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Ilustracja 7. Warszawskie getto wydzielono
w listopadzie 1940 r., w marcu 1941 r., na obszarze ok. 3 km kw. mieszkało ok. 460 tys. osób.
Fatalne warunki bytu (na jedną izbę przypadało ok. 10 osób), głód (średni dzienny przydział
żywności dawał ok. 180 kcal), brak opału, choroby, terror skutkowały olbrzymią śmiertelnością.
Od utworzenia getta do początku jego likwidacji
zmarło ok. 100 tys. osób. W najgorszej sytuacji
znalazły się dzieci, zwłaszcza te pozbawione
rodziny i opieki. Miejsce w prowadzonym przez
Janusza Korczaka „Domu Sierot” mogło znaleźć
ok. 200. Warunki panujące w przeznaczonym dla
dzieci tzw. Głównym Domu Schronienia przy
ul. Dzielnej 39 opisywał Ludwik Hirszfeld: „Było
to piekło na ziemi. […] Niemowlęta leżały zanieczyszczone, pieluch nie było, zimą mocz zamarzał i na tym lodzie leżały zamrożone trupki.
Dzieci nieco starsze siedziały po całych dniach
na podłodze lub ławeczkach, kiwały się monotