „miasta warsztatów i placówek”. Dlatego 

też wszystko co miał sprzedawał. Swoje, nie swoje, znalezione, „zaszabrowane”, co było w 

mieszkaniu, co się nie nadawało do jedzenia i nie było najniezbędniejsze do życia – 

sprzedawał”2201.  

Wiele źródeł z tego okresu wskazuje, że w dzielnicy doszło do wyraźnego zwiększenia 

konsumpcji żywności oraz alkoholu2202. Jeden z diarystów pisał : „do getta wchodziły tłuszcze, 

słonina, masło, sadło, smalec, kiełbasy, mięsa różne, drób, kasze, cukier, papierosy, słodycze 

itp. Poza żywnością getto nie konsumowało nic”2203, Błędnym byłoby jednak wrażenie, że 

mieszkańcy getta mogli prowadzić wystawny styl życia. Organizacja dzielnicy podzielonej na 

wyspy poszczególnych szopów i ograniczenia w ruchu ulicznym, który dozwolony był tylko w 

określonych godzinach, uniemożliwiała funkcjonowanie licznych kawiarń, restauracji czy 

podobnych lokali2204. Jedynie na terenie większych szopów można było spotkać przedstawicieli 

dawnej plutokracji getta i świeżo wzbogaconych, na potrzeby których powstawały niewielkie 

lokale gastronomiczne. Znane nam lokale tego typu mieściły się w gmachu Służby 

Porządkowej i na terenie szopy Schultz & Co.2205.  

Duża dostępność ruchomości po deportowanych Żydach pozwalała na takie działanie 

bez większych problemów, gdyż w razie czego wyposażenie mieszkania mogło zostać 

uzupełnione towarami z szabru. W dzielnicy upadało także typowe podejście do oszczędności, 

gdyż ludzie zdawali sobie sprawę z tymczasowości aktualnej sytuacji. Jeśli zatem odkładano 

środki, to przeznaczano je na broń, bunkry czy ucieczkę za mury, zaś wyposażenie własnego 

lokum schodziło na daleki plan. Ekstremalny wariant takiego podejścia przejawiali członkowie 

organizacji bojowych skoszarowani w swoich oddziałach. Dla oszczędności żyli oni w 

skromnie umeblowanych mieszkaniach, zaś ich menu składało się głównie z chleba z 

marmoladą, co pozwalało oszczędzić więcej pieniędzy na uzbrojenie2206. Ten sposób 

utrzymania, opierający się na wyprzedaży wyszabrowanych ruchomości, na dłuższą metę nie 

mógł wystarczać. Pracownicy szopów nie posiadający innych stałych źródeł utrzymania z 

                                                
2201 St. Ernest, op. cit., s. 298. 
2202 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 769-770. 
2203 St. Ernest, op. cit., s. 297. 
2204 St. Ernest, op. cit., s. 300. 
2205 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 217. 
2206 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 787. 
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czasem wyczerpywali swoje rezerwy kapitału2207 i już w lutym 1943 r. trzeba było organizować 

zbiórki pieniężne dla potrzebujących robotników2208.  

Mimo braku lokali gastronomicznych i rozrywkowych niekiedy odbywały się także 

wydarzenia kulturalne, zbierające większą publiczność. Podczas gdy miały one pomijalnie 

małe znaczenie dla życia gospodarczego warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ wskazują one 

na faktyczną możliwość przechodzenia pomiędzy szopami, a także są świadectwem otwartości 

z jaką mówiono o ucieczkach z getta i zbrojnym oporze. Najbardziej znanym poetą aktywnym 

w getcie szczątkowym był Władysław Szlengel, którego odczyty poezji początkowo były 

organizowane jako kameralne uroczystości, dostępne jedynie dla wtajemniczonych. Z czasem 

ich popularność rosła do tego stopnia, że pojawiały się na nich setki osób, w tym osoby uważane 

za kolaborantów niemieckich2209. Mimo to twórca, wprost nawołujący do czynnej obrony, 

cieszył się de facto immunitetem. Ostatni z jego odczytów poezji miał miejsce kilka dni przed 

rozpoczęciem powstania w getcie, a w jego trakcie działacze organizacji zbrojnych mieli 

wygłosić swoje wyrazy uznania dla twórczości Szlengla i ofiarować mu większą sumę 

pieniędzy2210. 

 

11.3. Zaopatrzenie getta szczątkowego 

 

Zakład Zaopatrywania w getcie szczątkowym dysponował stosunkowo dużymi 

zapasami, w stosunku do liczby mieszkańców, a także zachował kontrolę nad szeregiem 

podlegających mu wcześniej piekarń, fabryk miodu sztucznego, cukierków i marmolady, oraz 

nad kilkoma hurtowniami, które kierowały żywność do kilkunastu pozostałych w getcie 

centralnym sklepów rozdzielczych2211. Jednocześnie Żydzi pozostali w getcie otrzymali wyższe 

przydziały żywności niż przedtem. W teorii na osobę przypadało miesięcznie: 5,6 kg chleba, 

800 g mąki, 400 g kaszy lub makaronu, 250 g kawy zbożowej, 800 g mięsa, 300 g cukru, 740 

g marmolady, 240 g tłuszczu, 4 jaja i 12 kg warzyw2212. Z tego do rąk samych zainteresowanych 

trafiała część tej żywności, zaś reszta stanowiła wsad do kotła w kuchniach zbiorowych. 

Zdaniem B. Horowitza przydziały otrzymywane przez Żydów były takie, jakie przewidziano 

                                                
2207 St. Adler, op. cit., s. 389. 
2208 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 218. 
2209 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 619. 
2210 D. Libionka, L. Weinbaum, op. cit., s. 446-448. 
2211 St. Ernest, op. cit., s. 293-294. 
2212 Przydziały dla ludności żydowskiej na okres jednego miesiąca, począwszy od 15 IX 1942 r., ARG II 316, AR 

t. 33, s. 115. 
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dla robotników polskich w zakładach zbrojeniowych2213. Taka ilość żywności w teorii była już 

opłacona w ramach podatku pogłównego i winna była trafiać do Żydów bez dodatkowych opłat, 

jednak – jak opiszemy dalej – w tej materii dokonywano także licznych nadużyć.  

Z czasem władze niemieckie zdecydowały się ograniczyć ilość towarów 

przekazywanych do getta, lub też zastąpić je tańszymi zamiennikami. Podczas gdy początkowo 

jako tłuszcz (w ilości 240 g na osobę miesięcznie) przydzielano masło, to po dwóch miesiącach 

zmieniono go na margarynę2214, zaś przydziały chleba spadły z ½ kg dziennie do ¼ kg2215 a 

później jedynie 180 g, natomiast zupy – z ¾ l do ½ l na osobę dziennie. Mimo to w getcie 

szczątkowym pracującym osobom nie groził głód. ZZ przyznał mieszkańcom dzielnicy 

znaczniejsze ilości ziemniaków po cenach kontyngentowych2216, a inne warzywa były także 

okresowo dostępne w cenach urzędowych. Ponadto przez ZZ sprzedawane były inne towary 

zgromadzone w niewielkich ilościach w magazynach – w ten sposób na rynek trafiały nawet 

wysoce cenione konserwy mięsne. W blokach mieszkalnych istniały kuchnie, w których można 

było otrzymać zupę, zaś dla osób wykonujących prace zlecone przez władze niemieckie 

przewidziano dodatkowe przydziały. 

W znacznie trudniejszej sytuacji znajdowali się „dzicy” Żydzi, którzy nie mogli 

otrzymać takich przydziałów. Często byli oni wspierani przez swoich „numerkowych” bliskich, 

a resztę jadłospisu uzupełniali zaopatrując się w towary pochodzące ze szmuglu. Ich 

egzystencja musiała być przynajmniej znośna, kiedy bowiem w grudniu 1942 r. ogłoszono 

dobrowolną rejestrację, gdzie zarejestrowani mieli otrzymać dostęp do oficjalnej aprowizacji 

w zamian za gotowość do pracy, cieszyła się ona niewielkim zainteresowaniem2217. 

Przemyt żywności do getta w znacznej mierze przechodził przez ręce placówkarzy, 

których pracę opisano już we wcześniejszym rozdziale. Mimo iż w okresie akcji deportacyjnej 

zostały ograniczone możliwości przemytu innymi drogami, po jej zakończeniu odtworzonych 

wiele dawniej wykorzystywanych metod przemytu. Nadal spotkać można było murkarzy, 

śmieciarzy z kontrabandą na śmieciarkach czy osoby, które w porozumieniu z kierownictwem 

szopów przemycały całe wozy żywności. Wykorzystywane były przejścia kanałami i tunelami, 

w tym słynnym podkopem pod ulicą Muranowską, wykopanym na potrzeby ŻZW. Przez to, iż 

zaopatrzenie getta było ogólnie znacząco lepsze, a znaczący odsetek jego mieszkańców był w 

                                                
2213 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 22. 
2214 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 22. 
2215 St. Ernest, op. cit., s. 294; W dalszym teście wskazuje, że przydziały spadły do 18 g dziennie, jednak wydaje 

się, że była to omyłka pisarska i chodziło o 18 dag; por. AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 22. 
2216 W zależności od źródła mowa o 70-100 kg. 
2217 St. Ernest, op. cit., s. 296. 
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stanie robić dodatkowe zakupy poza murami, zyski jakie można było czerpać z przemytu 

żywności były wielokrotnie mniejsze niż wcześniej. Jednocześnie jednak, jak będzie opisane w 

dalszej części pracy, wielu szmuglerów utrzymywało się z przeprawiania przez granicę 

uciekających Żydów i ich mienia. Dla przykładu, we wrześniu 1942 r. Simcha Binem-Motyl, 

po tym jak jego placówka została rozwiązana, wraz z grupą znajomych i kilkoma Polakami 

zajęli się przemytem żywności przez mur getta2218, przyjmując organizację pracy znaną z 

wcześniejszych spółek „murkarzy”. Szybko jednak odkrył, iż bardziej opłacalnym jest 

przeprowadzanie przez mur uciekinierów z getta i przemyt ich bagaży.  

 

11.4. Różnice pomiędzy warunkami na terenie szopów i w getcie centralnym 

 

Życie codzienne w getcie szczątkowym znacząco różniło się w zależności od tego czy 

obserwuje się teren szopów, czy też getto centralne. Przez to, że większość szopów otrzymała 

swoje bloki mieszkalne w bezpośrednim sąsiedztwie budynków produkcyjnych ich mieszkańcy 

byli, co do zasady, zamknięci w obrębie swojego zakładu. Jeden z pamiętnikarzy wspominał: 

„szopy były od Rady niezależne, miały własną administrację wewnętrzną, własną aprowizację, 

własny zakres pracy, własne – poza wymienionym podatkiem [mowa o podatku pogłównym – 

MG] – obowiązki publiczne. Żyły swoim życiem, a zwłaszcza te większe, jak Schultz czy 

Többens, stanowiły odrębne miasteczka”2219. Przejście pomiędzy szopami było jednak możliwe 

i dość często dochodziło do przypadków, kiedy w dni wolne od pracy pracujący w jednym 

zakładzie odwiedzał swoich bliskich w innej firmie.  

Warunki panujące w poszczególnych szopach, podobnie jak i przed akcją, różniły się 

znacznie pomiędzy zakładami i zależały, przede wszystkim, od nastawienia niemieckich 

właścicieli. W niektórych przedsiębiorstwach kierownictwo starało się możliwie dokładnie 

kontrolować życie pracowników, upodabniając zakład do obozu pracy, w innych zaś zezwalało 

na znacznie większą swobodę, szczególnie jeśli żydowscy robotnicy odpowiednio ją opłacali. 

Zazwyczaj kierownictwo przedsiębiorstw przejmowało całkowitą kontrolę nad 

oficjalną dystrybucją żywności, a pracownicy otrzymywali codziennie racje żywnościowe na 

śniadania i kolacje oraz ciepły posiłek ze wspólnego kotła. Tam gdzie władze przedsiębiorstwa 

czy intendentura nie dopuszczały się większych nadużyć, ilość żywności była wystarczająca do 

                                                
2218 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 139. 
2219 St. Ernest, op. cit., s. 265. 
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skromnego życia. Ponieważ na teren szopów, co do zasady, nie wchodzili placówkarze ich 

dostęp do towarów szmuglowanych był ograniczony.  

W getcie centralnym kluczową rolę nadal odgrywała nadal Rada Żydowska wraz z 

powiązanymi z nią instytucjami. Po selekcjach z okresu akcji eksterminacyjnej Rada Żydowska 

wraz z personelem szpitala i Zakładem Zaopatrywania nadal były liczne. Według zachowanych 

danych przypisano Radzie kontyngent ponad 3 tysięcy osób2220, mimo że obszar jej wpływów 

był de facto ograniczony do obszaru getta centralnego. Według schematu organizacyjnego z 15 

sierpnia 1942 r. RŻ liczyła czternaście wydziałów, w skład których jako referaty zostały 

włączone poprzednio niezależne wydziały. Nadal funkcjonowały referaty wychowania i 

oświaty, mimo iż w getcie dzieci w wieku szkolnym stanowiły pomijalnie mały odsetek 

populacji. Podobnie trwały rozbudowane struktury administracyjno-skarbowe, które po 

zakończeniu akcji utraciły w większości rację bytu2221. Dopiero w końcu 1942 r. 

przeprowadzono redukcję struktur RŻ, podczas której ograniczono liczbę wydziałów i 

skasowano zbędne referaty2222. W wielu miejscach istniały w tym czasie wielkie przerosty 

kadrowe, a urzędnicy wyczekiwali bezczynnie końca pracy2223, lub też byli angażowani do prac 

fizycznych w ramach prac zleconych przez władze niemieckie – zazwyczaj prac porządkowych 

na terenie dzielnicy.  

Typowy plan dnia w getcie szczątkowym prezentował się następująco: od 5 do 8 rano 

na ulicach trwał ożywiony ruch. Urzędnicy kierowali się do biur, a placówki zbierały swoich 

pracowników w kolumny, by następnie oczekiwać w kolejkach na rewizję na wylotach, zaś 

kupcy sprzedawali swoje towary – często usiłując je odsprzedać wychodzącym poza getto 

robotnikom. Następnie na ulicach zapadała całkowita cisza, ponieważ w połowie października 

1942 r. władze niemieckie zabroniły pojawiania się na ulicach w godzinach 8-16 pod groźbą 

rozstrzelania2224. Zakaz ten wycelowany był przede wszystkim w „dzikich”, jako, że 

pracownicy szopów i placówek w tym czasie powinni przebywać w pracy. W porze przerwy 

obiadowej, około 13, ruch zaczynał wracać na ulice, gdyż w niektórych zakładach robotnicy 

udawali się do kuchen zbiorowych po zupę lub z jakichkolwiek przyczyn szybciej kończyli 

pracę. Późniejszym popołudniem, gdy placówkarze wracali ze świeżą dostawą kontrabandy, 

                                                
2220 Spis firm korzystających z pracy przymusowej robotników żydowskich, ARG II 326a, AR t. 34, s. 189 – 191; 

Spis niemieckich firm korzystających z pracy przymusowej robotników żydowskich, ARG II 326d, AR t. 34, s. 

194 -196. 
2221 Sprawozdanie za okres 22 VII do 30 IX 1942 r. ARG II 58, AR t. 12, s. 730 i d. 
2222 St. Ernest, op. cit., s. 288. 
2223 St. Ernest, op. cit., s. 303,  
2224 St. Ernest, op. cit., s. 302-303. 
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ożywiało się życie handlowe. Spieniężali oni żywność, zaopatrując mieszkańców getta, w 

zamian kupując odzież oraz drobne przedmioty, które mieli nadzieję sprzedać poza murami.  

 

11.5. Podstawy ekonomiczne działalności szopów 

 

Trudnym zadaniem jest określenie produktywności szopów w tym okresie. Przez to, że 

do pracy w okresie akcji eksterminacyjnej przyjęto liczne osoby bez doświadczenia w 

zawodzie, ich efektywność pracy była znacznie mniejsza niż profesjonalistów. Mimo to 

znacząco wzrosły koszty pracy żydowskiej – poza wynagrodzeniem pracowników kierownicy 

szopów mieli opłacać podatek „pogłówny” od zatrudnianych przez nich Żydów na konta SS. 

W teorii opłata w wysokości 5 zł dziennie od każdego pracującego nie mogła być odliczana od 

wynagrodzenia robotników. W szopie Schultz & Co jego szef usiłował obejść ten przepis i 

zbierać od robotników opłatę za prawo pracy w zakładzie, co pozwoliłoby oszczędzić około 40 

tys. zł dziennie, lecz władze SS zabroniły mu tego i nałożyły grzywnę w wysokości miliona 

złotych2225. Poza tymi opłatami, w teorii, Żydzi mieli otrzymywać wynagrodzenie za pracę – 

jednak warunki pracy, podobnie jak i przed deportacjami, znacząco różniły się pomiędzy 

zakładami.  

To zwiększenie kosztów pracy przy jednoczesnym spadku wydajności zmusiło 

kierownictwo zakładów do szukania nowych źródeł zysków. Niektóre źródła sugerują nawet, 

że większość szopów nie czerpała tak naprawdę zysków z pracy Żydów, zamiast tego zarabiając 

na szeregu pobocznych interesów. Według Beniamina Horowitza stworzony w szopie 

szczotkarzy system wynagrodzenia akordowego, który nakierowany był na maksymalizację 

produkcji szczotek i czerpanie zysków z ich sprzedaży, był wyjątkiem na tle getta, gdyż w 

pozostałych zakładach „zarobek z samej produkcji nie był wielki i nie stanowił wcale głównego 

źródła dochodów”2226. Inny pamiętnikarz twierdził, że wielki szop Fritza Schultza „robił 

bokami”, gdyż po przyjęciu do pracy tysięcy Żydów w czasie akcji eksterminacyjnej nie potrafił 

znaleźć dość zleceń by zwracał się podatek pogłówny, przez co jego właściciel miał się 

rozglądać za drogami wyjścia z interesu2227. 

Obok prac wykonywanych na zlecenie władz niemieckich szopy produkowały także 

znaczące ilości towaru na rynek cywilny, co było znacznie bardziej dochodowe, gdyż te dobra 

mogły być sprzedawane po cenach wolnorynkowych. W zależności od przypadku warsztaty 

                                                
2225 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 121. 
2226 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 122. 
2227 St. Adler, op. cit., s. 388-389. 



498 

pracujące na potrzeby klientów detalicznych były tworzone jako integralne części szopów lub 

powstawały na ich terenie półoficjalnie, a kierownictwo szopu otrzymywało udział w zyskach 

za przyzwolenie na ich pracę2228. Dobrze opisany jest przypadek względnie niewielkiego szopu 

Hermanna Brauera, w którym zatrudnionych było około 600 osób, a mimo to na jego terenie 

mieściły się: garbarnia, oddział produkujący walizki, torebki, pióra i artykuły papiernicze, 

introligatornia, piekarnia oraz młyn2229, a jedna z relacji wspomina nawet zakład fotograficzny, 

specjalizujący się w robieniu zdjęć do dokumentów dla osób planujących ucieczkę z getta2230. 

Każdy z tych warsztatów funkcjonował jako niezależne przedsiębiorstwo płacące część swoich 

zysków władzom szopu – i tak na przykład młyn płacić miał 12 tys. zł miesięcznie, zaś od 

zakładu produkcji toreb i walizek dyrekcja miała otrzymywać 30%, a później nawet 40% obrotu 

brutto2231. Widocznym jest zatem, iż dla Brauera oraz zatrudnionych przez niego kierowników 

większe korzyści przynosiły liczne poboczne przedsięwzięcia gospodarcze, zaś główna 

produkcja szopu schodziła na dalszy plan.  

Rozdział żywności pracownikom zakładów dawał dodatkową okazję do znaczących 

zarobków. Mimo iż przydziały powinny być bezpłatne, w wielu szopach żywność (lub 

przynajmniej jej część) musiała być wykupiona przez pracowników2232, zaś najcenniejsze 

przydziały – jak wyżej wspomniane konserwy – często były defraudowane przez osoby z 

kierownictwa zakładów2233. Takie praktyki najlepiej opisane są dla szopu Többensa, lecz 

wydają się one być niemal powszechnymi. W źródłach poświadczone są podobne nadużycia w 

zakładach Oxaco, Schultz&Co., Hoffmana czy u szczotkarzy. Beniamin Horowitz zauważał 

„jedynie w firmie K. G. Schultz robotnicy otrzymywali rzeczywiście wszystko co im się 

należało, pomijając powszechne w okresie wojny nadużycia magazynierów”2234. 

Walter Többens z sukcesami brał również udział w imporcie żywności do getta. 

Kupował hurtowe ilości towarów luksusowych po cenach urzędowych, by następnie sprzedać 

je z wielokrotną przebitką. Przemyt ten był maskowany jako przewozy zaopatrzenia pomiędzy 

zakładem przy ul. Prostej, który był otoczony terenami wyłączonymi z getta w sierpniu 1942 

r., a zakładem przy Lesznie. Wozy tego przedsiębiorstwa wielokrotnie przejeżdżały granice 

getta, w teorii wożąc materiały produkcyjne i oficjalne przydziały żywności, w praktyce zaś 

                                                
2228 Relacja o pierwszej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego, ARG II 271, AR t. 34, s. 249-250. 
2229 Ibidem, s. 249. 
2230 AŻIH, N.N, Relacja – I odcinek, 301/4873, k. 1. 
2231 Relacja o pierwszej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego, ARG II 271, AR t. 34, s. 249. 
2232 Relacja o pierwszej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego, ARG II 271, AR t. 34, s. 249;  
2233 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 429-430; AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 121-122. 
2234 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 122. 
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wwoziły do dzielnicy żydowskiej nabyte poza murami produkty spożywcze2235. Według 

szacunków B. Horowitza największe zyski czerpał on z towarów uznawanych za luksusowe. I 

tak: na przydziałach masła miał zarabiać 290 tys. zł miesięcznie, na cukrze – 210 tys. zł, a na 

jajkach – dalsze 116 tys. zł. W przypadku towarów bardziej podstawowych sprzedawał je w 

cenie pośredniej pomiędzy urzędową, a wolnorynkową, w ten sposób uniemożliwiając 

konkurencję przemytnikom, a jednocześnie czerpiąc krociowe zyski z wwożonych do getta 

artykułów spożywczych2236.  

Jeszcze w okresie akcji z lata niektórzy z właścicieli szopów najprawdopodobniej 

próbowali zarabiać na przydziale mieszkań w blokach mieszkalnych przypisanych do ich 

zakładów. Na terenie poszczególnych zakładów miały powstać nieformalne biura 

kwaterunkowe, w których za opłatą wynoszącą od jednego do pięciu tysięcy złotych można 

było otrzymać priorytetowo przydział lokalu o wyższym standardzie, zaś niepłacący 

pracownicy mieli otrzymywać mieszkania gorsze i gęściej zaludnione. Nie jest jednak jasne, 

jak często takie akcje były organizowane przez przedsiębiorczych Żydów uzurpujących sobie 

to prawo, a jak często były oficjalnie kierowane przez władze szopu2237. 

W kilku wypadkach znajdujemy również poświadczenie dla różnego rodzaju 

kontrybucji, jakie niemieckie kierownictwo szopów zbierało wśród własnych pracowników. 

Kierujący szopami mieli rozpuszczać plotki o rzekomych planach likwidacji zakładów i 

konieczności zebrania środków na łapówkę dla SS, zazwyczaj żądając kontrybucji wynoszącej, 

w zależności od sytuacji materialnej pracowników, 50-500 zł od osoby, a w przypadku 

najbogatszych – nawet kilka tysięcy złotych2238. Przykładowo, na wieść o wyżej opisanej 

grzywnie w wysokości miliona złotych Schultz miał ogłosić, że SS zamierza objąć zakład 

bezpośrednią kontrolą i potrzebuje 2 mln zł na łapówki, by odwieść ich od tego zamiaru2239. Z 

kolei gdy ogłoszono plany relokacji zakładów w getcie do Poniatowej i Trawnik właściciele 

poszczególnych zakładów zabiegali u komisarza do spraw przeniesienia szopów odsunięcie 

terminu. W tym celu wręczyli wielkie łapówki Fritzowi Schultzowi, który początkowo pełnił 

tę funkcję. Plotka mówiła o sumie miliona złotych jakie miał otrzymać od szczotkarzy za 

pozostawienie na miejscu ich szopu2240.  

                                                
2235 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 219. 
2236 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 119-120. 
2237 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 118. 
2238 St. Adler, op. cit., s. 389. 
2239 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 121. 
2240 H. Bryskier, op. cit., s. 233. 
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Nie jest jasne, dlaczego został on odwołany z tego stanowiska, ale później stanowisko 

to zajął Walter Többens. Jeśli celem władz niemieckich było ograniczenie poprzez tę zmianę 

kadrową korupcji to należy uznać ją za chybioną – jak pisał Horowitz: „Nikt nie jest w stanie 

obliczyć sum jakie w czasie od lutego do kwietnia 1943 wyciągnął ten Niemiec od Żydów. Już 

nie operowano nawet cyfrą złotych polskich. Herr Többens brał tylko „twarde”, złote 

dolary”2241.  

Najprawdopodobniej uwadze żydowskich pamiętnikarzy umknęło jeszcze wiele innych 

sposobów, jakich używali właściciele szopów do zwiększenia zarobków. Możliwe jest, że 

wykorzystywali oni swoją pozycję w dzielnicy do kupowania żydowskich ruchomości po 

niskich cenach bezpośrednio of Werterfassung, lub też, że realizowali pewne zlecenia na 

produkty sprzedawane po cenach wolnorynkowych wykorzystując urzędowe przydziały 

materiałów. Widząc tę skalę możliwych korzyści pobocznych zrozumiałym jest, że nawet 

zatrudnianie mało efektywnych pracowników przynosiło znaczące zyski zarówno 

właścicielowi zakładu, jak i zatrudnionym przez niego kierownikom. Przez to, że przeniesienie 

tych zakładów do faktycznych obozów pracy (takich jaki Trawniki czy Poniatowa) 

pozbawiłoby ich władze większości źródeł tych dochodów jasnym jest, dlaczego kierownicy 

zakładów zabiegali o opóźnienie terminu relokacji zakładów z Warszawy.  

 

11.6. Deportacje z getta szczątkowego; planowana relokacja szopów 

 

Podczas gdy ustalenie daty rozpoczęcia deportacji z Warszawy jest trywialne, tak 

określenie końca akcji eksterminacyjnej z lata 1942 r. przedstawia pewne trudności. Lista 

informująca o dziennych liczbach deportowanych kończy się wpisami dotyczącymi 13, 18 i 21 

września – nie jest jasne, czy uwzględnia ona selekcję z 15 września dokonaną szopie OBW2242. 

W Sądny Dzień2243 z szopu Brauera deportowano około 300 osób2244 i w tym samym dniu 

odbyła się selekcja w ŻSP i deportacja zredukowanych funkcjonariuszy wraz z ich rodzinami, 

co przez wielu uważane jest za zakończenie akcji. 24 września zarządzający deportacjami Karl 

Brandt ogłosił przewodniczącemu Judenratu Markowi Lichtenbaumowi zakończenie akcji2245 

– lecz i to nie oznaczało końca wywózek, a jedynie przerwę w deportacjach. 

                                                
2241 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 123. 
2242 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 747. 
2243 Jom Kippur w 1942 r. wypadało 21 września. 
2244 H. Bryskier, op. cit., s. 209. 
2245 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 748. 
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W listopadzie 1942 r. zakład nr 1 należący do szopu Hoffmanna został 

zlikwidowany2246, zaś w szopach Schultz&Co., Többensa, Oschmanna i Röricha doszło do 

selekcji. Ogółem w ramach tej akcji wywieziono z getta około 1500 Żydów2247. Mieszkańcy 

getta nie dysponowali wiarygodnymi informacjami o tym, czy deportowani w ciągu 

trzydniowej akcji zostali niezwłocznie zamordowani, czy też trafili do obozów pracy. 

Najprawdopodobniej jeszcze przed końcem 1942 r. został zlikwidowany kolejny z zakładów 

Hoffmanna2248. Każda z tych deportacji była dla pozostałych w getcie Żydów przypomnieniem, 

że Niemcy realizują konsekwentnie swój zamiar likwidacji dzielnicy żydowskiej, a 

funkcjonowanie szopów w obecnej formie jest jedynie stanem przejściowym.  

Tak zwana „akcja styczniowa”, w założeniu, miała służyć deportacji niepracujących 

Żydów z Warszawy. Po tym jak na początku stycznia 1943 r. Reichsführer SS Heinrich 

Himmler odwiedził getto, wydał polecenie usunięcia Żydów z zakładów przemysłowych, z 

wyjątkiem koniecznych dla „najpilniejszych potrzeb wojennych”2249. SS-Oberführer Ferdinand 

von Sammern-Frankenegg, chcąc udowodnić Himmlerowi swoją skuteczność, zdecydował się 

wykorzystać zgromadzone akurat w Warszawie siły, które przeprowadzały przez kilka 

poprzednich dni łapanki poza murami, do wywiezienia ośmiu tysięcy niepracujących 

Żydów2250.  

W teorii akcja ta miała być prowadzona w podobny sposób jak blokady z wczesnego 

okresu akcji eksterminacyjnej latem 1942 r., kiedy to honorowano zaświadczenia o 

zatrudnieniu, a jedynie „dzicy” mieli być wywiezieni. Plan ten nie został jednak zrealizowany 

przez to, iż z wyjątkiem pewnej liczby Żydów zaskoczonych akcją w godzinach porannych 18 

stycznia, niemal wszyscy ukrywali się w przygotowanych wcześniej kryjówkach, a część ŻOB 

nawiązała walkę z siłami niemieckimi. Prowadzący deportacje, chcący zrealizować postawione 

przed nimi zadanie zdecydowali się przez to kierować na Umschlagplatz wszystkich 

schwytanych Żydów, niezależnie od dokumentów jakimi się legitymowali. Ogółem w ramach 

akcji styczniowej deportowano z Warszawy, w zależności od źródła, około 5-6 tysięcy osób. 

Częściowe niepowodzenie skłoniło Niemców do zmiany podejścia i zamiast realizować 

kolejne deportacje siłą planowano perswazją przekonać Żydów do dobrowolnej relokacji z 

getta do obozów pracy poza Warszawą. W warunkach obozowych dużo łatwiejsza była 

kontrola działania Żydów i ich izolacja od otoczenia, a więc ich wywiezienie z Warszawy miało 

                                                
2246 H. Makower, op. cit., s. 194. 
2247 St. Ernest, op. cit., s. 306-307. 
2248 St. Ernest, op. cit., s. 312. 
2249 I. Gutman, op. cit., s. 439. 
2250 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 782; I. Gutman, op. cit., s. 415. 
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uniemożliwić im ucieczki czy zorganizowany opór. Jednocześnie rozwiązanie to umożliwiało 

efektywne wykorzystanie żydowskiej siły roboczej na potrzeby niemieckiego przemysłu 

zbrojeniowego.  

W przypadku ludności żydowskiej zrozumiałe były obawy przed wywózką z dzielnicy, 

gdyż w trakcie akcji eksterminacyjnej wiedza o losie deportowanych stała się powszechna – w 

źródłach poznajemy nawet szereg osób, które spotkały uciekinierów z Treblinki i z pierwszej 

ręki dowiedziały się o funkcjonowaniu obozu zagłady. Nawet ci, którzy wierzyli 

zapewnieniom, iż wywiezieni trafią do obozów pracy mieli wiele powodów do obaw, gdyż 

żywa była pamięć o losie osób, które po zaledwie kilku tygodniach w obozie wracały do getta 

jako wraki ludzkie.  

Zadanie przekonania zarówno kierowników szopów do przeniesienia swoich zakładów, 

jak i Żydów, by nie opierali się temu zarządzeniu, spadło w lutym 1943 r. na barki nowo 

mianowanego komisarza do spraw relokacji. Początkowo stanowisko to objął Fritz Schultz, 

lecz szybko został zastąpiony przez Waltera Többensa2251. Kierownicy szopów, którzy 

zaakceptowali przeniesienie swoich zakładów otrzymywali prawo wyboru miejsca gdzie będą 

relokowane – jako miejsca docelowe wybrano Trawniki, Poniatową, a szop Brauera planowano 

przenieść do Przemyśla, zaś szopom, które się nie podporządkują, grożono odebraniem 

pracowników2252. Nie jest jasne czy groźbę tę kiedykolwiek zrealizowano – jeśli jednak miało 

to miejsce w dzielnicy pojawiłaby się znaczniejsza liczba bezrobotnych Żydów, z których 

mogli rekrutować się ochotnicy do Trawnik czy Poniatowej.  

Dla przekonania żydowskich robotników Többens zdecydował się rozpocząć relokację 

od swojego zakładu, przy czym część pierwszej grupy jego pracowników, po dotarciu do 

Poniatowej, mogła wrócić do getta, by zaświadczyć o tym, iż faktycznie jest to wyjazd do pracy, 

a warunki w obozie są znośne. Jednocześnie w dzielnicy prowadził on szeroko zakrojoną akcję 

agitacyjną, mającą na celu przekonanie robotników o konieczności przeprowadzki. Wydaje się, 

iż sam Többens wierzył w obietnice bezpieczeństwa, które składał, gdyż wynikały one wprost 

z umowy którą podpisał z SS w dniu 31 I 1943 r2253. Jednocześnie, jak zwrócił uwagę I. Gutman, 

najprawdopodobniej zdawał sobie sprawę z tego, iż SS nie jest w pełni wiarygodnym partnerem 

i może zerwać zawartą umowę gdy jego usługi przestaną być potrzebne2254. Mimo to Többens 

z całą energią zajmował się przekonywaniem Żydów do relokacji. Jeden z żydowskich 

                                                
2251 H. Bryskier, op. cit., s. 232 - 233. 
2252 H. Bryskier, op. cit., s. 232. 
2253 I. Gutman, op. cit., s. 443. 
2254 I. Gutman, op. cit., s. 443-444. 
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diarystów streszczał jego mowę do pracowników własnego szopu: „Zapewniam was, że jeżeli 

nawet wszyscy Żydzi zczezną, to moja kolonia robotników żydowskich i ich rodzin w 

Poniatowie pozostanie jako oaza, a wy wszyscy będziecie mnie wspominali jako swego ojca i 

wybawcę, przekazując nazwisko Többens następnym pokoleniom”2255. Jego teatralne mowy i 

plakaty spotkały się ze zdecydowaną reakcją żydowskiego podziemia, które miało podpalić 

przygotowane do ewakuacji maszyny, a także rozwieszać własne plakaty wzywające do 

oporu2256. W marcu 1943 r. doszło nawet do kuriozalnej sytuacji, gdzie w jednym z plakatów 

rozwieszanym przez Niemców wprost polemizowano z hasłami z plakatów ŻOB.  

Choć większość źródeł żydowskich zgodnie wskazuje, że skutki akcji prowadzonej 

przez Többensa były znikome, tak wydaje się, że w rzeczywistości znalazła się znacząca grupa 

gotowych do wyjazdu – szczególnie w wypadku załóg, które zostały zwolnione ze swoich 

szopów czy też obawiających się zwolnienia. Jak się zdaje, jeszcze przed rozpoczęciem 

powstania w getcie, zostało zamkniętych kilka mniejszych zakładów, a ich pracownicy tracili 

tym samym dotychczasową ochronę. Beniamin Horowitz pisał: „ co raz to inny zakład zamykał 

swe podwoje, a robotnicy schodzili do podziemi”2257. Wydaje się, że w ten sposób został 

jeszcze przed rozpoczęciem powstania zamknięty szop Hallmana2258. W szopie Brauera część 

załogi zwolniono z pracy, a według pełniącego tam funkcję kierowniczą Henryka Bryskiera, 

około 25-30% zredukowanych pracowników zgłosiło swój akces do zakładu Többensa i stawiło 

się dobrowolnie do wywózki2259. W niektórych źródłach słychać także głosy, iż osoby które na 

skutek szantażu zostały zmuszone do powrotu do getta mogły zgłaszać się na ochotnika do 

obozów, uznając to za bezpieczniejsze niż przebywanie w Warszawie bez rezerw kapitału.  

Brak nam dokładniejszych danych dotyczących liczby Żydów wywiezionych z getta w 

ramach tej relokacji. Horowitz wspominał o 700 osobach tygodniowo2260, zaś Ber Warm 

podawał, iż w marcu wywożono ich nawet 1500 w tygodniu2261. Dla wypełnienia tego 

kontyngentu nie wystarczało jednak ochotników, przez co Többens decydował się deportować 

wszystkie osoby, które tylko udawało mu się schwytać bez większego oporu niemieckich 

kierowników dużych szopów. Fritz Schultz, w którego szopie przebywało więcej osób niż było 

                                                
2255 H. Bryskier, op. cit., s. 237-238. 
2256 I. Gutman, op. cit., s. 445. 
2257 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 225. 
2258 St. Ernest, op. cit., s. 349; Autor tych wspomnień przebywał już wówczas poza murami getta i podał także 

błędną informację o rozwiązaniu zakładu Hoffmanna – który z pewnością istniał do wybuchu powstania (patrz 

niżej).  
2259 H. Bryskier, op. cit., s. 238. 
2260 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 225. 
2261 AYV, Ber Warm, Arbeitslager „Warschau-West”, O.3/411, k. 5, mnp. 
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to konieczne do pracy, miał skierować do relokacji 1500 osób ze swojego warsztatu2262. 

Wywożono także Żydów odsiadujących wyrok za opuszczenie getta2263, pracowników 

niewielkich zakładów czy powracających z niektórych placówek wprost na Umschlagplatz.  

Do tej pory nie rozstrzygnięto, jaki odsetek Żydów w Warszawie w przededniu 

powstania był przekonany o tym, że zbliżająca się akcja będzie miała na celu całkowitą 

likwidację getta, a jaki spodziewał się akcji obejmującej tylko część dzielnicy. Z pewnością 

jednak wiele osób starało się załatwić sobie nowe, pewne zatrudnienie – takie, które mogło 

chronić przed selekcjami kierowanymi przez Többensa, a także miało zapewnić możliwość 

pozostania w getcie w razie nadejścia następnej akcji.  

 

11.7. Werterfassung 

 

Po setkach tysięcy wywiezionych Żydów pozostał majątek wart wiele milionów 

złotych, który stał się podstawą gospodarki getta na następne miesiące. Zagadnienie tego w jaki 

sposób kapitał ten wykorzystywali pozostali w getcie Żydzi zostanie opisane w dalszym 

rozdziale, zaś tutaj skupimy się na oficjalnej instytucji powołanej w celu jego przejęcia – 

Werterfassungstelle, czyli dosłownie „placówce [do spraw] uchwycenia wartości”. Według 

Stanisława Gombińskiego już w pierwszych dniach po rozpoczęciu deportacji latem 1942 r. 

pojawili się w getcie Niemcy zainteresowani przejęciem co cenniejszych zbiorów 

bibliotecznych i najęli profesora Majera Bałabana jako specjalistę od judaików2264.  

Pierwszego dnia akcji eksterminacyjnej, 22 lipca 1942 r., jej kierownictwo nakazało 

Radzie Żydowskiej „dbać o to, aby przedmioty i dobra pozostawione przez wysiedlonych 

Żydów […] były zebrane i zarejestrowane w punktach zbornych, które będą jeszcze 

wyznaczone. W tym celu Rada Żydowska posługiwać się ma Żydowską Służbą Porządkową 

oraz odpowiednią ilością żydowskiej siły roboczej. […] Przeciwne prawu przywłaszczanie tych 

przedmiotów i dóbr będzie karane śmiercią”2265. Dalsze instrukcje miały zostać udzielone przez 

Sicherheitspolizei. W następnych tygodniach pod kierownictwem SS-Hauptsturmführera2266 

Geipla2267 zaczęła formować się Werterfassung, której pracownicy mieli systematycznie 

opróżniać mieszkanie po mieszkaniu w wysiedlonych kamienicach. W relacjach żydowskich 

                                                
2262 St. Ernest, op. cit., s. 349. 
2263 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie, AR t. 29a, s. 80. 
2264 AŻIH, [St. Gombiński], Pamiętnik, 302/129, k. 125. 
2265 Sprawozdanie za okres od 22 VII do 30 IX 1942 r., ARG II 58, AR t. 12, s. 720. 
2266 Odpowiednik stopnia kapitana w SA i SS. 
2267 St. Ernest, op. cit., s. 269. 
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Geipel zapisał się jako brutalny funkcjonariusz, który osobiście zamordował szereg osób, w 

tym naczelnika Aresztu Centralnego Lindenfelda wraz z rodziną2268. W sierpniu 1942 r. do 

Werterfassung dołączył SS-Obersturmführer2269 Franz Konrad, który w okresie akcji 

eksterminacyjnej usiłował przejąć przedsiębiorstwa Kohna i Hellera, a także wzbogacić się na 

włączaniu przedsiębiorstw żydowskich jako kolejnych oddziałów do zakładu Többensa2270. 

Swoją pracę w Werterfassung rozpoczął najpewniej około 10 sierpnia, kiedy to po wysiedleniu 

Żydów z „małego getta” przystąpiono do grabieży pozostawionego tam mienia. Początkowo 

Konrad miał pod swoją osobistą komendą około 40-50 osób2271, lecz po krótkim czasie przejął 

kierownictwo całej instytucji. W swoim zeznaniu złożonym Amerykanom po wojnie Konrad 

twierdził, że Geipel został odwołany ze stanowiska po tym, jak polecił rozebrać znajdujące się 

w dzielnicy maszyny drukarskie i introligatorskie w taki sposób, że doszło do ich zniszczenia 

z powodu zgubienia, względnie pomieszania ich części2272. W drugiej połowie sierpnia doszło 

także do kilku podpaleń magazynów, w których na polecenie niemieckie powstająca właśnie 

Werterfassung gromadziła sprzęty po zamordowanych Żydach2273. Możliwe jest, że zostały one 

zniszczone nie dlatego, by zrabowane mienie nie wpadło w ręce niemieckie, ale by ukryć skalę 

nadużyć i kradzieży.  

W momencie selekcji w „kotle” we wrześniu 1942 r. przy opróżnianiu mieszkań po 

wysiedlonych było zatrudnionych około tysiąca osób2274, skoszarowanych na ul. Niskiej i 

Muranowskiej. Część Żydów zaangażowanych do tej pracy stanowili zwolnieni z pracy 

urzędnicy RŻ, którym w myśl wcześniej cytowanego zarządzenia polecono uprzątnięcie 

„nieładu zewnętrznego” na ulicach getta – w ten sposób określono porzucone pakunki oraz 

resztę zniszczonych mebli i drzwi rozbitych podczas deportacji2275. W kolejnych tygodniach, 

już pod kierownictwem Konrada, Werterfassung szybko się rozwijała, tak by w początku 

                                                
2268 AŻIH, [St. Gombiński], Pamiętnik, 302/129, k. 159. 
2269 Odpowiednik stopnia porucznika w SA i SS – warto zauważyć, że oznaczało to przekazanie urzędu w ręce 

niższego szarżą oficera. 
2270 K. Person, Filatelisty w getcie warszawskim przypadki, s. 255-256; Według zeznań Konrada w procesie nie 

nawiązał on współpracy z Többensem. 
2271 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 26. 
2272 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 27. 
2273 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 741. 
2274 Spis niemieckich firm korzystających z pracy przymusowej robotników żydowskich, ARG II 326d, AR t 34., 

s. 194 -196; Spis ten uwzględnia szop AHAGE-Zimmermann, który został zlikwidowany 4 IX 1942 r., zaś nie 

uwzględnia już innych szopów zlikwidowanych we wcześniejszym okresie akcji (takich jak Astrawerke i K. H. 

Müller). 
2275 St. Ernest, op. cit., s. 274; Zdaniem Marty Janczewskiej (de domo Młodkowskiej) nazywał się on Paul Otto 

Geibel, zaś według ustaleń Katarzyny Person, opierającej się na aktach procesu Franza Konrada, był to Walter 

Geipel; K. Person, Filatelisty w getcie warszawskim przypadki. Historia Franza Konrada, „Zagłada Żydów. 

Studia i Materiały”, 7/2011, s. 256. 
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grudnia zatrudniać 3200 pracowników2276, a w przededniu akcji styczniowej, około czterech 

tysięcy2277. Większość z nich rekrutowana była w getcie „centralnym”, ze zredukowanych 

pracowników RŻ i „dzikich” Żydów.  

Z czasem, podobnie jak w przypadku placówek, doszło do utworzenia stałych zespołów 

roboczych w Werterfassung. Poszczególne drużyny miały swoje numery, rewiry pracy i stałych 

kierowników. Wraz z powstaniem tej bardziej uporządkowanej struktury pojawili się lokalni 

dygnitarze, którzy czerpali znaczące zyski ze swojej pozycji. Najznaczniejszą żydowską 

postacią w tej instytucji wydaje się być Mojżesz Fogiel2278, niegdysiejszy kierownik Wydziału 

Kwaterunkowego zwolniony na skutek skandalu korupcyjnego, obok którego wzmiankowane 

są mało rozpoznawalne postaci – nieznany z imienia Szyfrys, Frenkiel2279 i Gutgold2280.  

Drużyny robotników początkowo były kierowane na kolejne ulice wyłączone z getta, 

które nie zostały przekazane do zamieszkania Polakom, po czym zaczęto także wywozić 

wyposażenie z domów nie przydzielonych żadnej z instytucji, zamieszkałych przez „dzikich” 

mieszkańców getta. Sposób ich pracy opisywał Stefan Szpigielman: „Najpierw [wywożono – 

MG] „miękkie” rzeczy, po tym meble i wszelkie metalowe urządzenia, na koniec wszystek 

gałgan, śmieć i niepotrzebny szczątek, tak że zostawiano gołe ściany”2281. Zebrane towary 

trafiały do kilkunastu magazynów przeznaczonych na poszczególne rodzaje przedmiotów. 

„Osobno magazynowano luksusowe meble i meble średniej wartości, względnie kuchenne, 

oddzielnie dywany, srebra, biblioteki, bieliznę, żyrandole, naczynia kuchenne, porcelanę i 

szkoło, oddzielnie garderobę i bieliznę. Oddzielnie znajdywane surowce lub artykuły 

techniczne, maszyny i aparaty, medykamenty i środki opatrunkowe, oddzielnie brylanty, 

biżuterię, pieniądze etc.”2282 Najcenniejsze przedmioty magazynowane były, 

najprawdopodobniej, w magazynie na ul. Niskiej przy którym mieścił się sztab 

Werterfassungstelle – magazynowano tam między innymi: „200 fortepianów i pianin, 

instrumentów muzycznych i odpowiednich części, skład futer i skór […] wartości 1,2 mln 

marek, […] rzadka literatura żydowska, obrazy olejne […] zegarki i warsztaty naprawy z 

                                                
2276 K. Person, Filatelisty w getcie warszawskim przypadki, s. 258. 
2277 AŻIH, [St. Gombiński], Pamiętnik, 302/129, k. 126; St. Ernest, op. cit., s. 269. 
2278 St. Ernest, op. cit., s. 289, w niektórych źródłach występuje jako Fogel.  
2279 St. Ernest, op. cit., s. 289. 
2280 AYV, Ber Warm, Niska i Prosta, czyli ostatnie dni legalnego żywota Żydów w Warszawie, O.3/412, k. 2 

mnp; Najprawdopodobniej był to Zygmunt Gutgold, wcześniej podobwodowy ŻSP i współwłaściciel wytwórni 

słodyczy. 
2281 St. Ernest, op. cit., s. 290. 
2282 H. Bryskier, op. cit., s. 192. 
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ogromnymi składami części wymiennych, znaczki pocztowe”2283. Do tych magazynów towary 

były zwożone kilkudziesięcioma furmankami. 

Widoczna była duża specjalizacja pracowników Wertterfassung. Obok zbieraczy 

określonego rodzaju towarów i tragarzy zatrudniano także osoby zajmujące się reperowaniem 

zagrabionego mienia. W kompleksie budynków na Niskiej poza magazynami prowadzone były 

także prace stolarskie, w ramach których wytwarzano skrzynie, obudowy do odbiorników 

radiowych, a także prowadzono renowację mebli2284. Na terenie getta odświeżano także 

dywany2285, a zebraną odzież i pościel, po odrzuceniu sztuk nadających się jedynie jako 

materiał wtórny lub czyściwo przemysłowe, kierowano do pralni i szwalni. Według zeznania 

Konrada, za same guziki zgromadzone w jednym z magazynów, najpewniej pozyskane ze 

zniszczonych ubrań, jedna firma oferowała 100 tysięcy marek2286. Takie prace były bardzo 

czasochłonne i musiały angażować znaczącą część pracowników tej instytucji. Niektóre źródła 

żydowskie sugerują, że Niemcy celowo decydowali się opóźniać prace Werterfassung aby 

przez dłuższy czas móc się bogacić na żydowskim mieniu2287. Sam Franz Konrad usiłował obok 

Werterfassung prowadzić jednocześnie warsztaty należące niegdyś do Kohna i Hellera. Po 

wojnie zeznawał: „w krótkim czasie zostały uruchomione poza ramami naszego urzędu dla 

zbierania przedmiotów wartościowych [czyli Werterfassungstelle – MG] duże ilości wydajnych 

przedsiębiorstw. […] Surowce były częściowo dostarczane z urzędu zbierania przedmiotów 

wartościowych, i t[ak] np. z zebranych starych ubrań wyrabiane były czapki spadochronowe, 

pantofle do lazaretów itp”2288. 

Część towarów znalezionych w getcie była wywożona do Rzeszy lub skupowały je 

niemieckie przedsiębiorstwa. Wydaje się, że bardzo rozchwytywane były surowe materiały, 

skóry czy maszyny z getta, podczas gdy meble, odzież i przedmioty codziennego użytku były 

dostępne w nadmiarze i przez to decydowano się je sprzedawać także ludności polskiej w 

Warszawie. Gmachy synagogi na Tłomackiem i Centralnej Biblioteki Judaistycznej 

wykorzystywano jako magazyny mebli, które następnie sprzedawano w synagodze po bardzo 

atrakcyjnych cenach2289, przez co pod synagogą gromadziły się tłumy kupców.  

                                                
2283 AIPN, GK, 317/874, t. 8, Oświadczenie Konrada, k. 55–56 [za:] K. Person, Filatelisty w getcie 

warszawskim przypadki, s. 257. 
2284 K. Person, Filatelisty w getcie warszawskim przypadki, s. 257. 
2285 H. Bryskier, op. cit., s. 192. 
2286 AIPN, GK, 317/874, t. 8, Oświadczenie Konrada, k. 55–56 [za:] K. Person, Filatelisty w getcie 

warszawskim przypadki, s. 257. 
2287 St. Ernest, op. cit., s. 303. 
2288 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 29-30. 
2289 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 773. 
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Rysunek 30: Budynek synagogi na Tłomackiem, widoczny napis "Heute keine Versteigerung/Dziś licytacji niema", zdjęcie z 
albumu „Zagłada żydostwa polskiego”, Łódź 1945, . 

Niekiedy „aryjscy” nabywcy mogli także kupować wyposażenie całych kamienic2290, 

płacąc za to ryczałt w wysokości 10-13 tys. zł. Franz Konrad zeznał, że Werterfassung 

współpracowała przy takich sprzedażach z Komisarycznym Zarządem Zabezpieczonych 

Nieruchomości i urzędowo wyceniała zawartość kamienicy na około 5 tysięcy marek2291, co 

było wyjątkowo niską ceną, gdyż nie brano pod uwagę znaczącej inflacji panującej w tym 

okresie. Konrad zastrzegł przy tym, że „należało, jak już powiedziałem, oblicza[ć] najniższe 

ceny”2292. Jedynie osoby pozostające w bliskich stosunkach z władzami niemieckimi były 

dopuszczane do takich transakcji.  

Jednocześnie na wysiedlonych ulicach pojawiali się polscy szabrownicy, którzy na 

własną rękę wynosili wszelkie ruchomości. W tym okresie jednym z ważniejszych zadań ŻSP 

miało być stróżowanie, aby Polacy nie plądrowali getta. Nocne straże zostały jednak zdjęte 

jesienią 1942 r., gdyż – jak dowodziło kierownictwo ŻSP – miała ona zbyt skromne siły by je 

wystawiać i jednocześnie pełnić służbę dzienną2293. Najprawdopodobniej władze niemieckie 

zezwoliły na odwołanie tych straży, ponieważ zależało im na ograniczeniu liczby osób 

mogących poruszać się po dzielnicy po godzinie policyjne. 

Warunki bytowe żydowskich pracowników Werterfassung były stosunkowo dobre. 

Została dla nich utworzona zakładowa kuchnia zbiorowa, do której – obok przydzielonej 

                                                
2290 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 773; K. Person, Filatelisty w getcie warszawskim przypadki, s. 260. 
2291 Podczas okupacji obowiązywał sztywny kursy wymiany 1 marka – 2 złote, a więc wartość ta pokrywa się z 

wyżej wspomnianą ze źródła żydowskiego. 
2292 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 32. 
2293 AŻIH, Samuel Puterman, Pamiętnik, 302/27, k. 256. 
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urzędowo żywności – trafiały także produkty skonfiskowane na wachach2294. Ponadto Konrad 

zezwolił Żydom zabierać opał z opróżnianych domostw, a także stworzył komisję mającą 

przydzielać ubrania najuboższym pracownikom. Jak się wydaje mogli oni liczyć jedynie na 

odrzuty z selekcji odzieży.  

Te oficjalne benefity z pracy bledły jednak w porównaniu z możliwościami 

wzbogacenia się, jakie nadarzały się przy pracy. Przez ręce zatrudnionych w tej instytucji 

przechodziły liczne przedmioty wartościowe, które do momentu ich złożenia w magazynie nie 

były w żaden sposób ewidencjonowane, dzięki czemu ich ukrycie nie przedstawiało większej 

trudności. W ten sposób zarówno żydowscy pracownicy Werterfassung, jak i ich niemieccy 

nadzorcy bogacili się przywłaszczając sobie co cenniejsze przedmioty. W ten sposób SS-mani 

pracujący w Werterfassung potrafili na przestrzeni tygodni lub miesięcy zarobić miliony 

złotych, a ich żydowscy podkomendni szybko stali się „pierwszą grupą społeczną w getcie”2295. 

Znalezione podczas opróżniania domów żydowskich przedmioty robotnicy odsprzedawali 

placówkarzom wychodzącym z getta, lub też polskim szabrownikom. Według ustaleń K. 

Person ze strony niemieckiej normą było przyzwolenie na niewielkie nadużycia2296, co 

potwierdza wyżej wspominane zeznanie Konrada w sprawie zezwolenia na zabieranie opału na 

własny użytek. W gmachu synagogi na Tłomackiem w charakterze tragarzy zatrudnieni byli 

funkcjonariusze ŻSP. Każdego dnia 150 porządkowych, a więc połowę całej Służby 

Porządkowej, kierowano do pracy w synagodze, podczas gdy pozostali zajmowali się pracami 

policyjnymi2297.  

Praca w Werterfassung wydawała się także zapewniać bezpieczeństwo. Podczas gdy w 

okresie akcji styczniowej deportowano z getta tysiące Żydów zatrudnionych w szopach czy w 

Radzie Żydowskiej, pracownicy Franza Konrada spędzili te dni bezpiecznie w swoich blokach 

mieszkalnych2298. W ostatnich tygodniach przed wybuchem powstania w getcie wiele osób 

próbowało się przenieść do Werterfassung, które – jak uważano – zostanie oszczędzone 

podczas nadchodzących deportacji. Wzrosło przez to „wkupne” jakie należało wnieść za 

włączenie do grup roboczych Werterfassung. Na przestrzeni kwietnia wzrosło ono z 500 do 

5000 zł2299.  

                                                
2294 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 30. 
2295 St. Ernest, op. cit., s. 291. 
2296 K. Person, Filatelisty w getcie warszawskim przypadki, s. 259-260. 
2297 AŻIH, Samuel Puterman, Pamiętnik, 302/27, k. 256. 
2298 St. Ernest, op. cit., s. 292, 325, 335; K. Person, Filatelisty w getcie warszawskim przypadki, s. 260-261. 
2299 AYV, Ber Warm, Niska i Prosta czyli ostatnie dni legalnego żywota Żydów w Warszawie, O.3/412, k. 3, 

mnp.  
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12. Getto szczątkowe – przygotowania do oporu 

 

Niektórzy pamiętnikarze piszący o życiu w getcie szczątkowym wspominali, że nie 

myślano niemal o przyszłości, zamiast tego żyjąc tu-i-teraz i przeznaczając wszelkie dostępne 

zasoby na bieżącą konsumpcję. Obraz ten wydaje się jednak fałszywy, gdy zważy się na 

powszechność przygotowań do oporu w razie wznowienia deportacji. Wielokrotnie cytowany 

Stefan Szpigielman pisał o przekonaniach Żydów pozostałych w getcie jesienią 1942 r.: „Jest 

kilka pewników: pierwszy, że to musi się źle skończyć. Drugi: że trzeba się ukryć, że nikt już 

dobrowolnie nie stanie w szeregu, ufny w list żelazny – numerek weryfikacyjny. Że będzie 

bierny opór. 29 października Lejkin ginie od kuli bojowca, Czapliński zostaje ranny… Jest 

pierwsza hipoteza: będzie opór czynny”2300.  

Przygotowania były niemal powszechne, a dyskusje toczyły się wokół tego jaką 

strategię obrać. Anonimowy autor opracowania o zagładzie getta warszawskiego dla 

Delegatury Rządu na Kraj pytał po powstaniu: „Jakie perspektywy stały przed ludnością? 1. 

Aryjska strona. 2. Schrony. 3. Zbrojny opór”2301. W niniejszym rozdziale przedstawione 

zostaną ekonomiczne uwarunkowania związane z przyjęciem każdej z tych strategii. 

Podjęcie działań na rzecz czynnego, jak i biernego oporu wymagało długich i 

pracochłonnych przygotowań oraz pochłaniały znaczące środki pieniężne. Pozostawione przez 

deportowanych ruchomości i oszczędności pozostałych jeszcze przy życiu Żydów sprzedawane 

były po to, by budować schrony, kupować broń. Inni zaś gromadzili środki w postaci gotówki 

i łatwych w transporcie towarów by wraz z nimi uciec z dzielnicy.  

 

12.1. Ucieczki na stronę aryjską 

 

W okresie getta szczątkowego, a szczególnie po akcji styczniowej, wielu Żydów 

zdecydowało się na ucieczkę poza mury. Mimo, że od jesieni 1941 r. za przebywanie poza 

gettem groziła za to kara śmierci2302, przynajmniej kilkanaście tysięcy osób szukało ocalenia 

poza murami. Najobszerniejszym, acz kontrowersyjnym, opracowaniem tego zagadnienia jest 

praca Utajone miasto Gunnara S. Paulssona2303. Jego praca była krytykowana za błędy 

                                                
2300 St. Ernest, op. cit., s. 305. 
2301 AAN, DRK, Ostateczna likwidacja ghetta warszawskiego, 202-II/28, k. 122. 
2302 Została ona zawieszona na kilka miesięcy jesienią 1942 r.  
2303 Gunnar Paulsson, Utajone miasto; Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945), tłum. Elżbieta 

Oldender-Dmowska, red. Barbara Engelking i Jacek Leociak, Kraków 2007. 
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rachunkowe i nierealistyczne założenia, które doprowadziły do poważnego przeszacowania 

liczby ukrywających się Żydów, a także za przemilczenie skali przemocy antysemickiej ze 

strony ludności polskiej rejonu Warszawy oraz niezrozumienie sytuacji w jakiej znaleźli się 

uciekinierzy z getta2304. Niemniej, mimo powyższych zastrzeżeń, zachowuje ona pewną 

użyteczność dla naszych rozważań – przez co w szeregu miejsc w niniejszym podrozdziale 

zostanie ona wykorzystana.  

Dokładny opis warunków ukrywania się poza gettem czy zorganizowanej akcji pomocy 

Żydom wykracza poza ramy niniejszej pracy. Kwestie ukrywania Żydów, dostarczania im 

fałszywych dokumentów czy szmalcownictwa zostaną poruszone jedynie w zakresie, który 

pozwoli oszacować jak duże środki zostały z getta wyprowadzone przez uciekających zeń 

Żydów.  

W ostatnich latach większą niż poprzednio uwagę zaczęto przykładać do pomocy 

świadczonej Żydom za pieniądze. Jak zauważył Jan Grabowski: „samo pisanie o płatnej 

pomocy uważano (i nadal uważa się) – zupełnie niesłusznie – za nietakt i próbę podania w 

wątpliwość motywacji ludzi niosących pomoc Żydom z bardziej szlachetnych pobudek”2305. 

Obecnie wielu badaczy kwestionuje ustalenia Nechamy Tec, która na podstawie relacji 

złożonych po wojnie twierdziła, że zaledwie kilkanaście procent pomagających robiło to dla 

osiągnięcia korzyści materialnych2306. Gunnar Paulsson wskazał, że stosunkowa rzadkość 

wzmianek w źródłach o opłacaniu polskich gospodarzy może wynikać z powszechności takich 

praktyk, gdyż co do zasady ludzie w swoich relacjach czy zapisach pamiętnikarskich skupiają 

się na rzeczach wyjątkowych, odstających od normy, a nie powszechnych praktykach. 

Sugerowany przez niego podział gospodarzy (28% altruistów, 70% opłacanych i uczciwych, 

2% oszustów2307) nie jest jednak poparty żadną argumentacją. Ustalenie tej proporcji jest 

wyjątkowo trudne także z tego powodu, że osoby ratowane z wyższych pobudek miały większe 

szanse przeżycia – ci, którzy przestali opłacać czynsz u gospodarzy kierowanych wyłącznie 

żądzą zysku często byli wyrzucani na ulicę lub wydawani w ręce władz. Jak pisał J. Grabowski: 

„podopieczni szczególnie bezwzględnych, wyrachowanych i okrutnych biorców z oczywistych 

                                                
2304 Głośną krytyczką ustaleń Paulssona była Havi Dreifuss, która polemizowała z jego ustaleniami w ramach 

obszerniejszej pracy Changing Perspectives on Polish-Jewish Relations During the Holocaust (2012) (polskie 
wydanie interesującego nas fragmentu: H. Dreifuss, Utajone miasta. Kilka uwag o metodologii Gunnara S. 

Paulssona, „Zagłada Żydów – Studia i materiały”, nr 10/2014, s. 823-852); Krytyczne uwagi w stosunku do 

pracy Paulssona zostały przez niego skontrowane w dalszych artykułach, a jego polemice z krytykami 

poświęcona została część wstępu do polskiej edycji – patrz: G. Paulsson, op. cit., s. 23; „Dygresja: o pewnych 

kontrowersjach wywołanych przez moje ustalenia liczbowe”. 
2305 J. Grabowski, Ratowanie Żydów za pieniądze; przemysł pomocy, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” nr 

4/2008, s. 82. 
2306 J. Grabowski, Ratowanie Żydów za pieniądze, s. 84. 
2307 G. Paulsson, op. cit., s. 188. 
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względów nie pozostawili po sobie pamiętników i relacji”2308. W naszej pracy przychylamy się 

do opinii, iż przynajmniej w okresie masowych ucieczek z getta normą było udzielanie pomocy 

płatnej – wraz z upływem czasu i wyczerpywaniem się rezerw uciekinierów z getta proporcje 

te się zmieniały. W niektórych przypadkach gospodarze decydowali się nadal ukrywać Żydów 

z pobudek humanitarnych, w innych zaś – wymawiali im lokale, tym samym z dużym 

prawdopodobieństwem doprowadzając do ich śmierci. 

W stosunkowo najlepszej sytuacji znajdowali się Żydzi, którzy posiadali poza murami 

getta kontakty rodzinne, zawodowe czy towarzyskie. W zależności od indywidualnej sytuacji 

bliscy mogli przyjąć uciekinierów z getta do swoich mieszkań, pomóc im w uzyskaniu pracy, 

zdobyciu fałszywej metryki, czy wreszcie przygotować do ukrywania się jako Polak-katolik 

(ucząc modlitw, opowiadając o obyczajach związanych ze świętami, postami itd.) i informując 

o zmianach, jakie zaszły w Warszawie w okresie istnienia getta, których nieznajomość mogłaby 

wzbudzić podejrzenia. Jednocześnie należy wskazać, że już samo posiadanie znajomości wśród 

Polaków było też zazwyczaj wyznacznikiem pewnego poziomu akulturacji, a mówienie czystą 

polszczyzną i znajomość polskich (w szczególności katolickich) obyczajów znacząco 

pomagało w ukrywaniu się w Warszawie i okolicy. Nie jest przypadkiem, że osoby ze 

środowisk zasymilowanych miały znacznie większe szanse przeżycia. Obserwacje te 

potwierdza raport żydowskiego autora pisany po powstaniu w getcie, w zbiorach Delegatury 

Rządu, w ten sposób przedstawiał możliwości ukrycia się na „stronie aryjskiej”:  

Wiadomości stamtąd dochodziły tragiczne. Już wstęp był często koszmarny. 

Szmuglerzy witali przybyszy, ograbiając ich doszczętnie, często nawet [ze] 

znoszonego ubrania. Przesyłane rzeczy często ginęły po drodze. Szantaż 

uprawiany przez gospodarzy, wyrostków na ulicy, policję, ajentów był 

zjawiskiem powszechnym. […] Aryjska strona była ratunkiem tylko wtedy, 

gdy ktoś albo posiadał przyjaciół gotowych nawet nadstawić własną głowę 

lub też miał odpowiedni wygląd, pozwalający na względnie swobodne 

poruszanie się w mieście. […] Zdobycie pracy i mieszkania było bardzo 

trudnym zadaniem […] Brak określonego, z góry umówionego adresu dla 

ukrycia się zmuszał wielu do zaszywania się gdzieś przygodnie u ludzi, dla 

których było to środkiem zarobku. […] Większość […] bezwstydnie żerowała 

na tym. Dlatego właśnie „drogie” miejsca okazywały się nieraz zgubnymi. A 

następnie jaką katorgą jest ciągłe ukrywanie się, strach przed każdym 

dzwonkiem. Zaprawdę rezygnacja z tego sposobu ratowania się, to nie 

tchórzostwo, a wyjście za mury, gdy zdaje się sprawę ze wszystkich trudności 

i niebezpieczeństw, to niemałe bohaterstwo2309. 

                                                
2308 J. Grabowski, Ratowanie Żydów za pieniądze, s. 85. 
2309 AAN, DRK, Ostateczna likwidacja ghetta warszawskiego, 202/II-28, k. 122. 
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12.1.1. Jak wielu Żydów usiłowało ukryć się poza gettem? 

Kwestia liczby ukrywających się Żydów w Warszawie i jej okolicach jest 

kontrowersyjnym zagadnieniem od czasu okupacji. Piszący w ukryciu Emanuel Ringeblum 

szacował tę wartość na 10-15 tysięcy, a jego częsty korespondent, przewodniczący 

Żydowskiego Komitetu Narodowego Adolf Berman, twierdził, że było ich 15-20 tysięcy. Z 

kolei piszący Beniamin Horowitz raportował w 1944 r.: „liczbę Żydów ukrytych w Warszawie 

i osiedlach podmiejskich szacuje się przeważnie na około 20 000. Nie ma żadnej możliwości 

dokładnego ustalenia tej cyfry, w żadnym jednak wypadku nie może być wyższa”2310. W 

pracach naukowych napisanych w okresie powojennym znalazły się jednak wyższe 

oszacowania tej liczby. W latach 50. XX wieku T. Berenstein i A. Rutkowski, opisując 

demografię Żydów warszawskich, jak już zwróciliśmy uwagę we wcześniejszych rozdziałach, 

przyjęli wysokie oszacowanie populacji getta i migracji do niego, co musieli bilansować 

podobnie wysokimi szacunkami liczby deportowanych, pozostałych w getcie w momencie 

wybuchu powstania, czy wreszcie liczby uciekinierów. Bez szerszej argumentacji podali oni, 

iż z getta uciekło 35,5 tys. Żydów2311.  

Znacząco bardziej rozbudowaną próbę obliczenia liczby ukrywających się 

przeprowadził G. Paulsson, który w Utajonym mieście przedstawił rachubę według której na 

początku maja 1943 r. w rejonie Warszawy ukrywało się 28 tysięcy Żydów. Jego analiza 

opierała się jednak na słabych przesłankach. Jak sam wskazywał, kluczowym elementem jego 

obliczeń było oszacowanie liczby Żydów w Hotelu Polskim na 3500, zaś – jak później wskazała 

Agnieszka Haska – w rzeczywistości było ich o około tysiąc mniej2312. Tę liczbę traktował on 

dalej jako podstawę szacowania liczby Żydów, którzy w czasie wojny zginęli w ukryciu2313. 

Zakładał, że stanowili oni około 20% ogółu zabitych. W ten sposób jego błąd ulegał 

pięciokrotnemu zwielokrotnieniu. Havi Dreifuss zwracała ponadto uwagę, że osoby które 

znalazły się w Hotelu Polskim częściej niż inne były wspominane w źródłach przez to, że wieści 

o hotelu stanowiły ważny temat rozmów ukrywających się Żydów i łatwiej było dowiedzieć się 

o nawet dalszym znajomym, który udał się do tego złudnego azylu, niż poznać okoliczności 

                                                
2310 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 232. 
2311 T. Berenstein, A, Rutkowski, Liczba ludności…, BŻIH nr 26/1958, s. 83; Na tabelę tę powoływał się G. 

Paulsson twierdząc, iż autorzy zakładali 42 tys. ukrywających się – choć 7 tys. z nich przypadało na 1939 r. i 

ucieczki za granicę wschodnią.  
2312 G. Paulsson, op. cit., s. 288, 299, tab. 6.3; Autor zauważał, że to może obniżyć szacunek liczby uciekinierów 

z getta do 27 tys. 
2313 Przy tym, z nieznanych przyczyn, zakładał, że wszyscy którzy trafili do Hotelu Polskiego zginęli – pomijając 

osoby z tzw. listy palestyńskiej, które wojnę przeżyły, choć zauważał, że i takie osoby się zdarzały; G. Paulsson, 

op. cit., s. 20. 
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śmierci innych osób2314. Jego dalsze rozumowanie, w którym – patrząc na nazwiska 

powtarzające się na kilku listach – szacował on liczbę Żydów ukrywających się w Warszawie 

w połowie 1944 r., zawierało podobne błędy i jako takie zostało przez H. Dreifuss uznane za 

„całkowicie niewiarygodne i błędne pod względem statystycznym”2315. Należy przez to 

traktować oszacowanie Paulssona jako mocno przesadzone. 

Zdani jesteśmy więc na ogólne oszacowania. Emanuel Ringelblum pisał w ukryciu 

latem 1943 r. „W Warszawie mówią o 10 000 – 15 000 ukrytych Żydów, niektórzy oceniają na 

25 000 – 30 000, co moim zdanie jest mocno przesadzone. Przypuszczalnie nie ukrywa się w 

stolicy więcej Żydów niż 15 000, rozmieszczonych przypuszczalnie u 2 000 – 3 000 rodzin 

polskich”2316. Z kolei Adolf Berman wyliczał, że w rejonie Warszawy Żegota, Bund i ŻKN 

dostarczały pomoc 11-12 tysiącom Żydów2317. Szacował też, że dalsze kilka tysięcy ukrywa się 

bez pomocy – tym samym ogółem ukrywać miało się 15-20 tys. osób. Szmuel Krakowski 

komentował powyższe szacunki jako przesadzone, a jego zdaniem „można wątpić, czy 

całkowita liczba Żydów w Warszawie latem 1944 r. sięgnęła 10 tys.”2318. Wydawał się on 

jednak pomijać fakt, iż latem 1943 r. ukrywało się znacząco więcej osób niż rok później!  

Naszym zdaniem można przypuszczać, że w momencie wybuchu powstania w getcie 

warszawskim ukrywało się w stolicy około 15 tys. Żydów, choć możliwe jest, że ich liczba 

sięgała i 20 tys. Z nich kilka tysięcy zostało w ciągu następnego roku zamordowanych, a dalsze 

2500 opuściło Warszawę via Hotel Polski i w momencie rozpoczęcia powstania warszawskiego 

w rejonie Warszawy pozostało około 10 tysięcy Żydów2319.  

12.1.2. Wyjście z getta 

We wcześniej cytowanym zestawieniu zagrożeń czyhających na uciekinierów, co może 

wydać się zaskakujące, pominięto zagrożenia związane z samym wyjściem z getta. Wyjście 

wraz z kolumną placówkarzy było niewątpliwie najpopularniejszą metodą – wystarczyło 

okupić się łapówką wynoszącą od kilku do stu złotych2320 kierownikowi grupy, by ten 

                                                
2314 H. Dreifuss, Utajone miasta, s. 834. 
2315 H. Dreifuss, Utajone miasta, s. 830. 
2316 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie, AR t. 29a, s. 122. 
2317 G. Paulsson, op. cit., s. 298; Liczbę tę otrzymał dodając liczbę beneficjentów każdej z tych organizacji, 
ignorując fakt, że niektóre osoby mogły czerpać pomoc z kilku źródeł; I. Gutman sugerował, iż wartości te 

mogły być celowo zawyżone na potrzeby starań o dodatkowe finansowanie działalności ŻKN. 
2318 Sz. Krakowski, Walka Żydów w Polsce przeciwko nazistom w okresie 1942-1944, Jerozolima 1977, s. 311 

[za:] H. Dreifuss, Utajone miasta, s. 831. 
2319 H. Dreifuss zwróciła uwagę, iż w pracy poświęconej powstaniu warszawskiemu Barbara Engelking i Dariusz 

Libionka zakładali, iż na terenach kontrolowanych przez powstańców znajdowało się nie więcej niż 7 tys. 

Żydów. Zgadzałoby się to z naszymi szacunkami, gdyż powstańcy nie zdołali opanować całego obszaru miasta.  
2320 Patrz np. M. Pachter, op. cit., s. 224, G. Paulsson, op. cit., s. 131; T. Obremski, op. cit., s. 145; Mojżesz 

Passenstein, Szmugiel w getcie warszawskim, BŻIH nr 26/1958, s. 59. 
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przymknął oko na osobę spoza grupy wychodzącą z dzielnicy. Trudniejszym jednak zadaniem 

było oddzielenie się od takiej kolumny – jak opiszemy dalej, robotnikom żydowskim poza 

murami stale towarzyszyli szmalcownicy, czyhający na oddzielających się od grupy 

uciekinierów.  

Pewnym rozwiązaniem w tej sytuacji wydawało się dołączenie do grupy polskich 

robotników wychodzących z pracy w getcie. Jak się jednak okazywało, wielu spośród nich 

mogło zgodnie handlować z żydowskimi partnerami, jednocześnie patrząc na kontakty z 

Żydami stricte przez pryzmat opłacalności. W tej sytuacji wyprowadzanie uciekiniera z getta 

było dla nich decyzją nieracjonalną – korzyści z przemycenia „łebka” odnosił bowiem tylko 

opłacony członek tej grupy, zaś wszyscy pozostali zmuszeni byli ponosić ryzyko związane z 

wykryciem Żyda w grupie roboczej na wasze. Równocześnie wydanie ukrywającego się w 

kolumnie Żyda w ręce szmalcowników mogło przełożyć się na znaczący zysk.  

Według Ringelbluma, „Zdarzały się jednak dość często wypadki zdrady żydowskich 

robotników przez polskich kolegów przed „wachami”, toteż rzadko korzystano z tego środka 

przechodzenia na aryjską stronę”2321. Dodatkowym problemem mogła być zdrada nie ze strony 

zaufanego polskiego partnera, a jego towarzyszy z grupy roboczej, o czym wspomina 

wielokrotnie już cytowany Henryk Bryskier: „kiedy niektórzy „szmalcownicy” spośród 

robotników zorientowali się, że grupowi nielegalnie przeprowadzają Żydów w jedną lub drugą 

stronę, wpadli na pomysł zdobywania łatwych zysków. Mianowicie umawiali się z 

odpowiednimi kompanami, którzy czekali w pewnej odległości od wach po polskiej stronie w 

czasie powrotu grup polskich z pracy w getcie, a gdy robotnicy się rozchodzili podchodzono 

do Żyda żądając „szmalcowe”. [...] Zabierano nie tylko gotówkę, lub [...] wartościowe 

przedmioty, lecz również noszone ubranie i bieliznę oddając swoje umyślnie w tym celu 

przygotowane łachy”2322. Dość pochlebnie wyrażający się o stosunku Polaków do Żydów 

Beniamin Horowitz pisał w ten sposób: „Nie wystarczy kupować od kogoś towar na szmugiel 

czy sprzedawać mu garderobę by zaufać mu swoje życie. Można trafić dobrze, lecz jest więcej 

szans, że lekkomyślną osobę spotka największy zawód. Wśród robotników i robotnic polskich 

codziennie udających się do pracy w nielicznych warsztatach na terenie Ghetta, nie brak ludzi 

dobrych i uczynnych, a co najważniejsze godnych zaufania. Lecz jak ich znaleźć? [...] Żydzi 

chwytali się każdej ręki jaka zdawała się nosić im pomoc. Skutki były opłakane. Zwłaszcza w 

okresie gdy Polakom nie groziła żadna kara, Żydów zaś odstawiano z powrotem do Ghetta lub 

                                                
2321 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie... [w:] Archiwum Ringelbluma, t. 29a, s. 51. 
2322 H. Bryskier, op. cit., s. 224. 



516 

na Pawiak, nie zabijając na miejscu2323, donosy mające na celu pozbycie się Żyda i zawładnięcie 

jego pieniędzmi [...] były liczne”2324.  

Nie można jednak przypisywać wszystkich przypadków wydania Żydów jedynie chęci 

wzbogacenia się – ważne były także ówczesne stosunki polsko-żydowskie panujące w 

zakładach. Informatorka „Sabiny”, opisująca zgodną współpracę Polek i Żydówek przy handlu 

w miejscu pracy, opisała także kwestię szeroko rozumianej pomocy Żydom: „Wyraźna 

solidarność i pomoc ludzka występuje ze strony Polek, [które – MG] w momentach ostrego 

naprężenia w ghettcie, starają się pomagać Żydówkom w wychodzeniu z ghetta, ukrywają, 

współczują itp. A jednak w głębszych, wewnętrznych odczuwaniach, z którymi się czasem 

zdradzają, zaznacza się nieraz dość silna niechęć wzajemna, czasem nawet nienawiść Polek do 

Żydówek i Żydówek do Polek2325. Mając na uwadze powyższe trudno się dziwić, że nie istniało 

wśród robotników powszechne przyzwolenie na przeprowadzanie Żydów przez granice, które 

byłoby konieczne, żeby ta droga stała się popularnym wyborem. Ucieczka wraz z robotnikami 

polskimi wiązała się z większym zagrożeniem niż wyjście z placówką żydowską, gdyż Żydzi 

wychodzący do pracy nie mieli motywu, by wydać uciekiniera – nie mogli się na tym 

wzbogacić, zaś ryzyko zdemaskowania uciekiniera na granicy getta było niewielkie. Znamy 

nawet wypadek, gdy Polak pracujący w getcie podczas deportacji latem 1942 r. polecił 

zaprzyjaźnionym Żydom kilka miesięcy później opuścić getto z placówką i czekał na nich już 

po stronie aryjskiej2326. 

Droższą drogą wyjścia było przejście przez mury za pośrednictwem przemytników, 

którzy poza żywnością zajęli się przeprowadzaniem „łebków”, jak slangowo określano osoby 

przeprowadzane przez granicę. Zajmujący się takim przemytem Simcha Binem-Motyl 

wspominał, że od osoby pobierali oni 200-250 zł, co było dzielone na szmuglerów po obu 

stronach granicy, którzy rozstawiali czujki i przekupywali wartowników pilnujących murów 

getta2327. Podobne kwoty są zaświadczone także dla ucieczek przez obszar cmentarza 

żydowskiego2328. Wyższe stawki zdarzały się w wyjątkowych sytuacjach, szczególnie w 

okresie trwających deportacji z getta2329, kiedy to granice getta były pilnie strzeżone, a wielu 

posiadaczy przepustek zatrzymywano przed przejściem wach.  

                                                
2323 Wzmianka ta sugeruje, iż dla polskich szantażystów kluczowym elementem był zabór mienia żydowskiego, 

zaś mordowanie Żydów było raczej negatywnym efektem ubocznym. 
2324 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, s. 145. 
2325 AAN, DRK, Meldunki o sytuacji w getcie; Relacja z ghetta – marzec r. 1943, s. 89-90. 
2326 AYV, Aleksandra Sołowiejczyk-Guter, Relacja, O.33/285, k. 87-89. 
2327 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 148. 
2328 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 535. 
2329 Patrz np. T. Obremski, op. cit., s. 159; Obremski zapłacił tam kierownikowi placówki 2000 zł za 

wyprowadzenie z getta dwóch kobiet w trakcie akcji styczniowej.  
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Przemyt osób z getta szczątkowego był na tyle rozpowszechniony, że niektóre osoby 

zdołały się wyspecjalizować w tej działalności. Obok wspomnianego wyżej Binema-Motyla 

można wspomnieć na przykład grupę polskich pracownic zakładu przy ul. Bonifraterskiej2330. 

Kierujący tą grupą, niejaki Kossakowski, dysponował przepustką na stałą liczbę osób i gdy ktoś 

nie przyszedł do pracy wykorzystywał ją do wyprowadzania z dzielnicy Żydówek, które 

następnie były odprowadzane we wskazane miejsce przez zaufane pracownice z tej grupy2331. 

Pracujący w kanałach przemytnik, Witold Dobrzański, wspominał także o wyprowadzaniu 

Żydów pod ziemią aż na teren ogródków w rejonie Dworca Gdańskiego, do pierwszych dni 

powstania w getcie warszawskim2332. Wraz z pojawieniem się takich specjalistów pojawili się 

także i szmalcownicy, usiłujący dotrzeć do uciekinierów z getta. Po części wydają się oni 

rekrutować, lub przynajmniej blisko współpracować z przemytnikami „łebków”2333. 

12.1.3. Wywóz mienia z getta 

Żydzi wychodzili z getta najczęściej jedynie z niewielkim bagażem ręcznym. Korzystali 

oni z tego, że placówkarze wynosili za mury ubrania i inne przedmioty na sprzedaż i dzięki 

temu ich niewielkie pakunki z zapasowym kompletem ubrań nie budziły zainteresowania 

strażników na wachach. Zazwyczaj jednak starano się wynosić przy sobie najcenniejsze zasoby 

– przedmioty zbyt wartościowe by powierzyć je w obce ręce. Często w tym pakunku 

znajdowała się biżuteria, monety złote i srebrne, jak też znaczniejsze sumy w złotych i dolarach. 

Dla uniknięcia ich konfiskaty lub kradzieży były one nierzadko zaszywane w ubrania czy w 

inny sposób maskowane.  

W momencie oddzielenia się od grupy placówkarzy większe pakunki czy dodatkowe 

warstwy odzieży na sobie mogły zwrócić uwagę szantażystów2334, przez co Żydzi starali się na 

ulicach chodzić bez większych paczek i waliz. Jednocześnie jednak, dla utrzymania się poza 

murami przez szereg miesięcy, niezbędne było przewiezienie zarówno ubrań i artykułów 

codziennego użytku, jak i mienia przeznaczonego na sprzedaż i opłacenie kryjówki. Przemyt 

tych wartościowych przedmiotów przez mury wiązał się jednak z wielkim ryzykiem. Obok 

zagrożenia konfiskatą ze strony władz policyjnych obawiano się nierzetelności przemytników, 

którzy mogli przywłaszczyć sobie powierzone im mienie, a winę zrzucać na kontrolę policyjną. 

                                                
2330 Najprawdopodobniej było oni zatrudnieni w fabryce obuwia Dea przy Bonifraterskiej 11. 
2331 T. Obremski, op. cit., s. 177. 
2332 AŻIH, Witold Dobrzański, Pamiętnik, 302/7, k. 26 i d., mnp.  
2333 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 149. 
2334 Jan Grabowski, „Ja tego Żyda znam!”. Szantażowanie Żydów w Warszawie 1939-1943, Warszawa 2004, s. 

50; Autor przytacza tam relację jednej Żydówki: „Byłam ciemna, miałam mnóstwo ubrań na sobie, to zwraca 

strasznie uwagę”. 
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Dla uniknięcia takich wypadków i minimalizacji strat decydowano się często na dzielenie 

całego majątku na kilka transz. Wielokrotnie cytowany Simcha Binem-Motyl wspominał: 

Trzeba było transportować i „łebki” i rzeczy, albowiem każdy, który 

wychodził, starał się przesłać jak najwięcej rzeczy na aryjską stronę, aby 

mieć tam z czego żyć. Mieszkanie było zawalone workami i walizkami, które 

czekały na kolejkę przetransportowania ich. Starałem się bowiem nie 

dopuścić do nagromadzenia po aryjskiej stronie zbyt dużego „tranzytu” u 

moich Aryjczyków, aby ich nie skusiło do popełnienia nadużyć. 

Najważniejszą bowiem gwarancją bezpieczeństwa było zapewnienie im 

stałych zyskownych dochodów. Nie kradli przeto tak długo, dopóki im się to 

nie opłacało. Dlatego też przesyłałem dalsze paczki dopiero po otrzymaniu 

zawiadomienia o doręczeniu w porządku poprzednich2335. 

 

Nawet takie metody nie były jednak w pełni skuteczne, gdyż i tak w okresie wielkiego 

ruchu jego polscy wspólnicy, do spółki z kilkoma policjantami, ukradli kilkanaście sztuk 

bagażu, należących do kilku rodzin o wartości szacunkowej 200 tys. zł2336. Takie zagrożenie ze 

strony polskich kontrahentów stanowiło główną przeszkodę w transporcie mienia 

żydowskiego. Jak się wydaje bardzo drogie towary, mające być zabezpieczeniem bytu Żydów 

na okres całych miesięcy, zarazem mogły dodatkowo wzmacniać popularne mity o „żydowskim 

złocie”.  

Przechowywanie majątku w metalach szlachetnych czy innych przedmiotach 

wartościowych wydaje się być racjonalną decyzją w obliczu wysokiej inflacji panującej w 

okresie okupacji. Uciekinierzy z getta byli także świadomi, że w okresie masowych ucieczek z 

gett ceny sprzętów wynoszonych z dzielnicy zamkniętej były wyjątkowo niskie z powodu dużej 

podaży i spodziewali się, że po likwidacji getta ich wartość na rynku wzrośnie.  

Szerzej zagadnieniem strategii zarządzania swoim majątkiem przez ukrywających się 

Żydów zajęła się Barbara Engelking2337. Wskazywała ona, iż uciekinierzy z gett podejmowali 

szereg decyzji mających ograniczyć prawdopodobieństwo utraty mienia, a w szczególności – 

przypadków, w których chciwość ukrywających ich Polaków doprowadziłaby do ich wydania 

władzom okupacyjnym. W tym celu wiele osób ukrywało swój rzeczywisty stan posiadania, 

często deponując go w częściach u różnych zaufanych osób, które miały wydawać go 

                                                
2335 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 155. 
2336 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 157. 
2337 B. Engelking, Czarna godzina. Rzeczy żydowskie oddane na przechowanie Polakom [w:] Klucze i kasa, s. 

387 i d. 
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stopniowo osobom udzielającym im schronienia. Szersze omówienie tych strategii i stosunku 

ludności polskiej do mienia żydowskiego wykracza jednak poza ramy niniejszej pracy.  

Na potrzeby tego opracowania kluczowe znaczenie ma obserwacja, iż uciekający z getta 

często organizowali wywiezienie z niego większych bagaży, zawierających zarówno 

przedmioty codziennego użytku, jak i dobra przeznaczone na sprzedaż, zaś poza murami 

istniała znacząca grupa osób, którym majątek ten powierzano – często niezaangażowanych w 

samo ukrywanie Żydów. Znaczący odsetek tych dóbr nigdy nie został przekazany ich 

prawowitym właścicielom, a często powiernicy zawodzili zaufanie, przywłaszczając 

powierzone im przedmioty, czy w niektórych przypadkach – wydając ich prawowitych 

właścicieli w ręce władz. Uciekający z getta, świadomi doświadczeń Żydów powracających do 

getta, musieli przy tym decydować się na zgromadzenie większych rezerw kapitału  

12.1.4. Szmalcownicy2338 

Poza gettem uciekającym Żydom groziło wiele różnych zagrożeń, z których 

najznaczniejszym byli szmalcownicy, a więc osoby czerpiące korzyści materialne z 

szantażowania lub denuncjowania Żydów. Zagadnieniem tym zajmował się Jan Grabowski i 

przedstawił on szereg wzorów postępowania szmalcowników. Spójrzmy zatem na 

najpopularniejsze metody działania tych przestępców. 

Wspomniano wyżej, że przekroczenie granic getta stanowiło stosunkowo niewielki 

problem – znacznie trudniejszym było oddzielenie się od grupy roboczej wychodzącej z getta, 

czy przejście z mety szmuglerskiej do umówionego miejsca schronienia. Pierwszym 

zagrożeniem jakie mogli napotkać uciekinierzy z getta (zwani w slangu przemytniczym 

„łebkami”), byli wyczekujący przy jego bramach szantażyści, którzy wypatrywali osób 

usiłujących oddzielić się od grup roboczych, Żydów zdejmujących opaski, czy też 

przechodniów o rysach semickich. Mojżesz Passenstein pisał o tym procederze: 

„Łebek” po przejściu „wachy” – szczególnie Żyd – narażony był na 

szmalcowników, którzy domagali się wykupu lub zabierali wszystko co 

„łebek” miał: pieniądze, kosztowności, a nawet ubranie i buty. 

Szantażowano mężczyzn, kobiety, a nawet dzieci żydowskie. Niekiedy i 

Polacy, o rasowo niezdecydowanym wyglądzie, musieli długo pertraktować 

z „szmalcownikami”, żeby ich przekonać o swej przynależności do „wyższej 

rasy”. W wątpliwych przypadkach analiza anatomiczna u mężczyzn, 

przeprowadzana w pobliskiej bramie, decydowała o dalszym losie 

„łebka”2339. 

                                                
2338 W tej pracy zdecydowałem się stosować terminy „szmalcownik” i „szantażysta” wymiennie. 
2339 M. Passenstein, Szmugiel w getcie warszawskim, s. 60. 
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Liczne relacje wskazują, iż przy wachach szantażyści tego rodzaju potrafili wystawać 

nawet w kilkadziesiąt osób, otaczając swoje potencjalne ofiary i żądając często 

niewygórowanego haraczu. Jego opłacenie było dla nich dowodem, iż faktycznie mają do 

czynienia z Żydem, co prowadziło do eskalacji żądań. Zdaniem wielu źródeł żydowskich lepszą 

metodą ucieczki z getta było wyjście wraz z placówkarzami i oddzielenie się od grupy roboczej 

odpowiednio później, z dala od bram dzielnicy, choć często nie było to możliwe. Tadeusz 

Obremski wspominał swoje wyjście z getta z jedną z placówek: „Przez cały czas z obu stron 

naszej grupy szli tak zwiani popularnie „szmalcownicy”, nie spuszczając nas z oka. Oni śledzili 

Żydów usiłujących oderwać się od grupy. Na początku nie reagowali, tylko obserwowali go, 

aż oddali się zupełnie od swojej grupy. Wtedy te ludzkie hieny dopadały do niego, wciągali do 

bramy, zabierając mu wszystko i niekiedy zostawiając go bez butów i spodni”2340. Dla 

uniknięcia takich przypadków niektórzy z Polaków zajmujących się przeprowadzaniem Żydów 

przez granice decydowali się odprowadzać swoich podopiecznych pod wskazane adresy. 

Wydaje się, że towarzystwo Polaków stanowiło na ulicy dość skuteczną obronę – 

szmalcownicy woleli w takich wypadkach unikać konfrontacji. Podobnie mieli oni reagować 

na wzmianki o przynależności do „partii” – jak nazywano zbiorczo organizacje podziemne. 

Ringelblum wspominał o przypadkach, gdy sama wzmianka o pracy dla podziemia pozwalała 

Żydom na wydostanie się z rąk szantażystów2341 

Na ulicach getta znajdowali się jednak także inni szmalcownicy. Nie jest jasne jak często 

były to osoby utrzymujące się z szantażowania (lub też wydawania w ręce władz) Żydów, a jak 

często zajmowano się tym okazjonalnie, w razie przypadkowego spotkania uciekinierów z 

getta. Zdaniem J. Grabowskiego takie szantaże stosunkowo często udawało się Żydom przeżyć, 

a sami szmalcownicy byli często początkującymi w tym zbrodniczym fachu2342. Ich możliwość 

szantażowania była ograniczona tym, że Żydzi o „złym wyglądzie” rzadko pojawiali się na 

ulicach Warszawy, a przy sobie nosili ograniczoną ilość pieniędzy, co utrudniało wymuszenie 

wysokiego okupu. Podobnie jak i szmalcownicy czatujący przy wachach przestępcy z tej grupy 

zazwyczaj zadowalali się okupem w wysokości kilkuset bądź kilku tysięcy złotych. Mimo to, 

zdaniem Ringelbluma, „nie ma dosłownie Żyda „na powierzchni” czy „pod powierzchnią”, 

który by nie miał z nimi do czynienia raz albo kilka razy i nie musiał się od nich wykupić 

                                                
2340 T. Obremski, op. cit., s. 145. 
2341 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie, AR t. 29a, s. 63. 
2342 J. Grabowski, “Ja tego Żyda znam!”, s. 67. 
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większą lub mniejszą sumą pieniędzy”2343. Świadectwo to mówi nie tylko o powszechności 

zagrożenia na ulicach, ale i o tym, iż spotkanie z ulicznym szmalcownikiem co do zasady 

dawało się przeżyć. 

Znacznie groźniejsze były grupy przestępcze złożone z osób utrzymujących się z 

szantażowania Żydów. Ich członkowie prowadzili pracę wywiadowczą, gdzie starali się 

znaleźć ukrywających się uciekinierów i oszacować ich majątek. Następnie nachodzili oni 

wytypowane lokale, często w eskorcie umundurowanych wspólników2344, grożąc denuncjacją 

Żydów – co groziło śmiercią zarówno ukrywającym się, jak i ich gospodarzom. W ten sposób, 

szczególnie jeśli wchodzili do mieszkania z przygotowanymi dowodami żydowskiego 

pochodzenia lokatorów, ich szantaże były szczególnie efektywne i mogli liczyć na wysoki 

okup. Miały miejsce także przypadki gdy szmalcownicy powtórnie nachodzili kryjówkę, lub 

też tropili nowe miejsce ukrywania się Żydów i wymuszali haracz aż do wyczerpania się 

kapitału swoich ofiar2345. Inni szantażyści mieli przekazywać sobie nawzajem ofiary – tak że 

były one wielokrotnie nachodzone przez coraz to inne grupy domagające się okupu2346. Takie 

zasady działania wskazują jednoznacznie, że wydawanie Żydów nie było podstawowym 

zamiarem szantażystów, a jedynie metodą pozbywania się już nieużytecznych ofiar, których 

majątek się wyczerpał2347. Dopiero gdy ukrywający się nie byli oni zdolni do opłacenia okupu 

byli oni denuncjowani władzom niemieckim dla kilkusetzłotowej nagrody wypłacanej „z 

urzędu”.  

Co zrozumiałe, nie ma jednej sumy jaką Żydzi płacili w wypadku szantażu – wiele 

zależało od tego jak szmalcownicy oceniali majątek swoich ofiar, ich zdolności negocjacyjnych 

oraz odczuwanego przez strony zagrożenia. W okresie gdy za przebywanie poza gettem groziła 

kara śmierci wykupienie się z rąk szmalcowników było odpowiednio droższe niż w czasie gdy 

w razie wydania Żydom groziły grzywny, areszt czy sama deportacja do getta2348. W źródłach 

poznajemy zarówno wypadki gdzie ofiarom udawało się wykupić płacąc kilkadziesiąt czy 

kilkaset złotych, jak i kwoty sięgające kilkuset tysięcy2349. Co do zasady mniejszymi pieniędzmi 

zadowalali się spotykani na ulicy szmalcownicy, których Ringelblum porównywał do os 

                                                
2343 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie, AR t. 29a, s. 63. 
2344 J. Grabowski wylicza zarówno przypadki zaangażowania do takich akcji faktycznych funkcjonariuszy 

niemieckich czy policjantów „granatowych”, jak i „przebierańców”, gdzie szantażyści udawali członków 

formacji policyjnych. 
2345 G. Paulsson, op. cit., s. 218. 
2346 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie, AR t. 29a, s. 64. 
2347 J. Grabowski, Ja tego Żyda znam!., s. 49. 
2348 J. Grabowski, Ja tego Żyda znam!, s. 48. 
2349 Rekordowo szmalcownicy, którzy schwytali Adolfa Bermana, oczekiwali 500 tys. zł okupu – po 

negocjacjach kwotę tę obniżono do 200 tys.; J. Grabowski, Ja tego Żyda znam!, s. 50. 
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kąsających swoje ofiary, zaś większe haracze ściągali szantażyści wchodzący do mieszkań, 

oczekujący zapłaty w tysiącach czy dziesiątkach tysięcy złotych2350. Wielu z ukrywających się 

Żydów nie było w stanie zapłacić tak wygórowanego haraczu. W takich wypadkach szantażyści 

często zadowalali się zagarnięciem pozostałego majątku uciekinierów. Zdaniem Paulssona 

„szmalcownik, jeśli miał resztki sumienia, mógł się rozgrzeszyć myślą, że nie stał się 

bezpośrednim powodem śmierci swojej ofiary”2351. Na poparcie swojej tezy przytaczał 

wzmianki o tym, że niekiedy po przyjęciu okupu szmalcownicy dawali swoim ofiarom dobre 

rady, czy zobowiązywali się je odprowadzić w bezpieczne miejsce lub też odeskortować do 

getta. Najprawdopodobniej liczba osób w ten sposób zmuszonych do powrotu do getta sięgała 

tysięcy – zjawisko to w źródłach z epoki jest opisywane jako masowe2352 – i obok strumienia 

ludzi opuszczających dzielnicę zamkniętą wspominany jest znacząca masa osób do niej 

wracających2353.  

12.1.5. Fałszywe dokumenty 

Wielu Żydów, szczególnie tych chcących żyć „na powierzchni”, a więc wychodzących 

ze swoich kryjówek na ulice, usiłowało zdobyć dokumenty przedstawiające ich jako 

„aryjczyków”. Można je podzielić na trzy podstawowe kategorie. „Lewymi” nazywano 

dokumenty w całości wypisywane przez fałszerzy, „flancowanymi” takie, w których fałszerz 

podmieniał elementy oryginalnego dokumentu (np. wstawiał zdjęcie jego nowego posiadacza), 

i wreszcie oryginalne, wystawione na osoby zmarłe, przebywające poza granicami czy też 

wytworzone przez przychylnie nastawionych urzędników w odpowiednich instytucjach.  

Czasami w ramach kontroli wystarczyło wylegitymowanie się jednym dokumentem – 

przedwojennym dowodem osobistym, Kenkartą, nawet kartami aprowizacyjnymi i 

odpowiednim odcinkiem meldunkowym. Jeśli wzbudziły one podejrzenia kontrolującego je 

funkcjonariusza były one weryfikowane z księgami meldunkowymi w miejscu zamieszkania, 

księgami metrykalnymi itd2354. W związku z tym dla pełnego zabezpieczenia się przed kontrolą 

konieczne było zdobycie licznych dokumentów – począwszy od metryki chrztu, przez 

Kenkartę, odcinek meldunkowy (uzyskiwany razem z wpisem do księgi meldunkowej danego 

domu), karty aprowizacyjne, po zaświadczenia o szczepieniach2355.  

                                                
2350 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie, AR t. 29a, s. 65. 
2351 G. Paulsson, op. cit., s. 208. 
2352 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie, AR t. 29a, s. 66;  
2353 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 152. 
2354 G. Paulsson, op. cit., s. 152. 
2355 J. Grabowski, Ja tego Żyda znam!, s. 103. 
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Wyrobienie kompletu sfałszowanych dokumentów stanowiło jednak nie tylko duży 

wydatek, ale i wiązało się z ryzykiem na każdym stopniu tej drogi. Zamiast tego wielu 

uciekinierów z getta starało się zdobyć jeden sfałszowany dokument, na podstawie którego 

próbowali wyrobić pozostałe. Ułatwieniem w tych zabiegach była uproszczona procedura 

wystawiania „tymczasowych” dowodów tożsamości w miejsce tych zaginionych w 1939 r. i 

później duplikatów Kenkart – które można było „odtworzyć” na podstawie zeznań dwóch 

świadków2356. Przez to, że te drogi zdobywania dokumentów były stosowane przez wiele 

tysięcy Polaków z różnych przyczyn usiłujących ukryć swoje rzeczywiste personalia przed 

okupantem, to starania te nie zdradzały pochodzenia petenta. Problemem było jednak to, iż 

nieliczni Żydzi zdawali sobie sprawę z tych możliwości zdobycia dokumentów i często trafiali 

w ręce oszustów, którzy za wygórowaną cenę wystawiali kiepskie podróbki dokumentów, 

podczas gdy jednocześnie od końca 1942 r. „Żegota”, wykorzystując istniejące możliwości 

państwa podziemnego, wydawała je Żydom nieodpłatnie. Jak wskazywał Paulsson „Można 

powiedzieć, że z zasady im więcej dokument kosztował, tym mniej był wart”2357. 

Ci, którzy dzięki kontaktom z zaufanymi pośrednikami czy przyjaciółmi poza murami 

byli w stanie dotrzeć do polskiego podziemia najczęściej byli w stanie zdobyć należycie 

wykonany komplet dokumentów nieodpłatnie, inni zaś mogli zapłacić wiele tysięcy złotych za 

nędzne podróbki. Nie jest wykluczone, iż oszuści żerujący naiwności Żydów jednocześnie 

współpracowali z szantażystami, przekazując im wiadomości o adresach i personaliach swoich 

klientów.  

12.1.6. Utrzymanie 

Najważniejszym kosztem ponoszonym przez ukrywających się Żydów były wydatki na 

żywność i lokal. Ze względu na to, że umowy najmu mieszkań były zawierane ustnie przez 

strony którym zależało na poufności, ocena typowych kosztów utrzymania jest obarczona 

znaczącym błędem. Poza tym oferowane ceny mocno różniły się w zależności od przypadku, 

gdyż zarówno najemcy, jak i gospodarze mieli mocno ograniczone możliwości 

skonfrontowania swojej oferty z innymi osobami w podobnej sytuacji. Kluczowym 

zagadnieniem była kwestia tego, czy uciekinierom z getta udawało się znaleźć lokum w cenach, 

jakie oferowano „bezpiecznym” lokatorom, czy też wynajmujący doliczali odpowiednio 

wysoką premię za ryzyko. Mimo formalnego zamrożenia czynszów na poziomie 

przedwojennym w Warszawie poza gettem w latach 1943-44 wynajem pokoju kosztował około 

                                                
2356 G. Paulsson, op. cit., s. 155. 
2357 G. Paulsson, op. cit., s. 156. 
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250-500 zł2358 miesięcznie, przy czym stawka ta dotyczyła najemców nieżydowskich, których 

można było oficjalnie zameldować w budynku. Jeśli chodziło o wynajem Żydom, którzy z 

braku odpowiednio sfałszowanej metryki nie mogli zostać zameldowani, stawki były znacząco 

wyższe ze względu na konieczność opłacenia łapówek, większe ryzyko przy wynajmie i 

wreszcie przekonanie wynajmujących o trudnej sytuacji Żydów, którzy zaakceptują właściwie 

dowolne warunki najmu. 

Z zestawionych przez J. Grabowskiego i G. Paulssona relacji wynika, że przeciętnie za 

miesiąc ukrywający się Żyd musiał płacić około 2000-4000 zł2359, przy czym niekiedy opłata 

obejmowała wyżywienie. Ustalenia te popierają źródła, według których czynsz, jaki przyszło 

płacić Żydom, był pięcio- czy dziesięciokrotnie wyższy od stawki rynkowej2360. Według 

Ringelbluma w pierwszym półroczu 1943 r. typowa stawka za ukrywanie Żyda w Warszawie 

wzrosła z 100 do 200 zł dziennie2361 i – jak się wydaje – uwzględniała już ona koszty skromnego 

utrzymania.  

Ustalenie rzeczywistej relacji pomiędzy oferowanym Żydom warunkom najmu, a 

kosztami utrzymania jest o tyle trudne, że w omawianym okresie dochodziło do znaczących 

zmian cen. Od początku 1942 r. do lata 1943 r. ceny wielu podstawowych artykułów poza 

murami wzrosły trzy-czterokrotnie2362. Oznaczało to, że rzeczywisty miesięczny koszt 

utrzymania jednej osoby w Warszawie, bez dostępu do bonów aprowizacyjnych, mógł wynosić, 

w zależności od oczekiwanego standardu, kilkaset do około tysiąca złotych miesięcznie. 

Oznaczało to, iż u gospodarzy wliczających koszt wyżywienia w czynsz z czasem znacząco 

malała marża. Niemniej ich zarobek nadal był znacząco wyższy niż gdyby wynajmowali 

mieszkanie Polakom. Tam, gdzie wynajmujący lokal Żydzi mieli „dobry wygląd”, czyli taki, 

który nie sugerował żydowskiego pochodzenia, byli w stanie kupować żywność na wolnym 

rynku i wtedy płacone przez nich ceny były takie same, jak płacone przez Polaków za żywność 

poza systemem kartkowym.  

Wydaje się, że ta zmiana poziomu cen mogła bodźcem dla gospodarzy, by narzucać 

najemcom nowe, gorsze warunki najmu. Jednocześnie w szeregu przypadków umowy miały 

być renegocjowane tak, by Żydzi rozliczali się nie w tracących na wartości „młynarkach”, a w 

metalach szlachetnych czy walutach obcych2363. Oznaczało to zarazem, że oszczędności Żydów 

                                                
2358 G. Paulsson, op. cit., s. 195; J. Grabowski, Ratowanie Żydów za pieniądze, s. 96. 
2359 J. Grabowski, Ratowanie Żydów za pieniądze, s. 96; G. Paulsson, op. cit., s. 195-196. 
2360 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 202. 
2361 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie, AR t. 29a, s. 68. 
2362 T. Szarota, op. cit., s. 195. 
2363 J. Grabowski, Ratowanie Żydów za pieniądze, s. 98. 
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przechowywane w złotówkach szybko traciły na wartości i kwoty, które według szacunków 

przed ucieczką miały wystarczyć na dłuższe ukrywanie się poza gettem, wyczerpywały się w 

zastraszającym tempie. W nieco lepszej sytuacji znaleźli się ci Żydzi, którzy z getta wynieśli 

przedmioty wartościowe, które w razie potrzeb sprzedawali na wolnym rynku. Zagrożenia 

związane z wychodzeniem na ulice i wiążącymi się z tym szantażami omówione zostaną w 

dalszej części pracy. 

Niekiedy i takie stawki nie wystarczały wynajmującym mieszkania, którzy decydowali 

się na różne sposoby wykorzystywać uzależnienie swoich lokatorów. Często polscy gospodarze 

niesumiennie rozliczali się z Żydami przy robieniu dla nich zakupów czy też przy spieniężaniu 

ich ruchomości2364. W ten sposób oszczędności lokatorów topniały znacznie szybciej niż 

powinny, a lokatorzy mieli bardzo ograniczone możliwości sprzeciwienia się takim praktykom. 

W innych wypadkach gospodarze wprost okradali swoich lokatorów, wyrzucali ich na bruk czy 

też zdradzali ich „agentom” w zamian za udział w łupach. Zadaniem agentów było możliwe 

szybkie wymuszenie od ukrywanych Żydów ich całych oszczędności. Rekrutowali się oni 

zarówno spośród ludności cywilnej, jak i funkcjonariuszy służb mundurowych, a ich zadaniem 

było możliwie sprawne uchwycenie całego majątku ukrywającej się rodziny. W tym celu 

nachodzili oni mieszkanie, grożąc denuncjacją lub też przekazaniem sprawy mniej łaskawym 

funkcjonariuszom i po otrzymaniu haraczu po pewnym czasie wracali. Znane w źródłach są 

wypadki gdzie ich gospodarz po takim najściu pomagał Żydom w zmianie adresu tylko po to 

by po pewnym czasie nasłać na nich agentów po raz kolejny. Inni uciekinierzy z getta na wieść 

o nadejściu policjantów czy żandarmów uciekali z mieszkania, pozostawiając w nim majątek 

którego nie zdołali w panice zabrać ze sobą2365. Henryk Bryskier opisywał przypadek swojego 

znajomego, który sowicie opłacał pobyt w mieszkaniu pewnej Polki, żony oficera WP 

przebywającego w niewoli. Opłacał on swój pobyt poza murami, lecz pewnej nocy został 

obudzony przez okrzyk: „uciekaj pan oknem, bo idą do nas kryminalni”. Zdaniem 

opowiadającego sprawa ta była ukartowana przez przechowującą go Polkę i miała na celu 

kradzież oszczędności jakie mógłby pozostawić w pokoju uciekając2366.  

12.1.7. Konieczne rezerwy 

Żydowscy uciekinierzy, którzy po wyjściu poza mury znaleźli się pod opieką jednostek 

świadczących im pomoc z pobudek humanitarnych, jak też przez wzgląd na relację rodzinną 

czy towarzyską byli w wyjątkowo uprzywilejowanej sytuacji, a znaczącą część ich kosztów 

                                                
2364 G. Paulsson, op. cit., s. 224. 
2365 J. Grabowski, Ratowanie Żydów za pieniądze, s. 104-106. 
2366 H. Bryskier, op. cit., s. 230-231. 
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utrzymania ponosili ich opiekunowie. Trudno określić, jak wiele było takich osób, lecz z 

pewnością te grupy szczęśliwych ukrywających się stanowiły mniejszość. Słabo opisanym 

zjawiskiem dotyczącym tej grupy jest zlecanie ukrywania Żyda osobom zawodowo 

zajmujących się tym zajęciem. Na taką usługę decydowali się często Polacy, którzy chcieli 

pomóc bliskiemu, lecz nie mieli warunków do ukrywania osoby w swoim mieszkaniu2367.  

Na marginesie należy zaznaczyć, iż w tej grupie dochodziło do nadużyć wobec 

ukrywanych Żydów, a także oszustw na niekorzyść utrzymujących ich osób. Władysław 

Szpilman wspominał, że mimo ofiarności osób utrzymujących jego kryjówkę jego bezpośredni 

opiekun, znany z pseudonimu „Szałas” „wpadał raz na dziesięć dni z odrobiną żywności, 

narzekając, że na więcej nie mógł zdobyć pieniędzy. Dałem mu wobec tego resztki moich 

rzeczy do sprzedania, ale prawie z zasady tak się jakoś zdarzało, że owe rzeczy skradziono mu 

i znów przychodził ze znikomą tylko ilością żywności”2368. Po pewnym czasie ukrywania się 

w tych warunkach Szpilman był tak wyczerpany, że z trudem wstawał z łóżka.  

Obok nich znajdowała się znacznie szersza grupa tych, którzy poza murami ukrywali 

się dzięki zgromadzonym oszczędnościom2369. Niektórzy autorzy podkreślają, że na ucieczkę 

mogli pozwolić sobie najbogatsi mieszkańcy dzielnicy, często zaliczani do „nowych elit”, 

wzbogaconych podczas wojny, a ściślej – podczas akcji eksterminacyjnej z lata 1942 r. „Nie 

brak wśród nich jednostek, które w swoim czasie same przyjmowały pieniądze od kandydatów 

na wywiezienie do Treblinki za fikcyjne zapisanie ich na listę robotników niemieckiej firmy. 

Znajdują się wśród nich również byli policjanci żydowscy, którzy zdobyli pieniądze w sposób 

jeszcze bardziej niegodziwy”2370. Co za tym idzie wielu niezamożnych, w przededniu 

rozpoczęcia deportacji, Żydów mogło na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy zgromadzić 

znaczące oszczędności, spieniężając mienie po wywiezionych do Treblinki czy zajmując się 

przemytem.  

Żydzi decydujący się na ucieczkę z getta mogli zakładać, że wojna potrwa jeszcze – 

przynajmniej – kilka miesięcy, podczas których zdani będą w całości na swoje rezerwy 

kapitału. Przyjmując dość niskie oszacowanie i zakładając rynkowy koszt pobytu poza murami 

na 2500 zł na osobę miesięcznie i oczekiwane dalsze trwanie wojny na pół roku uzyskamy 

kwotę 15000 zł, która miała pozwolić na przeżycie jednemu uciekinierowi. Jeśli dodać do tego 

wydatki na przemycenie wywożonego z getta majątku, wyrobienie dokumentów czy opłacenie 

                                                
2367 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 144. 
2368 Wł. Szpilman, op. cit., s. 153. 
2369 Paulsson, w oparciu o badania Nechamy Tec, szacuje, iż około 70% miejsc ukrycia było opłacanych, lecz 

zastrzega, że jest to bardzo ogólne przybliżenie; G. Paulsson, op. cit., s. 188. 
2370 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., k. 232. 
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się kilka razy drobnym szantażystom, suma ta może urosnąć do pułapu 20-25 tys. zł, a bardziej 

przewidujące jednostki odkładały odpowiednio większe rezerwy, mające pozwolić na 

ukrywanie się przez rok i dłużej. W źródłach spotykamy wzmianki o osobach opłacających się 

szantażystom kwotą 50 czy 100 tys. zł2371, oraz transportach rzeczy o wartości kilkudziesięciu 

tysięcy złotych, które miały stanowić zabezpieczenie jednej rodziny2372, co wskazuje, iż nasz 

szacunek w przybliżeniu odpowiada rzeczywistej kalkulacji Żydów ukrywających się za 

pieniądze. 

Przyjmując szacunek, iż około 10 tysięcy Żydów uciekających z getta warszawskiego 

musiało ukrywać się na tych zasadach okazałoby się, że musieli oni zgromadzić około 200-250 

mln zł, a więc – jak wskażemy w dalszej części pracy – kilkukrotnie większe środki niż 

pochłonęły bunkry i zbrojenie żydowskiego podziemia razem wzięte. Jeśli dodać do nich środki 

zagrabione kilku tysiącom Żydów, którzy po szantażu zmuszeni zostali do powrotu do getta, 

czy przyjąć, iż zazwyczaj przygotowywano rezerwy na dłuższe ukrywanie się łatwo uzyskamy 

znacznie wyższe wartości.  

12.1.8. Powroty do getta 

Wielu uciekających z getta wracało później do dzielnicy zamkniętej. W źródłach 

przewija się kilka najczęstszych przyczyn takich powrotów. Po pierwsze dla wielu osób, nawet 

jeśli nie zetknęły się one bezpośrednio z szantażami, przebywanie poza murami w atmosferze 

stałego zagrożenia było wyczerpujące psychicznie. W relacjach ukrywających się Żydów wielu 

wspominało o ciągłej czujności jaką musieli się wykazywać poza gettem, gdzie każda rozmowa 

z przypadkowym przechodniem mogła oznaczać ich dekonspirację. Nawet ci, którzy żyli stale 

w ukryciu, zaopatrywani przez swoich polskich opiekunów, stale obawiali się, że detale takie 

jak większe zakupy czy nietypowe artykuły kupowane przez ich gospodarzy naprowadzą na ich 

trop szantażystów2373. W takiej sytuacji życie w getcie, nawet ze stale grożącym widmem 

kolejnej akcji deportacyjnej, wydawało się być spokojniejszym, gdyż przebywało się stale 

wśród swoich, a codzienne funkcjonowanie nie zwiększało ryzyka śmierci.  

Havi Dreifuss w swoich badaniach zwróciła także uwagę na to, iż w okresie deportacji 

z lata 1942 r. i po niej doszło do załamania się obrazu ludności polskiej w oczach Żydów. We 

wcześniejszym okresie okupacji, dzięki okazywanej przez Polaków solidarności przed 

                                                
2371 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., k. 235; G. Paulsson, op. cit., s. 221. 
2372 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 142. 
2373 W źródłach poznajemy osoby, które obawiały się, że na ich trop szantażyści wejdą dlatego, iż ich samotna 

gospodyni musiała kupić przybory do golenia, lub też kupowała więcej żywności niż potrzeba dla 

jednoosobowego gospodarstwa. Jak się wydaje stanowią one raczej wyraz stanu psychicznego ukrywających się 

w Warszawie Żydów, niż dowód faktycznej inwigilacji całego społeczeństwa przez szmalcowników. 
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zamknięciem getta i owocnej współpracy przemytników, częste było przekonanie, iż Polacy są 

co do zasady życzliwie neutralni, a ewentualne antysemickie wystąpienia uważano za 

odstępstwa od tej reguły. Ten pozytywny obraz został podważony gdy Żydzi, którzy zdołali 

przetrwać deportacje do obozów zagłady, zetknęli się z polską obojętnością wobec wydarzeń 

w getcie i wrogością wobec żydowskich uciekinierów2374.  

Częściej jednak do getta wracały osoby, które na własnej skórze przekonały się o 

zagrożeniach czyhających na ukrywających się Żydów i utraciły większość swojego majątku 

w wyniku szantażu czy zdrady ze strony polskich gospodarzy. Zdrady te były tym bardziej 

dotkliwe, że często dokonywali ich nie przypadkowi ludzie, a niegdysiejsi współpracownicy w 

interesach. Przykładem w tym miejscu może być Dawid Gutlejzer, który planował ukrywać się 

u swojego niegdysiejszego partnera handlowego. Ten jednak już po kilku dniach zdradził jego 

kryjówkę podstawionym agentom, którzy ograbili go z wszelkich oszczędności, przez co 

musiał jak biedak powrócić do getta2375. Ringelblum wspominał: „Jak długo istniało getto, 

obserwowano masowy powrót ofiar szantażystów do dzielnicy żydowskiej. Wracali złamani na 

duchu, ogołoceni z rzeczy i pieniędzy, z przekleństwem na ustach na stronę aryjską, która 

obdarła ich z ostatniej deski ratunku. Powracający całowali ziemię getta, błogosławili każdy 

dzień na niej spędzony, twierdząc, że tu mogą wypocząć, że nie nadsłuchują, czy nie nadchodzi 

policja”2376. Należy w tym miejscu przyjąć, że podany przez Paulssona szacunek liczby 

powracających do getta, wynoszący 600 osób2377, jest znacząco zaniżony.  

Obok nich znalazły się także grupy osób, które w zależności od sytuacji przechodziły 

mury getta – tak że w obliczu spodziewanych deportacji opuszczali dzielnicę żydowską, a w 

okresie uważanym za spokojniejszy przebywali w getcie. Miały miejsce także przypadki, gdy 

część rodziny wychodziła już poza mury, zaś pozostali w dzielnicy zamkniętej członkowie 

kontynuowali swoje interesy, tak by zgromadzić większe rezerwy na czas ukrywania się2378. 

Zdarzało się również, że ludzie z jednej strony muru przechodzili na drugą w interesach lub 

celach towarzyskich – odwiedzić swoje rodziny. Słynne są wypadki osób, które w ten sposób 

powróciły do getta w przededniu powstania, takie jak Emanuel Ringelblum.  

 

                                                
2374 Havi Dreifuss, Relations between Jews and Poles during the Holocaust; The Jewish Perspective, Jerozolima 

2017, s. 190 i d. 
2375 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 152. 
2376 E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie, AR t. 29a, s. 65. 
2377 G Paulsson, op. cit., s. 218, s. 299; Oszacowanie to oparto na ekstrapolacji losów 113 Żydów, którzy zginęli 

pomiędzy ucieczką z getta, a przed końcem wojny na ogół Żydów, którzy zginęli ukrywając się w Warszawie i 

jej okolicach. W tej analizie autor przedstawił szereg słabo uargumentowanych założeń, które zmniejszają 

wiarygodność tego oszacowania.  
2378 H. Bryskier, op. cit., s. 228. 
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12.2. Schrony, kryjówki 

 

W okresie akcji likwidacyjnej getta z lata 1942 r., szczególnie w jej późnym okresie, 

gdy wiele dotychczas „pewnych” zaświadczeń przestało być honorowanych, wiele osób 

zdecydowało się na ukrywanie się podczas przeszukań bloków mieszkalnych i zakładów pracy. 

Decyzja ta wiązała się z wielkim ryzykiem, gdyż Żydzi wykryci podczas przeszukań byli często 

mordowani na miejscu, bądź też bez kontroli dokumentów kierowani na Umschlagplatz. 

Dlatego też na ten krok decydowały się głównie osoby, którym nie udało się zdobyć 

dokumentów zaświadczających o zatrudnieniu. Po akcji wiele osób wspominało2379, że cenione 

podczas deportacji dokumenty były w rzeczywistości śmiertelną pułapką, gdyż dawały one 

fałszywe poczucie bezpieczeństwa osobom, które bez tych zaświadczeń podjęłyby inne próby 

uniknięcia wywózki, zaś kryjówki okazały się być zaskakująco skuteczną formą ochrony – o 

czym może świadczyć znacząca liczba „dzikich” mieszkańców getta. 

Początkowo do ukrywania się wykorzystywano improwizowane schrony. Wielu Żydów 

chowało się w szafach, skrzyniach, na strychach i w piwnicach, gdzie planowali spędzić 

maksymalnie kilka godzin – do zakończenia blokady danego obszaru. W szeregu przypadków 

grupa osób miała chronić się w pomieszczeniu, do którego drzwi były zasłonięte szafą. 

Praktyka ta była na tyle rozpowszechniona, że dowódcy prowadzący blokady mieli kierować 

na kolejne klatki schodowe tyle osób, ile okien wychodzących na podwórze (względnie ulicę) 

było widocznych w danym budynku i kazać im stanąć w oknach, by w ten sposób sprawdzić 

czy do wszystkich pokoi udało się dotrzeć przeszukującym. Skuteczność takich miejsc 

schronienia wynikała raczej z niesumienności funkcjonariuszy przeszukujących dany obiekt, 

niż z przemyślnych konstrukcji kryjówek. Doświadczenia nabrane w tym okresie posłużyły 

jednak do tworzenia nowych schronów, które miały odegrać ważną rolę w czasie akcji 

styczniowej i podczas powstania w getcie.  

Ukrywanie się w schronach było przez wielu postrzegane jako alternatywa dla ucieczki 

za mury. Stefan Szpigielman, który wyszedł z dzielnicy wraz z placówką 30 stycznia 1943 r., 

pisał o rozterkach trapiących Żydów w getcie szczątkowym: „Istnieje dylemat: tu czy tam. Czy 

budować tu schrony, kryjówki z wyposażeniem na tygodnie, czy też pójść za mury. To jest 

kwadratura koła. Bo tam za murami trzeba mieć pieniądze, pieniądze lub przyjaźnie. Tam jeden 

krok fałszywy, jeden szantaż może obalić całe misterne obliczenie ukrycia się na tygodnie, 

                                                
2379 Patrz np. Relacja o pierwszej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego, ARG II 271, Archiwum Ringelbluma, 

t. 34., s. 247, H. Bryskier, op. cit., s. 66. 
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miesiące”2380. Jakkolwiek takie postrzeganie schronów było w getcie częste2381, oparte było na 

fałszywym przekonaniu, iż możliwe było doczekanie wyzwolenia w kryjówce na terenie 

dzielnicy zamkniętej. Jeśli bowiem schron zapewniłby możliwość ukrycia się na okres kilku 

dni czy tygodni, zaś wojna trwałaby dłużej, to wielkie nakłady na budowę kryjówki pozwalałby 

jedynie odsunąć w czasie konieczność wyjścia z dzielnicy zamkniętej i ukrywania się wśród 

Polaków.  

Schrony, jakie budowano w getcie można podzielić na dwa główne typy. Pierwsze z 

nich stanowiły tymczasowe schronienia, które miały posłużyć za miejsce ukrycia na czas akcji 

– od kilku do kilkunastu dni, po czym planowano je opuścić, z kolei drugim typem miały być 

kryjówki obliczone na miesiące, w których planowano doczekać wyzwolenia, przekazania 

dotychczasowego terenu getta do zasiedlenia Polakom (tak stało się latem 1942 r. z obszarem 

na południe od Leszna), czy opuszczenia tych terenów jako „dzikich” (jak stało się z pasem 

pomiędzy Gęsią i Nowolipkami po ich wyłączeniu z getta w końcu sierpnia 1942 r.).  

Emanuel Ringelblum wspominał o drugim typie schronień: „urządzono je w ten sposób, 

aby można było przebywać w nich całe miesiące. Sens kryjówek był następujący: jeśli 

zlikwidują wszystkich Żydów w Warszawie, wówczas zejdziemy do kryjówek i pozostaniemy 

tam aż do wyzwolenia”2382. Niektóre ze schronów tego rodzaju miały zostać zamurowane wraz 

z ich mieszkańcami, którzy planowali przez szereg miesięcy nie opuszczać tych pomieszczeń. 

Cytowany wcześniej raport nie szczędził w stosunku do nich słów krytyki: „koncepcja 

schronienia się przez zamurowanie była w ogóle nie do przyjęcia dla ludzi zdrowo myślących. 

Była raczej zbiorowym, tragicznym samobójstwem”2383. Niewiele lepiej jego autor oceniał 

pomysł ukrywania się pod ziemią przez wiele miesięcy: „schrony te miały okresowo swoje 

znaczenie, podczas t. zw. gorących dni uratowały wiele ludzi, ale jako rozwiązanie zasadnicze 

i trwałe należało je bezwzględnie odrzucić”2384. Do podobnych wniosków doszło wielu Żydów 

jeszcze przed rozpoczęciem powstania w getcie. W okresie akcji styczniowej, gdy schrony 

zostały wykorzystane przez kilka dni, wyszły na jaw liczne problemy związane z ich 

eksploatacją, co dla wielu było bodźcem do zrezygnowania z budowy kryjówek na rzecz 

szukania dróg ucieczki z getta. Stanisław Adler, wcześniej zaangażowany w budowę schronu, 

opisywał noc z 18 na 19 stycznia 1943 r.:  

                                                
2380 St. Ernest, op. cit., s. 304. 
2381 G. Paulsson, op. cit., s. 126-129. 
2382 Emanuela Ringelbluma pisma z getta, AR t. 29, s. 429, 24 XII 1942 r.; Sprawą wymagającą dalszych badań 

jest kwestia tego jak długie dalsze trwanie wojny przewidywali mieszkańcy okupowanej Warszawy. 
2383 AAN, DRK, Ostateczna likwidacja ghetta warszawskiego, 202-II/28, k. 123. 
2384 AAN, DRK, Ostateczna likwidacja ghetta warszawskiego, 202-II/28, k. 123. 
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W miarę czasu wzmaga się dusznota, potęgują się hałasy, pełno chorych, 

starców, drobnych dzieci. […] W tych ciężkich warunkach układamy się do 

snu. […] Leżę na skraju łóżka polowego, dzieląc je jeszcze z dwoma osobami. 

Raz po raz ktoś przechodzący ociera się o mnie. […] Męczy mnie bronchit, 

na który cierpię od dwóch miesięcy. Chwilami formalnie duszę się jak w 

ataku astmy. Z powały kapie woda tak gęsto, że ma się wrażenie, że to pada 

rzęsisty deszcz. Owijam głowę jakąś szmatą, spadające krople już mnie nie 

drażnią, natomiast potęgują się duszności. Zaczynam zdawać sobie sprawę z 

tego, że w tym schronie mógłbym ujść niebezpieczeństwu, nawet gdyby 

obecnie „akcja” trwać miała tygodniami, ale w najlepszym wypadku 

przypłaciłbym ten pobyt chroniczną chorobą płucną, nie mówiąc już o durze, 

którego tu nie będzie można uniknąć2385. 

 

Po przebudzeniu następnego dnia w schronie wybuchły konflikty, gdyż rodzice nie 

wyrażali zgody na podanie swoim dzieciom środków nasennych, zaś pozostałe osoby obawiały 

się, iż ich płacz może zdradzić kryjówkę. Na tym tle doszło do rękoczynów, zaś jedna z matek 

miała grozić wydaniem schronu krzycząc „ja zginę, ale i wy zginiecie!”2386. Doświadczenia te 

przekonały go do tego by, kilka dni po zakończeniu akcji styczniowej opuścić dzielnicę 

żydowską w wózku towarzystwa pogrzebowego2387. Należy zaznaczyć, że w tym miejscu 

mowa była o kryjówce przygotowanej nakładem wielkich środków i pierwszych dwóch dniach 

jej eksploatacji. Nietrudno sobie wyobrazić, że w sytuacji ekstremalnego stresu, zmęczenia, 

niedotlenienia i po dłuższym przebywaniu na ograniczonej przestrzeni z grupą innych osób 

mogło dochodzić do ostrzejszych konfliktów i to zdrowie psychiczne mieszkańców mogło 

szybciej zawieść niż przygotowane do długiego ukrywania się urządzenia techniczne2388.  

W trakcie powstania w getcie okazało się, że nawet w najlepiej zaopatrzonych 

schronach warunki po kilku, góra kilkunastu, dniach stawały się tragiczne. Poniżej omówiono 

najważniejsze przyczyny, poza wyżej omówionymi czynnikami natury społecznej, dla których 

schrony nie mogły spełniać pokładanych w nich nadziei.  

Większość schronów była tworzona z przekonaniem, iż na terenie getta nie dojdzie do 

większych zniszczeń. Nie spodziewano się jego zburzenia czy podpalenia, gdyż zakładano, że 

władzom niemieckim będzie zależało na zachowaniu zakładów przemysłowych w stanie 

                                                
2385 St. Adler, op. cit., s. 373. 
2386 St. Adler, op. cit., s. 375. 
2387 St. Adler, op. cit., s. 396. 
2388 Na marginesie warto wspomnieć, iż zbliżone wnioski osiągano przy badaniu czynników determinujących 

możliwość przeżycia rozbitków na morzu. Po eksperymentach Alaina Bombarda i Hannesa Lindemanna, którzy 

zdołali wykazać, że silnie zmotywowane jednostki są w stanie, z minimalnymi zapasami żywności, przetrwać 

wiele miesięcy ma morzu, badacze zwrócili uwagę na rolę morale i stosunków interpersonalnych dla ocalenia 

rozbitków. 
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zdatnym do pracy i budynków mieszkalnych gotowych do zasiedlenia. Co zrozumiałe, 

założenia te okazały się być fałszywe, a Niemcy zdecydowali się na całkowite zniszczenie 

getta. Rozniecone przez nich pożary i wyburzenia w wielu przypadkach zmusiły Żydów do 

ewakuacji schronów, lub też doprowadziły do ich śmierci pod gruzami zniszczonych kamienic. 

Istniała również pewna liczba schronów ukrytych w zamurowanych pomieszczeniach w 

kamienicach powyżej poziomu gruntu. Po tym jak 23 kwietnia 1943 r. Jürgen Stroop otrzymał 

polecenie „przeszukania z największą bezwzględnością i nieubłaganą surowością getta 

warszawskiego”2389, co uznał za wezwanie do systematycznego niszczenia zabudowy dzielnicy 

przez jej podpalanie i burzenie, schronienia te szybko przestały spełniać swoją rolę2390. 

Przykładowo: Simcha Binem-Motyl znalazł się w lokalu zorganizowanym przez zamożnych 

szczotkarzy, na czwartym piętrze kamienicy przy ul. Świętojerskiej 322391. Mimo iż był on 

doskonale zamaskowany, a jego wyposażenie i zgromadzone w nim zapasy wystarczyłyby na 

długie przebywanie, już w pierwszych dniach powstania musiał on zostać opuszczony z 

powodu podpalenia kamienicy.  

Wielu Żydów cierpiało z powodu braku działającej wentylacji, gdyż zawarty w 

powietrzu tlen był szybko zużywany przez ukrywającą się ludność i obecne w niektórych 

schronach kuchnie. Zagadnienie to było niedoceniane przy projektowaniu kryjówek – w 

znanych nam opisach ich urządzenia zazwyczaj autorzy skupiali się na maskowaniu wejść, 

magazynach żywności czy systemach mających zapewnić dopływ wody i prądu elektrycznego, 

a kwestia wentylacji poruszana była jedynie zdawkowo. Zakładając, że w schronie na osobę 

przypadało około ½ m2 (co odpowiada minimalnym powojennym normom dla budowy 

schronów2392) przy wysokości schronu 2 – 2,5 m na jedną osobę przypadało około 1-1,25 m3 

powietrza. Dla zachowania odpowiedniej ilości tlenu do normalnego funkcjonowania 

(przynajmniej 14% zawartości tlenu w powietrzu) konieczne było wymienienie około 5 l 

powietrza na minutę na osobę, co przekładało się na wymianę całego powietrza w schronie co 

około 4 h2393, co było niemożliwe bez wentylacji mechanicznej. Szczególnie trudna sytuacja 

musiała panować w dolnych partiach schronów, gdyż dwutlenek węgla jako gęstszy od tlenu 

koncentrował się przy podłodze. Nawet w schronach gdzie przewidziano budowę instalacji 

                                                
2389 Raport Stroopa, s. 38. 
2390 Dr Polisiuk zeznawał, że już po upływie pierwszego tygodnia większość dzielnicy została wypalona; AŻIH, 

dr [Leon? Adolf?] Polisiuk - Relacja, 301/5061, k. 6; Imię ustalono za: Basia Temkin-Berman, Dziennik z 

podziemia, s. 335; edytorzy tego tekstu przyjęli, iż nazywał się Leon Polisiuk, zastrzegając jednocześnie, że 

według niektórych źródeł nazywał się Adolf – co odpowiada anonsom z GŻ, gdzie ogłaszał się lekarz A. 

Polisiuk; por. GŻ nr 16 z 6 II 1942 r., s. 5. 
2391 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 165. 
2392 DCPA Attack Environment Manual, June 1973, chapter 7, panel 2. 
2393 DCPA Attack Environment Manual, June 1973, chapter 7, panel 3. 
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wentylacyjnej to często były one niedostosowane do faktycznego zapotrzebowania na tlen w 

schronie, szczególnie w wypadkach gdzie chroniła się w nich liczniejsza grupa osób niż 

pierwotnie zakładana. „Doświadczenie wykazało, że w momentach chowania się przed 

Niemcami, osoby nie mające zapewnionego miejsca schronu, próbowały siłą się dostać do 

wnętrza upatrzonego schowka przeludniając go i uniemożliwiając wspólny pobyt, jako że zła 

wentylacja nie pozwalała na doprowadzenie świeżego powietrza”2394 pisał jeden z 

pamiętnikarzy getta, a jego opinię podzielało wielu innych. W źródłach spotykamy liczne 

wzmianki o niemożliwości zapalenia zapałek w schronach przez zbyt niską zawartość tlenu w 

powietrzu2395. Tak zła sytuacja miała miejsce nawet w miejscach gdzie nie zostały wywołane 

przez Niemców pożary. W schronach znajdujących się w podpalonych budynkach z powodu 

żaru i spadku zawartości tlenu w powietrzu warunki stawały się beznadziejne w krótkim czasie, 

a chroniący się w nich Żydzi często musieli decydować się na opuszczenie kryjówki2396. 

Niektóre schrony musiały zostać opuszczone po upływie zaledwie kilku dni z powodu 

braku odpowiednich ilości żywności zmagazynowanych na miejscu bądź utraty dostępu do 

wody, lub też ich mieszkańcy musieli wychodzić w poszukiwaniu tych dóbr na powierzchnię – 

co każdorazowo narażało kryjówkę na dekonspirację. Przykładowo: wielki schron mieszczący 

się piwnicach zrujnowanego domu przy ul. Gęsiej 3, mieszczący około 130 osób spośród 

personelu i pacjentów szpitala uważany był za „wzorowy” gdyż obejmował on kilkanaście izb 

piwnicznych, których część przeznaczona była do zamieszkania, pozostałe zaś na magazyny, 

kuchnię czy ubikacje z przyłączem do kanalizacji i wody bieżącej. Przygotowania te jednak 

dość szybko okazały się niewystarczające, gdyż już po dwóch dobach powstania części jego 

mieszkańców zaczął doskwierać głód, a po niedługim czasie wszyscy musieli ograniczyć 

jedzenie do jednego talerza zupy ze wspólnego kotła dziennie i to mimo wysyłania co noc grup 

mających szabrować żywność pozostałą w już nakrytych schronach2397. Brak żywności i 

konieczność przeszukiwania mieszkań czy opuszczonych kryjówek stanowią częsty element 

relacji o życiu w szopach2398. 

Kwestią dyskusyjną pozostaje zagadnienie maskowania schronów. Z jednej strony 

dysponujemy relacjami Żydów, którzy przez szereg miesięcy nie zdawali sobie sprawy, iż w 

                                                
2394 H. Bryskier, op. cit., s. 210. 
2395 Świadczy to o spadku zawartości tlenu poniżej 18%, a więc mogło być możliwe jeszcze względnie normalne 

funkcjonowanie. 
2396 Według źródeł niemieckich: „W szeregu wypadków obsada bunkrów […] ledwie była w stanie wyczołgać 

się na powierzchnię. Z zeznań ujętych Żydów wynikało, że większa liczba przebywających w bunkrach osób na 

skutek żaru i dymu oraz wybuchów doznała pomieszania zmysłów”, Raport Stroopa, s. 63, 26 IV 1943 r. 
2397 AŻIH, dr [Leon? Adolf?] Polisiuk - Relacja, 301/5061, k. 1-7; Schron ten był tak znaczący, że doczekał się 

wzmianki w: Raport Stroopa, s. 93, 11 V 1943 r. 
2398 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 802-803, AŻIH, [Stella Fidelseid?], Relacja, 301/4873, k. 15. 
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ich kamienicy powstaje schron2399, z drugiej zaś w okresie powstania wiele osób przechodziło 

pomiędzy bunkrami. Zdaniem niektórych pamiętnikarzy budowa schronów była tajemnicą 

poliszynela w danym zakładzie czy kamienicy2400. W relacjach z powstania dowiadujemy się o 

bojownikach organizacji podziemnych docierających do poszczególnych schronów z 

informacjami o przebiegu walk, uciekinierach z wykrytych bunkrów liczących na przyjęcie w 

znanych im kryjówkach, czy nawet lekarzach odwiedzających ukrywających się chorych2401. 

Takie wędrówki ludzi prowadziły w wielu przypadkach do dekonspiracji kryjówek, gdyż były 

one obserwowane przez siły pacyfikujące getto. Częstą praktyką niemiecką było szantażowanie 

czy torturowanie Żydów schwytanych w jednym ze schronów w nadziei, że zdradzą oni inne 

znane im kryjówki2402, co mogło odnosić skutek tylko wtedy jeśli znaczący odsetek osób znał 

bunkry gdzie ukrywali się inni Żydzi.  

W źródłach żydowskich, szczególnie pisanych przez osoby, które spędziły część 

powstania w schronach, widoczny jest pewien zawód bunkrami. Mimo wielkiego nakładu 

pracy, kapitału i pomysłowości stworzone pod ziemią kryjówki nie spełniły pokładanych w 

nich nadziei, a ich mieszkańcy zostali z nielicznymi wyjątkami schwytani przez siły 

pacyfikujące getto. Niemal wszyscy Żydzi, którzy przeżyli powstanie w getcie, zdołali tego 

dokonać w pewnym momencie porzucając schrony i uciekając poza mury. Jak podsumował 

Aleksander Donat „Budowano schrony w nadziei, że wytrzymają kilka tygodni, może miesięcy, 

być może nawet do końca wojny. […] Większość tych schronów okazała się grobami dla 

żywych, lecz tego już nie mogliśmy przewidzieć”2403. Paradoksalnie, z wielkim uznaniem o 

przygotowanych przez Żydów kryjówkach, wypowiadał się Jürgen Stroop. Pisał on: „O 

przezorności, z jaką działali Żydzi, świadczy stwierdzone w wielu wypadkach umiejętne 

zaopatrzenie bunkrów w urządzenia mieszkalne dla całych rodzin, urządzenia do prania i 

kąpieli, ustępy, pomieszczenia na broń i amunicję, oraz w wielkie zapasy żywności na szereg 

miesięcy”2404. Zarówno według jego raportów dziennych, jak i powojennych zeznań, dla 

Niemców zaskoczeniem było to jak wiele tego rodzaju schronów powstało2405, a ich urządzenie 

często opisywane było w superlatywach. Często w raporcie przewija się wręcz jego zaskoczenie 

tym, iż jakąś kryjówkę udało się wykryć – przykładem niech będzie raport dzienny za 5 maja: 

„wydawało się, że użyte oddziały szturmowe osiągną małe wyniki. […] na skutek zdrady oraz 

                                                
2399 S. Binem-Motyl, op. cit., s. 146. 
2400 St. Ernest, op. cit., s. 304. 
2401 AŻIH, dr [Leon? Adolf?] Polisiuk - Relacja, 301/5061, k. 7. 
2402 M. Pachter, op.cit., s. 401. 
2403 Aleksander Donat, The Holocaust Kingdom [za:] I. Gutman, op. cit., s. 469. 
2404 Raport Stroopa, s. 37. 
2405 Raport Stroopa, s. 36. 
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zmysłu tropicielskiego żołnierzy wykryto większą liczbę dalszych bunkrów”2406, a po 

wypaleniu niektórych kwartałów z uznaniem stwierdzał: „Żydzi utrzymują się nadal w 

bunkrach znajdujących się na głębokości 2-3 m pod ziemią. W wielu wypadkach bunkry te 

można wykryć tylko wtedy, gdy schwytany już Żyd udzieli jakiś wskazówek”2407. Wśród 

fotografii załączonych do raportu znajduje się seria pięciu zdjęć2408, które ukazują wnętrze 

jednego z dobrze zaopatrzonych schronów2409.  

Trudno jest ocenić liczbę schronów jakie powstały na terenie getta. Według raportu 

napisanego po pacyfikacji powstania Jürgen Stroop twierdził, iż zniszczono ogółem 631 

bunkrów, lecz nie jest jasne czy liczbę tę można traktować jako wiarygodną. Uwzględniono w 

niej bowiem, jak się wydaje, wiele improwizowanych kryjówek, czy piwnice w których 

ukrywali się Żydzi, które nie zostały w żadnym stopniu przystosowane do zamieszkiwania w 

nich. Jednocześnie pominięto kryjówki ukryte w pomieszczeniach mieszczących się powyżej 

ziemi, gdyż podczas powstania kamienice zazwyczaj nie były dokładnie przeszukiwane przed 

ich podpaleniem. Mając na uwadze, iż getto szczątkowe liczyło około 450 budynków 

mieszkalnych2410, a w wielu z nich mieścił się więcej niż jeden schron2411, szacunek Stroopa 

wydaje się być wiarygodny. 

Trudnym zadaniem jest także oszacowanie kosztu budowy schronów – w źródłach 

pojawiają się informacje o składkach wynoszących 10 tysięcy złotych od osoby za miejsce w 

schronie2412, jednak część tych pieniędzy można było odpracować biorąc udział przy budowie 

kryjówki, lub też wnosząc do takiej spółki elementy wyposażenia schronu czy zapasy żywności. 

Jeden z inżynierów wspominał o tym, że w zamian za przygotowanie planów schronów 

otrzymał ofertę bonifikaty gdyby zdecydował się zarezerwować w nich miejsce2413. W wielu 

przypadkach lekarze mieli otrzymać zakwaterowanie za darmo, gdyż spodziewano się, że ich 

usługi będą potrzebne w razie dłuższego przebywania w schronie2414. Wiele relacji wskazuje, 

iż w sytuacjach zagrożenia, do schronów usiłowało się dostać o wiele więcej osób niż zakładano 

gdy je urządzano – dla przykładu Stanisław Adler szczegółowo opisywał schron projektowany 

                                                
2406 Raport Stroopa, s. 82, 5 V 1943 r. 
2407 Raport Stroopa, s. 72, 30 IV 1943 r. 
2408 Zarówno w wersji znajdującej się w zbiorach AIPN, jak i NARA. 
2409 Najpewniej o nim pisał: „W innym miejscu […] został otworzony po żmudnych wysiłkach bunkier, 

urządzony już od października ubiegłego roku i wyposażony w wodociąg, klozet i elektryczne oświetlenie oraz 

inne urządzenia”; Raport Stroopa, s. 68; 28 IV 1943 r. 
2410 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 801. 
2411 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 816-819. 
2412 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., k. 229. 
2413 H. Bryskier, op. cit., s. 213. 
2414 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., k. 229. 
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na 70 osób, w którym w okresie akcji styczniowej miało schronić się ponad 300 Żydów2415, zaś 

w okresie powstania Wilek i Mietek Pachterowie przebywali do 9 maja 1943 r. w schronie 

zaprojektowanym dla 70 osób, gdzie ukrywało się ich ponad 2002416. Biorąc te czynniki łącznie 

pod uwagę można spodziewać się, że w rzeczywistości przeciętna składka na osobę była 

kilkukrotnie niższa niż wspomniane dziesięć tysięcy złotych. 

Nawet takie kwoty były znaczącym wydatkiem i stosunkowo nieliczni Żydzi byli w 

stanie pozwolić sobie na tak znaczącą inwestycję2417 – szczególnie jeśli z ich rodziny ocalało 

kilka osób. Samo budowanie schronów stało się z kolei dobrym interesem dla osób z 

doświadczeniem inżynieryjno-budowlanym. Wyżej przytaczany H. Bryskier, jak twierdził, 

przygotował pro bono szereg projektów bunkrów przy czym podkreślał, że jego koledzy po 

fachu zajmowali się tym zarobkowo i inkasowali znaczne sumy za przygotowane plany2418. 

Prawdopodobnie spośród „dzikich” mieszkańców getta rekrutowali się z kolei robotnicy 

budowlani, którzy prowadzili prace ziemne i murarskie.  

Mając na uwadze powyższe niejasności nie jest możliwe precyzyjne określenie kosztów 

budowy bunkrów w getcie. Z pewnością można jednak mówić o dziesiątkach milionów złotych 

– przyjmując skromne oszacowanie, iż zaledwie 10 tys. Żydów partycypowałoby w budowie 

schronów i średnia składka przy ich budowie wyniosłaby 2 tys. zł od osoby uzyskalibyśmy 

wartość 20 mln zł, zaś jeśli przyjąć, iż „większość mieszkańców miała przygotowane miejsca 

w bunkrach”2419, a koszty w ujęciu na osobę były wyższe – możliwe jest także oszacowanie 

bliskie 100 mln zł.  

 

12.3. Uzbrojenie 

 

Wraz z napływającymi do getta wiadomościami o Zagładzie oraz rosnącą świadomością 

niemieckich planów całkowitej eksterminacji Żydów narastała wśród nich myśl o oporze 

zbrojnym, a wiele osób usiłowało zdobyć dostęp do broni palnej. Niemal całe uzbrojenie 

musiało jednak zostać sprowadzone zza murów, gdyż założona w pierwszym tygodniu akcji 

                                                
2415 St. Adler, op. cit., s. 361. 
2416 M. Pachter, Umierać też trzeba umieć, s. 396. 
2417 Świadectwem tego, jak zostanie opisane dalej, będzie wysoka liczba Żydów, którzy nigdy nie znaleźli się w 

schronach i zostali wysiedleni z getta w pierwszych dniach powstania. 
2418 H. Bryskier, op. cit., s. 213. 
2419 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 802 – jak się wydaje autorzy nie są w pełni przekonani do tego ustalenia, 

gdyż w następnym akapicie zauważali „Były one [schrony] projektowane dla określonej liczby osób, musiały 

jednak pomieścić ich o wiele więcej”. 
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eksterminacyjnej Żydowska Organizacja Bojowa posiadała w momencie jej zawiązania jeden 

pistolet2420, a ilość broni należącej do żydowskich cywili nie była wiele większa. 

Zdobycie uzbrojenia wymagało nawiązania odpowiednich kontaktów z polskim 

podziemiem lub też ze światem przestępczym Warszawy, a także zdobycia odpowiedniego 

kapitału potrzebnego do kupna broni. Niekiedy polskie organizacje podziemne decydowały się 

na nieodpłatne przekazanie pewnej ilości uzbrojenia Żydom – w praktyce jednak większość 

uzbrojenia zarówno ŻOB jak i Żydowski Związek Wojskowy musiały sobie kupić na czarnym 

rynku.  

Gromadzenie większych ilości broni w getcie mogło rozpocząć się dopiero późną 

jesienią 1942 r., gdyż w trakcie pierwszej akcji deportowano z getta wielu z założycieli ŻOB, 

a otrzymany od Gwardii Ludowej transport broni zawierający kilka pistoletów i granatów2421, 

został przechwycony przez Niemców podczas przenoszenia pomiędzy skrytkami2422 już 3 

września 1942 r. Z getta latem 1942 r. wysłano także kilka grup młodzieży, które miały 

dołączyć do partyzantki (najczęściej – Gwardii Ludowej). Plan ten zakończył się całkowitą 

klęską – oddziały zostały aresztowane wkrótce po wyjściu z getta lub też zlikwidowane w 

ramach akcji przeciw partyzantom. Dosadnie podsumował ich działalność Mordechaj 

Tenenbaum: „Hasła i adresy PPR-u nic nie pomogły. Nie czekali, nie wiedzieli, nie chcieli 

wiedzieć. Wszystkie próby wyprowadzenia ludzi do okręgu lubelskiego – ośrodka 

partyzanckiej działalności – kończyły się aresztowaniami i śmiercią. Inne próby – były gorsze 

jeszcze niż śmierć”2423. Ciosy te były dla organizacji wyjątkowo dotkliwe, a utworzenie nowych 

struktur zajęło jesienne miesiące – dość wspomnieć, iż statut ŻOB datowany jest na 2 XII1942 

r. Kluczową rolę w odtworzeniu organizacji odegrał Mordechaj Anielewicz, który powrócił do 

Warszawy jesienią 1942 r. i nie był świadkiem ani deportacji z getta, ani porażek w pierwszym 

okresie funkcjonowania ŻOB. 

Druga organizacja żydowskiego podziemia zbrojnego, Żydowski Związek Wojskowy, 

powstała jesienią 1942 r. W grudniu dysponowała już pewnym uzbrojeniem, które widział 

odwiedzający jej kwaterę dowództwa Janusz Ketling-Szemley: „W niskiej i ciemnej izbie, 

zastawionej pryczami, na których leżały w dość znacznych ilościach granaty, pistolety i 

amunicja – zastałem kilku młodych Żydów”2424. Budowa arsenałów obu tych organizacji 

przyspieszyła po akcji styczniowej, w trakcie której kilka grup bojowych ŻOB użyło broni w 

                                                
2420 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 731. 
2421 Według Adolfa Bermana – 5 pistoletów i 8 granatów; I. Gutman, op. cit., s. 336. 
2422 I. Gutman, op. cit., s. 338. 
2423 Za: I. Gutman, op. cit., s. 333. 
2424 AŻIH, Janusz Ketling-Szemley, Wspomnienia z walki i działalności ŻZW, 301/4469, k. 1. 
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oporze przed deportacją. Mimo iż straty niemieckie w czasie akcji styczniowej były niewielkie, 

a większość żydowskich bojowników, którzy zdecydowali się na walkę, zginęła lub została 

deportowana, to odegrała ona kluczową rolę dla rozwoju organizacji podziemnych. Po pierwsze 

opór Żydów był dowodem dla polskiego podziemia, a w szczególności AK, iż jest sens w 

przekazywaniu broni do getta. Podczas gdy w listopadzie 1942 r. AK przekazała Żydom 

zaledwie 10 pistoletów, a jej dowódca – Stefan „Grot” Rowecki raportował do Londynu: 

„Tytułem próby wydałem kilka pistoletów. Nie mam pewności, czy w ogóle tę broń użyją”2425, 

to bezpośrednio po samoobronie styczniowej ŻOB otrzymał około pięćdziesięciu pistoletów, 

tyleż granatów i pewną ilość materiałów wybuchowych2426. Po drugie, dla żydowskich 

bojowników walki w styczniu były dowodem, iż czynny opór przeciw deportacji jest możliwy 

i skuteczny. Nie tylko udało się zabić pewną liczbę wrogów, ale i liczba ofiar kilkudniowej 

akcji, mimo zaangażowania po stronie niemieckiej około 200 żandarmów i 800 Litwinów i 

Łotyszy z formacji pomocniczych2427, była zbliżona do strat ponoszonych przez getto każdego 

dnia deportacji z lata 1942 r. – w tym połowa została schwytana w pierwszym dniu akcji na 

skutek zaskoczenia. Kolejne trzy dni dowodziły względnej skuteczności kryjówek i 

wskazywały, iż funkcjonariusze prowadzący deportację byli znacznie mniej efektywni w 

wyszukiwaniu Żydów gdy obawiali się o własne życie i zdrowie.  

Marek Edelman zaraz po wojnie opisywał zdobywanie środków: „ŻOB rozszerzyła 

swoją działalność i była wspierana przez całe getto. Piekarze i kupcy dostarczali żywność jej 

członkom. Bogaci mieszkańcy zostali opodatkowani, a uzyskane w ten sposób środki posłużyły 

do kupna broni i amunicji. ŻOB ustalała wysokość kontrybucji, jakie miały zostać opłacone 

przez agendy Rady Żydowskiej. Taka była dyscyplina, że opłacić musieli je wszyscy, 

dobrowolnie lub pod przymusem. Rada Żydowska zapłaciła 250 000 zł. Zakład Zaopatrywania 

zapłacił 710 000 zł. Ogółem przychody w ciągu trzech miesięcy wyniosły około 10 milionów 

złotych”2428. Dzięki temu przeciętny żołnierz ŻOB uzbrojony był w pistolet z 10-15 nabojami, 

4-5 granatów i 4-5 „koktajli Mołotowa”. Na każdy z trzech rejonów przypadać miały 2-3 

karabiny, a w arsenale ŻOB znalazł się jeden karabin maszynowy2429. 

Rysowany przez Edelmana obraz powszechnego poparcia dla ŻOB jest dalece 

wyidealizowany. Pieniądze od Rady Żydowskiej udało się zdobyć po tym, jak zastraszono jej 

                                                
2425 Za: I. Gutman, op. cit., s. 405. 
2426 I. Gutman, op. cit., s. 406; s. 457. 
2427 I. Gutman, op. cit., s. 415. 
2428 M. Edelman, The Ghetto fights, s. 57. 
2429 M. Edelman, The Ghetto fights, s. 57; Wspomniany karabin maszynowy był bronią zdobyczną. Biorąc pod 

uwagę niewielkie zapasy amunicji jakimi dysponowali Żydzi należy wskazać, że wykorzystanie większej ilości 

broni maszynowej mijałoby się z celem. 
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przewodniczącego Marka Lichtenbauma, grożąc zabiciem jego syna, jeśli suma ta nie zostanie 

opłacona w ciągu trzech dni2430, a w końcu stycznia 1943 r. ŻOB przeprowadziła rabunek kasy 

Judenratu. Według relacji księgowego RŻ Karola Popowera w nocy z 30 na 31 stycznia 1943 

r. do mieszkania w którym znajdował się wraz z kasjerem Rady – Efroimem Małamudem 

weszło około dziesięciu uzbrojonych członków ŻOB i przedstawiło sfałszowane polecenie 

wypłaty gotówki z kasy gminy. Następnie pod strażą wyprowadzili oni Małamuda na ul. 

Wołyńską, do budynku RŻ, by ten otworzył sejf, z którego następnie zabrano całą 

zawartość2431. Według Marcelego Reicha-Ranickiego, łup wyniósł wówczas sto kilkadziesiąt 

tysięcy złotych2432. Takie „eksy”, jak nazywano akcje ekspropriacyjne2433, przeprowadzane 

były także przeciw zamożnym Żydom. Jeden z uczestników tych akcji wspominał:  

Organizacja Bojowa zbierała pieniądze na broń poprzez dobrowolne datki, 

kontrybucje oraz ekspropriację łotrów, spekulantów, sługusów hitlerowskich. 

My mieliśmy honor przeprowadzić jeden z pierwszych „eksów”. „Eks” ten 

miał być dokonany w stosunku do bogatego Żyda, machera u niemieckiego 

właściciela szopu Többensa. […] Weszliśmy do jego mieszkania nocą 

wszyscy w maskach. Mieliśmy ze sobą 3 rewolwery i oraz jeden straszak. 

Zażądaliśmy w imieniu organizacji 50 000 zł na kupno broni. Żyd Bogacz dał 

nam 30 000 zł w dolarach i odeszliśmy2434. 

 

Niewiele później mieli oni u handlarza walutami nazwiskiem Lewkowicz zażądać 

100 000 zł, a gdy ten się wzbraniał, przeprowadzili rewizję w jego mieszkaniu podczas której 

znaleźli woreczki z dolarami, złotem i brylantami2435. ŻOB ponadto stworzył także 

przynajmniej dwa „areszty”, w których dla okupu więziono porwanych członków bogatych 

rodzin2436, które mogły sięgać nawet 1 mln zł2437.  

                                                
2430 I. Gutman, op. cit., s. 456. 
2431 AŻIH, Karol Popower, Relacja, 301/5011, k. 1-4. 
2432 AŻIH, Marcel Reich-Ranicki, Relacja, 301/5010, k. 2; W tej relacji Ranicki wspomniał, iż to on podsunął 

plan rabunku kasy RŻ członkom ŻOB. 
2433 Nazywanie rozbojów mianem „akcji ekspropriacyjnych” wywodzi się z czasów carskich i napadów 

organizowanych przez organizacje polityczne – w szczególności zasłynął z nich na ziemiach polskich Wydział 
Bojowy PPS. W tych napadach brało udział wielu kluczowych polityków II RP – tu jako przykład można 

przedstawić atak na pociąg pod Bezdanami w którym udział wzięli, między innymi, Józef Piłsudski, Walery 

Sławek, Aleksander Prystor i Tomasz Arciszewski; Mateusz Marczewski, „Akcja czterech premierów” – polski 

napad na pociąg, https://www.nakolei.pl/akcja-czterech-premierow-polski-napad-na-pociag/ [dostęp: 03-05-

2022]. 
2434 AŻIH, Motel Goldsztejn, Relacja – ŻOB na Lesznie, 301/5051, k. 3, skreślenia w oryginale. 
2435 AŻIH, Motel Goldsztejn, Relacja – ŻOB na Lesznie, 301/5051, k. 3-4. 
2436 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 791. 
2437 AŻIH, Motel Goldsztejn, Relacja – ŻOB na Lesznie, 301/5051, k. 4. 
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Podobne metody zdobywania środków wykorzystywał również ŻZW. Jego członkowie 

usiłowali wymusić na Abrahamie Gepnerze, kierowniku ZZ2438, kontrybucję na rzecz zbrojenia, 

co zostało skrytykowane przez ŻOB, który – jak wyżej opisano – szczycił się ściągnięciem z 

tej instytucji ponad 700 tys. zł. Bojownicy dokonali też serii eksów przeciw bogatym Żydom, 

dzięki czemu zgromadzić mieli nawet kilkanaście milionów złotych2439 na zbrojenie. Wartość 

ta wydaje się być wiarygodnym szacunkiem, gdyż wiele wskazuje, iż arsenał ŻZW był znacznie 

zasobniejszy niż ten, którym dysponował ŻOB. Tylko Janusz Ketling-Szemley miał dowieźć 

do getta kilka tysięcy sztuk amunicji, a znana jest relacja innego dostawcy, który miał przekazać 

bojownikom tej organizacji tuzin karabinów, cztery pistolety i dwie skrzynki z amunicją2440. 

Ponadto ŻZW nie mogła liczyć na darowaną broń ze strony polskiego podziemia, co zwiększało 

wydatki, jakie musiała ponosić na zbrojenie. Stan arsenału ŻZW na kilka dni przed wybuchem 

powstania miał okazję poznać Emanuel Ringelblum:  

W tym samym też czasie obejrzałem arsenał broni ŻZW. […] W pokoju 

kierownictwa było zainstalowane pierwszorzędne radio, obok stała maszyna 

do pisania. […] W dużych salach były rozwieszone na wieszakach rozmaite 

rodzaje broni, a więc karabiny maszynowe ręczne, karabiny, rewolwery 

najrozmaitszego rodzaju, granaty ręczne, torby z amunicją, mundury 

niemieckie […] Nadchodziły raporty o dokonanych przez pojedyncze grupy 

ekspropriacjach u osób zamożnych na rzecz uzbrojenia ŻZW. W czasie mojej 

obecności dokonano u byłego oficera armii polskiej zakupu broni za ćwierć 

miliona złotych, na co dano zaliczkę 50 000 zł, zakupiono dwa karabiny 

maszynowe po 40 000 zł każdy, większą ilość granatów ręcznych i bomb2441. 

 

Liczebność ŻZW pozostaje trudna do oszacowania i, w zależności od źródła, mogła 

wynosić od niewiele ponad 100 do około 260 osób2442. W przypadku ŻOB panuje zgoda, iż 

uzbrojeni byli wszyscy członkowie 22 grup bojowych (razem około 250 osób), lecz nie jest 

pewne jak wyglądało wyposażenie pozostałych osób (łączników, sztabowców, etc.), razem z 

którymi organizacja ta liczyła 450-500 osób2443.  

Do relacji na temat uzbrojenia organizacji podziemnych należy podchodzić z dużą 

ostrożnością. Przykładowo widziane przez Ringelbluma liczne karabiny maszynowe w rękach 

                                                
2438 Daniel Libionka, Laurence Weinbaum, Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze; Wokół Żydowskiego 

Związku Wojskowego, Warszawa 2011, s. 413. 
2439 D. Libionka, L. Weinbaum, op. cit., s. 413. 
2440 D. Libionka, L. Weinbaum, op. cit., s. 414-417. 
2441 E. Ringelblum Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej, AR t. 29a, s. 86. 
2442 D. Libionka, L. Weinbaum, op. cit., s. 443-446; Autorzy wydają się przychylać do wyższego z tych 

szacunków. 
2443 I. Gutman, op. cit., s. 463. 
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ŻZW wydają się być pewną przesadą – według ustaleń Libionki i Weinbauma organizacja ta 

dysponowała dwoma lub trzema sztukami broni tego rodzaju2444. W powojennych relacjach 

pojawiają się też informacje o rzekomo przemycanych do getta pistoletach maszynowych 

Sten2445, czy innych rodzajach broni, którymi polskie podziemie dysponowało w bardzo 

niewielkich ilościach. Podobnie trudno uwierzyć, iż ŻOB otrzymywała części pistoletów z 

fabryki w Ursusie2446, gdyż zakład ten nie produkował broni ręcznej.  

Te dwie organizacje nie wyczerpywały listy uzbrojonych mieszkańców getta. Jak pisał 

Ringelblum: „Obok OB [Żydowskiej Organizacji Bojowej – MG] zbroiły się rozmaite grupy i 

pojedyncze jednostki. Do getta napływała broń w większych ilościach. Zbroiły się grupy 

robotników w poszczególnych szopach razem z majstrami, zbroili się tragarze, furmani, 

szmuglerzy, placówkarze itd.”2447 Część z nich poznajemy z rozproszonych wzmianek. Dariusz 

Libionka i Laurence Weinbaum wyróżnili trzy grupy luźno związane z ŻZW2448, zaś znacznie 

liczniejsze były grupy o nieokreślonej orientacji politycznej i afiliacji organizacyjnej. Obok 

nich zbroiły się także pojedyncze osoby czy grupy o charakterze przestępczym.  

Z tymi ostatnimi walczył zarówno ŻOB, jak i ŻZW, choć trudno jest określić, czy dla 

okradanych mieszkańców getta istniała znacząca różnica pomiędzy napadem rabunkowym 

pospolitych przestępców i akcją ekspropriacyjną, prowadzoną przez bojowników ŻOB czy 

ŻZW. W jednej z relacji dowiadujemy się, że zimą 1943 r. Żydowska Organizacja 

Wojskowa2449 wydała odezwę: „Zawiadamiamy, że są wypadki przeprowadzania eksów przez 

organizacje i ludzi nie z ŻOB-u ani z ŻOW-u, jeśli złapiemy tych ludzi to ich zabijemy na 

miejscu”2450. Autor, prowadzący eksy poza ramami obu tych organizacji (jednocześnie 

przyznając się do powiązań z PPR) skonstatował: „odezwa była skierowana przeciwko 

nam”2451. 

Beniamin Horowitz pisał: „w przeciętnym schronie mieszczącym 60 do 100 osób 

znajdowały się dwa lub trzy rewolwery i kilka granatów ręcznych. Oczywiście grupy bojowe 

były nieco lepiej wyposażone. Słyszałem nawet o dwu grupach, które posiadały karabiny 

maszynowe i ręczne t. zw. popularne rozpylacze”2452. Jego relacja nie jest odosobniona i w 

                                                
2444 D. Libionka, L. Weinbaum, op. cit., s. 421. 
2445 D. Libionka, L. Weinbaum, op. cit., s. 416. 
2446 M. Pachter, op. cit., s. 235. 
2447 E. Ringelblum Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej, AR t. 29a, s. 86. 
2448 D. Libionka, L. Weinbaum, op. cit., s. 427 i d. 
2449 Jak w tym tekście określany jest ŻZW. 
2450 AŻIH, Bronisław Mirski (Frydman), Zeznanie, 301/5006, k. 3.  
2451 AŻIH, Bronisław Mirski (Frydman), Zeznanie, 301/5006, k. 3. 
2452 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 230; Rozpylaczami nazywano pistolety maszynowe – w tym okresie 

w grę wchodziłaby w grę głównie broń produkcji niemieckiej model MP 40 lub też jej wcześniejsze warianty. 
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szeregu źródeł spotykamy wzmianki o pojedynczych sztukach broni, jakie Żydzi spoza 

organizacji podziemnych kupowali dla samoobrony2453. Istnienie tej broni potwierdzał także 

Raport Stroopa, według którego „w większości wypadków Żydzi przed opuszczeniem bunkrów 

stawiali opór z bronią w ręku”2454. 

Mając na uwadze powyżej opisane arsenały ŻOB, ŻZW i pamiętając o pomniejszych 

grupach organizujących opór w getcie, a także dodając pewną liczbę broni, która znalazła się 

w rękach osób prywatnych możemy szacować, że w dzielnicy żydowskiej w przededniu 

powstania znajdowało się przynajmniej kilkaset, a prawdopodobnie bliżej tysiąca sztuk broni 

palnej, kilka tysięcy granatów, kilkanaście tysięcy sztuk amunicji strzeleckiej i znacząca ilość 

wytworzonych w dzielnicy środków walki (w tym butelki zapalające czy granaty-samoróbki). 

Obok tego w arsenale znalazło się kilka karabinów maszynowych i najpewniej około 20-30 

karabinów powtarzalnych2455. Raport Stroopa wylicza, że udało się podczas walk zdobyć: 9 

karabinów, 59 pistoletów, kilkaset granatów i kilkaset butelek zapalających, przy czym 

większość broni była przez Żydów ukrywana przed kapitulacją, lub też była pozostawiana przez 

poddających się bojowników w bunkrach, które następnie były niszczone bez skrupulatnej 

rewizji2456, przez co ujęto niewielką część uzbrojenia powstańczego. Zbudowanie takiego 

arsenału od zera i z niewielkim wsparciem ze strony polskiego podziemia wymagało nakładów 

wynoszących kilkadziesiąt milionów złotych, przy czym szacunek ten różni się znacznie w 

zależności od przyjętych cen broni palnej i ilości amunicji do niej zgromadzonej. Należy też 

pamiętać, że pewna część broni kupowanej przez żydowskie podziemie była w kiepskim stanie, 

lub też brakowało amunicji do niej. Podczas gdy naboje do broni krótkiej wykorzystywanej 

przez Wojsko Polskie w okresie międzywojennym czy do sprzętu niemieckiego były możliwe 

do zdobycia, nietypowa amunicja była rzadkością. Przez to, że większość kupujących pistolety 

Żydów nie posiadało większego doświadczenia z bronią palną, a zależało im na zdobyciu jej w 

znaczniejszej ilości w krótkim terminie, to w szeregu przypadków otrzymywali oni towar 

niepełnowartościowy lub też sprawny, ale z powodu braku amunicji niezdatny do użytku.  

W Przewodniku B. Engelking przyjęła, że cena pistoletów wynosiła od 10 do 20 tys. 

zł2457, podczas gdy wcześniejsze opracowanie I. Gutmana podaje niższe ceny – od 5 do 12 tys. 

                                                
2453 I. Gutman, op. cit., s. 463. 
2454 Raport Stroopa, s. 78, 3 V 1943 r. 
2455 Według Raportu Stroopa najczęściej spotykane były „karabiny polskie”, a więc najpewniej karabiny 

powstałe na bazie Mausera wz. 98 produkowane w zakładach w Radomiu i Warszawie w okresie 

międzywojennym. 
2456 Raport Stroopa, s. 104. 
2457 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 790. 
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zł, w zależności od rodzaju i stanu2458, co znajduje lepsze potwierdzenie w źródłach. Mietek 

Pachter wspominał, że kupił pistolet z 10 nabojami za 5 tys. zł, podczas gdy jego towarzysz z 

podziemia twierdził, że to okazyjna cena względem rynkowej – wynoszącej około 7 tysięcy2459. 

Podobną wycenę sugerował także Beniamin Horowitz2460. W niektórych źródłach poznajemy 

jednak nawet niższe ceny. Polski przemytnik, który kanałami przewoził żywność i broń, w 

swoich zbeletryzowanych wspomnieniach, wspominał kupno czterech pistoletów (w tym trzech 

w złym stanie) wraz z dwoma magazynkami amunicji do każdego z nich, za 16 tys. zł2461. 

Prawdopodobnie najtańszą broń palną (poza otrzymaną z darów od polskiego podziemia) 

poznajemy z relacji Beli Lichtenbaum, która należała do konspiracji na terenie szopu 

Schillinga, według której za pistolety jesienią 1942 r. płacono 2-3 tysiące złotych2462. Te niższe 

ceny broni wskazują, iż podana przez Edelmana suma 10 mln zł, wbrew wątpliwościom 

podniesionym przez B. Engelking2463, może dobrze oddawać faktyczne wydatki ŻOB na 

zbrojenie. Dalsze kilkanaście milionów złotych wydane przez ŻZW i kilka, może kilkanaście, 

milionów pochodzące z rąk prywatnych, bez powiązań z dwoma największymi organizacjami 

podziemnymi, podnoszą ogólne wydatki na zbrojenie do sumy około 30-40 mln zł.  

Wspomniano wyżej, że gros tej sumy uzyskano z „eksów” oraz dobrowolnych ofiar, a 

więc wielką część kosztów ponosiła nieliczna grupa najbogatszych Żydów. Wydatek 

kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych stanowił znaczącą część majątku nawet dla 

najbogatszych przemysłowców i urzędników, lecz wydaje się, że w getcie szczątkowym 

znaleziono kilkadziesiąt jeśli nie kilkaset rodzin mogących opłacić takie kontrybucje. Sugeruje 

to, iż akcję z lata 1942 r. przetrwała, zachowując swój majątek, znacząca część ścisłej elity 

ekonomicznej getta, bądź też w czasie akcji eksterminacyjnej powstała jeszcze nowsza grupa 

bogaczy. Ci świeżo wzbogaceni ludzie cieszyli się wyjątkowo złą opinią – ich fortuny były 

często zbudowane na „wpisowych” do szopów czy łapówkach jakie pobierano za zwolnienie z 

grupy prowadzonej na Umschlagplatz. W tej sytuacji trudno się dziwić szerokiej akceptacji 

działań ŻOB i ŻZW, które ściągały z nich kontrybucje. 

                                                
2458 I. Gutman, op. cit., s. 457. 
2459 M. Pachter, op. cit., s. 250, 252. 
2460 AŻIH, B. Horowitz, op. cit., 302/121, k. 230. 
2461 AŻIH, Witold Dobrzański, Pamiętnik, 302/7, k. 24 mnp. 
2462 AŻIH, Bela Lichtenbaum, Relacja – obrona bunkrów na Nowolipkach, 301/5076, k. 2. 
2463 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 791; Według B. Engelking 10 mln zł wystarczyłoby na kupno około 500 

pistoletów, 2 tys. granatów i 10 karabinów (co w przybliżeniu odpowiada rzeczywistemu arsenałowi ŻOB), lecz 

nie pozwalałoby na kupno amunicji, przygotowanie butelek zapalających itd. 
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12.3.1. Działanie organizacji zbrojnych przed powstaniem w getcie 

Organizacjom podziemnym pewnego rozgłosu i uznania przydawały prowadzone przez 

nie egzekucje kolaborantów i szczególnie niesławnych urzędników i porządkowych. Wielu 

mieszkańców getta po raz pierwszy usłyszało o „partii”, jak nazywano organizacje podziemne, 

gdy jesienią z rąk bojowników ŻOB zginęli Jakub Lejkin – komendant ŻSP w okresie akcji 

eksterminacyjnej oraz Izrael First – kierownik Wydziału Gospodarczego RŻ, który zasłynął z 

dostarczania Niemcom wszelkich żądanych przez nich „prezentów”. Podczas gdy ten pierwszy 

zamach spotkał się z powszechną aprobatą, tak drugi był dalece bardziej kontrowersyjny – 

podczas gdy First z pewnością wysługiwał się Niemcom i wiódł hulaszczy żywot, pozostawał, 

zdaniem niektórych, „jednostką użyteczną w getcie”, gdyż był w stanie wywalczyć w 

Befehlstelle pewne koncesje, lub też uzyskać z wyprzedzeniem wiadomości o czekających 

getto akcjach2464. Kilka zamachów przeprowadzonych przez ŻOB nie zakończyło się sukcesem 

–w sierpniu 1942 r. próbowano zastrzelić Józefa Szeryńskiego2465 i Mieczysława 

Szmerlinga2466 lecz udało im się ujść z życiem. W zamachu na Lejkina 29 października2467 miał 

zginąć także Marceli Czapliński, który został w nim lekko ranny. Ostatnim z funkcjonariuszy 

zastrzelonych za gorliwość w czasie deportacji z lata 1942 r. był Mieczysław Brzeziński2468, 

zabity 26 lutego 1943 r.2469 

Poza realizacją tych wyroków organizacje podziemne zajmowały się eliminowaniem 

groźnych, ich zdaniem, kolaborantów. Zimą 1943 r. zarówno ŻZW jak i ŻOB przeprowadziły 

po kilka egzekucji współpracowników niemieckich2470. Niewiele wiadomo o naturze 

dokładnych zarzutów, jakie stawiano tym osobom – czy egzekucje te były formą kary za 

dotychczasową działalność, czy też likwidowano ich, gdyż grozili oni bieżącemu 

funkcjonowaniu żydowskiego podziemia.  

  

                                                
2464 St. Ernest, op. cit., s. 174. 
2465 Zamach ten przeprowadził Izrael Kanał, B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 740. 
2466 Zamach ten przeprowadził Henoch Gutman. 
2467 St. Ernest, op. cit., s. 183. 
2468 W czasie deportacji dowódca „ładowaczy”, domniemany autor zestawień dziennych liczby deportowanych. 
2469 B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 792. 
2470 Szerzej są one opisane w: B. Engelking, J. Leociak, op. cit., s. 792-793. 
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13.  Powstanie w getcie 

Z powodu trudności z zebraniem Żydów gotowych do wyjazdu do obozów pracy 

kierownictwo niemieckie zdecydowało się na siłową deportację pozostałych mieszkańców 

getta. Przygotowano w tym celu oddziały złożone z funkcjonariuszy SS z oddziałów 

grenadierów pancernych i kawalerii SS, policjantów, żołnierzy Wehrmachtu i oddziały 

pomocnicze złożone z Ukraińców, Litwinów i Łotyszy. W godzinach porannych 19 IV 1943 r. 

do getta w dwóch kolumnach weszły oddziały pacyfikacyjne, które po przebyciu kilkuset 

metrów zostały zaskoczone ostrzałem prowadzonym przez kilka grup bojowych ŻOB. 

Rozpoczęło się powstanie w getcie warszawskim. Około godziny ósmej rano, z rąk Ferdinanda 

von Sammern-Frankenegga, dowództwo sił niemieckich przejął SS-Gruppenführer2471 Jürgen 

Stroop, który przybył do Warszawy dwa dni wcześniej.  

Przebieg walk w getcie, w największym uogólnieniu, można podzielić na dwa okresy. 

W pierwszym, trwającym zaledwie kilka dni, siły niemieckie nie były w stanie penetrować 

całego obszaru dzielnicy, a żydowscy obrońcy w getcie centralnym i na terenie szopów byli w 

stanie utrzymywać swoje pozycje bojowe tworzące razem linię frontu za którą możliwe było 

przemieszczanie się sił żydowskich. Przyjmuje się, że linia ta została przełamana około 23 

kwietnia, po czym powstanie weszło w drugą, wielokrotnie dłuższą fazę, w trakcie której 

Niemcy byli w stanie poruszać się po obszarze całego getta, zaś żydowscy obrońcy nie mieli 

swobody poruszania się po dzielnicy w ciągu dnia. W tym czasie siły pacyfikacyjne niszczyły 

kolejne kwartały zabudowy i znajdujące się w nich schrony, aby ograniczyć obszar na którym 

Żydzi mogli się ukrywać. Symbolicznym końcem powstania w getcie było wysadzenie gmachu 

synagogi na Tłomackiem wieczorem 16 maja 1943 r., lecz na terenie getta w dalszym ciągu 

dochodziło jeszcze do rozproszonych starć.  

Należy mieć na uwadze, że walki w getcie nie toczyły się na całym jego obszarze. W 

niektórych zakładach kierownictwo niemieckie zdołało zachować kontrolę nad większością 

załóg, które następnie zostały wyprowadzone na Umschlagplatz. Na terenie szopów pomiędzy 

Lesznem a Nowolipkami natężenie walk było znacznie mniejsze niż na obszarze getta 

centralnego czy zakładu szczotkarzy, a niektóre szopy usiłowały kontynuować pracę. W drugim 

dniu powstania Jürgen Stroop rozkazał ewakuację szopów: szczotkarzy, Többensa, Schultza i 

Hoffmanna2472. Rozkaz ten przyniósł znaczące efekty – w kolejnych dwóch dniach wysłano do 

                                                
2471 Odpowiednik stopnia generała porucznika w SS i SA, z kolei von Sammern-Frankenegg miał o dwa stopnie 

niższą rangę SS-Oberführera – odpowiednik brygadiera. 
2472 Raport Stroopa, s. 48 - 49. 



546 

obozów ponad 10 tysięcy osób2473. W dalszych dniach powstania Stroop wciąż wspominał o 

Żydach, których „zabrano z zakładów”, co sugeruje, iż nie kryli się oni w bunkrach, a oddali 

się w ręce niemieckie bez walki. Można tu przytoczyć przypadek Werterfassung, której 

pracownicy, po kontroli 20 IV 1943 r. mogli wrócić do swoich mieszkań, zaś trzy dni później 

około trzech tysięcy z nich stawiło się na zbiórkę i odmaszerowało na Umschlagplatz2474. 

Ogółem liczba osób wywiezionych do 24 kwietnia wyniosła 25 tysięcy2475, co wskazuje, iż 

większość robotników szopowych nie znalazła schronienia w schronach. Według Bryskiera, w 

pierwszych dniach powstania „wysiedlenie szopu Többensa nie przedstawiało już trudności, w 

ślad za maszynami pojechali robotnicy. Z niektórych szopów zgłaszały się małe garstki 

robotników, pragnąc dobrowolnym wyjazdem uratować dopuszczalny w takich wypadkach 

ręczny bagaż”2476. 

Po deportacji tych Żydów władze niemieckie nie dysponowały już siłami roboczymi, 

które mogłyby zostać użyte do ewakuacji zakładów i ich magazynów z terenów getta. W 

szeregu szopów zostały wprawdzie wyselekcjonowane grupy fachowców z „listami 

żelaznymi”, którzy zachowywali prawo poruszania się po getcie i mieli być odpowiedzialnymi 

za wywiezienie z getta szopów wraz z wyposażeniem i zapasami, lecz w praktyce były to dalece 

niewystarczające siły, gdyż w całym getcie było zaledwie około 300 osób dysponujących 

takimi przepustkami2477. Z perspektywy sił pacyfikujących getto swobodny ruch Żydów z 

listami żelaznymi, którzy mogli informować ukrywających się o ruchach sił niemieckich 2478, 

był niepożądany. Na tym tle doszło do konfliktów pomiędzy kierownictwem szopów i siłami 

pacyfikującymi getto.  

Zadaniem postawionym przed Stroopem była ostateczna likwidacja getta i wywiezienie, 

względnie wymordowanie, wszystkich znajdujących się w nim Żydów, zaś kwestia ewakuacji 

znajdujących się w nim magazynów zagrabionego mienia czy zakładów przemysłowych zeszła 

na dalszy plan, mimo że w wielu zakładach kierownictwo niemieckie zachowało pewną 

kontrolę nad zatrudnionymi w nich pracownikami. Stroop z wyraźną niechęcią pisał o 

kierownikach szopów, którzy „nie byli w stanie podać konkretnych danych o zapasach i 

miejscach ich magazynowania. Podawane przez nich informacje dotyczące liczby 

                                                
2473 Ibidem, s. 50, 52. 
2474 K. Person, Filatelisty w getcie warszawskim przypadki, s. 262-263. 
2475 Raport Stroopa, s. 59. 
2476 H. Bryskier, op. cit., s. 241. 
2477 H. Bryskier, op. cit., s. 238-239. 
2478 H. Bryskier, op. cit., s. 245 – autor zanotował, że w pewnym momencie objęto ich strażą, przez co nie mogli 

skomunikować się ze schronami. 
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zatrudnionych u nich Żydów nigdy się nie zgadzały”2479, a panujący w zakładach nieład miał 

pozwalać Żydom na produkcję granatów, koktajli Mołotowa i budowę rozmaitych kryjówek. 

Skarżył się także, iż wydawane przez niego polecenia opuszczenia zakładów były niekiedy 

ignorowane przez właścicieli szopów, którzy planowali wznowienie produkcji po zakończeniu 

akcji. Te czynniki, w połączeniu z zaskakującą dla Niemców intensywnością oporu 

żydowskiego, mogły przyczynić się do wydania decyzji o wykorzystaniu pożarów jako broni 

mającej ograniczyć przestrzeń, gdzie mogli się ukrywać Żydzi, nawet kosztem majątku 

niemieckich przedsiębiorstw. Należy wspomnieć, że również w czasie akcji styczniowej siły 

niemieckie zdecydowały się podkładać ogień pod budynki, w których ukrywali się żydowscy 

partyzanci2480.  

W raporcie dziennym z 21 IV 1943 r. Jürgen Stroop tak tłumaczył swoją decyzję o 

użyciu po raz pierwszy ognia na większą skalę: „Po oczyszczeniu olbrzymiego bloku domów, 

gdy okazało się, że istnieje tam ogromna liczba bunkrów i przejść podziemnych, ujęto około 

60 Żydów. [...] Wycofywali się oni [pozostali Żydzi – MG] stale z jednej kryjówki do drugiej 

przez podziemne przejścia, strzelając od czasu do czasu. Dlatego też powziąłem decyzję, by 

wysadzić w powietrze podziemne przejścia, a następnie podpalić cały blok”2481. Od tego czasu 

podpalanie całych kwartałów ulicznych celem „wykurzenia” Żydów stało się regularną 

praktyką, co retroaktywnie zaakceptował Friedrich-Wilhelm Krüger, który 23 kwietnia wydał 

„rozkaz przeszukania z największą bezwzględnością i nieubłaganą surowością getta 

warszawskiego”2482. Franz Konrad z nieukrywanym niezadowoleniem zeznawał: 

Właściciele firm otrzymywali rozkaz krótkoterminowy, często w terminie 24 

godzin, do […] przetransportowania surowców przysyłanych z Rzeszy do 

celów produkcji, jak i maszyn w celu uratowania wielu przedmiotów 

wartościowych od zniszczenia, ponieważ bloki domów po upłynięciu terminu 

przesiedlenia Żydów miały być podpalane. […] Jedynie […] ułamek 

przedmiotów wartościowych mógł być przetransportowany. Reszta została, 

niezależnie od wartości i ilości, zniszczona pożarem”2483.  

 

Przytaczał on także przykład z pierwszych dni powstania, gdy zameldował on von 

Sammern-Frankeneggowi o pożarze w magazynie na Nalewkach, otrzymał on wówczas od 

Stroopa wiadomość, że skład może się spokojnie spalić, a dopiero gdy ogień zaczął zagrażać 

                                                
2479 Raport Stroopa, s. 36. 
2480 I. Gutman, op. cit., s. 422,  
2481 Raport Stroopa, s. 50, 21 IV 1943 r. 
2482 Raport Stroopa, s. 38. 
2483 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 56. 
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wówczas szopowi Hermanna Brauera przystąpiono do akcji gaśniczej. Zakład ten, według 

wcześniejszych zapewnień SS, miał pozostać w Warszawie, o czym przekonane było jego 

niemieckie kierownictwo. Następnie jednak wjechały na jego teren wojskowe ciężarówki z 

jeńcami radzieckimi, którzy wraz z zaopatrzonymi w listy żelazne Żydami mieli załadować 

zgromadzony w nim drobny sprzęt wojskowy – manierki, hełmy, tornistry2484. Niewiele później 

na teren szopu weszli oficerowie SS, którzy rozkazali wycofać z jego terenu straż ogniową i 

rozstrzelać pozostały żydowski personel. W tym miejscu Hermann Brauer zainterweniował u 

Stroopa, dzięki czemu jego pracownicy mieli zostać odstawieni na Umschlagplatz, zamiast 

zginąć na miejscu2485. 

Do ograniczania zasięgu pożarów wykorzystywano polską straż pożarną. Po latach 

Janusz Ostrowski wspominał: „Jedne budynki miały się palić, a inne sąsiednie miały się nie 

palić. Co do tych, które miały się palić, Niemcy przypuszczali, że ukrywają się tam ludzie – 

dzieci, kobiety, bojownicy. W tych, które miały się nie palić, były jakieś magazyny (żywności, 

mundurów, butów) lub warsztaty i maszyny”2486.  

 

Rysunek 31: Scena na podwórzu szopu Brauera, podpis oryginalny "Omówiono opróżnienie zakładów"; 24 IV 1943 r. 

Ponieważ Stroop wyznaczał nierealistycznie krótkie terminy ewakuacji magazynów, a 

z upływem czasu ubywało Żydów pracujących jeszcze w szopach i Werterfassung, większość 

                                                
2484 H. Bryskier, op. cit., s. 245. 
2485 H. Bryskier, op. cit., s. 246-248. 
2486 Janusz Ostrowski, Gasiłem getto. Świadectwo polskiego strażaka, „Polityka” 4 XI 2009, 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/290788,1,gasilem-getto-swiadectwo-polskiego-strazaka.read 

[dostęp 5 V 2022]. 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/290788,1,gasilem-getto-swiadectwo-polskiego-strazaka.read
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zgromadzonych w getcie maszyn i towarów zostało zniszczonych w pożarach. Sugestie 

Konrada dotyczące ewakuacji zawartości magazynów w getcie były konsekwentnie odrzucane, 

zaś protestującemu pułkownikowi Wehrmachtu nadzorującemu dotąd prace HUV, Stroop miał 

zagrozić aresztowaniem w razie utrudniania akcji2487, zaś w wyżej opisanym szopie Brauera 

Stroop groził jego kierownikowi bronią, gdy ten bronił swoich pracowników i dowodził, iż jego 

zakład nie jest objęty wysiedleniem. 

Tylko jeden oddział wojskowy miał skierować do getta kilka samochodów, które stale 

wywoziły z magazynów Werterfassung zagrabione mienie, które następnie miało trafić na teren 

Rzeszy2488. Mimo tych wysiłków Według zeznania Konrada: „z zebranego i nagromadzonego 

mienia żydowskiego pozostała może tylko część literatury”2489. Sugeruje to, , że przynajmniej 

oficjalnie, nie przeprowadził on akcji mającej na celu wywiezienie choćby najcenniejszych 

zbiorów – dzieł sztuki, przedmiotów z metali szlachetnych czy instrumentów muzycznych. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że te zniszczenia były na rękę niemieckim pracownikom 

Werterfassung, gdyż w ten sposób ginęły dowody rzeczowe ich nadużyć przy gospodarowaniu 

mieniem żydowskim.  

Ogółem Niemcy nie przeprowadzili w czasie powstania w getcie szeroko zakrojonej 

akcji mającej za zadanie zabezpieczenie i wywiezienie zgromadzonych ruchomości. Przyjęte 

przez Stroopa metody walki, w połączeniu z brakiem planów ewakuacji mienia z dzielnicy oraz 

konfliktami pomiędzy siłami pacyfikującymi getto i kierownictwem szopów doprowadziły do 

niemal całkowitego zniszczenia warsztatów i magazynów w dzielnicy. Wysiłki mające na celu 

ewakuację tych zasobów spotykały się ze sprzeciwem Stroopa, a w nielicznych przypadkach, 

w których podjęto próby ewakuacji mienia były one prowadzone w sposób nieskoordynowany 

i zbyt małymi siłami, by mogły odnieść znaczniejsze skutki.  

Niewielka część maszyn z getta szczątkowego została odzyskana po pacyfikacji 

powstania. Więźniowie utworzonego na terenie niegdysiejszej dzielnicy żydowskiej KL 

Warschau byli wykorzystywani do przeczesywania wypalonych ruin w poszukiwaniu maszyn 

i materiałów, dających się jeszcze wykorzystać, za co do jesieni 1943 r. odpowiedzialny był 

Konrad. Pisał on także, że w dzielnicy znaleziono pewną ilość maszyn do obróbki metalu, 

resztki skór i futer, które uniknęły spalenia w magazynie szopu Schultz&Co., a także liczne 

przedmioty codziennego użytku wykorzystywane następnie przez więźniów2490.  

                                                
2487 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 68. 
2488 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 69. 
2489 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 69. 
2490 AŻIH, Franz Konrad, Zeznanie, 301/5034, k. 73. 
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Zakończenie 

 

Znając historię Zagłady prosto jest stwierdzić, że działania podejmowane przez 

mieszkańców warszawskiego getta skazane były na porażkę, gdyż władze hitlerowskie 

zdecydowane były – niezależnie od ekonomicznego rachunku zysków i strat – zdecydowane 

wymordować wszystkich Żydów na podporządkowanych im terenach. Problemy wynikające z 

przyjęcia takiej optyki wiele lat temu nakreślił Roman Zimand, polemizując z krytyką polityki 

Adama Czerniakowa w swojej próbie odczytania dziennika przewodniczącego RŻ „W nocy od 

12 do 5 rano nie spałem”2491. Wskazywał on, że ahistoryczne ocenianie polityki prowadzonej 

przez Czerniakowa, bez odniesienia jego ówczesnego stanu wiedzy, prowadzi do 

niesprawiedliwych ocen i niebezpiecznych uproszczeń. 

W zamian Zimand przedstawił swoją analizę swoistej gry, jaką przewodniczący 

Judenratu toczył z okupantem, w którym jedynymi środki jakimi dysponował stanowiły: „ustna 

perswazja, pisemne memoranda, płacenie okupu”2492, a celem było „uratowanie jak największej 

ilości Żydów na terenie tzw. żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, tzn. mówiąc po prostu 

„przetrzymanie” Niemców, ich polityki ograniczania, izolacji, wygłodzenia, epidemii, pracy 

przymusowej i terrorystycznych mordów popełnianych przez Sondergerichty”2493. Dzięki temu 

ujęciu sprawy lepiej rozumiemy Adama Czerniakowa – człowieka, który został postawiony w 

tragicznej sytuacji i musiał podejmować trudne decyzje, dysponując niekompletnymi 

informacjami i ograniczonymi środkami. Nie był on postacią krystaliczną, czy heroiczną – kto 

inny odpowie.  

Opisując gospodarkę getta kluczowym zadaniem dla mnie było uchwycenie tego 

samego ludzkiego wymiaru życia ekonomicznego. Bohaterami mojej pracy są Żydzi, którzy 

postawieni przed niemożliwością usiłowali, własną pracą, sprytem, przedsiębiorczością i 

skromnymi zasobami materialnymi, grali w tę samą grę co Czerniaków, grę o życie 

warszawskiego żydostwa. Nie jest moim zadaniem oceniać podejmowane przez nich decyzje – 

za Zimandem – to „sprawa, której między ludźmi sądzić nie sposób”2494. Pozostaje mi liczyć 

na to, że moja praca, choćby w nikłym stopniu, przybliżyła to, jakie ruchy w tej grze podjęli 

gracze i z jakimi wiązały się one skutkami. 

Praca ta jest hołdem dla tych wszystkich, którzy musieli w tę grę grać.  

                                                
2491 Roman Zimand, „W nocy od 12 do 5 rano nie spałem”; „Dziennik” Adama Czerniakowa – próba lektury, 

Paryż 1979. 
2492 R. Zimand, op. cit., s. 40. 
2493 R. Zimand, op. cit., s. 42. 
2494 R. Zimand, op. cit., s. 45. 
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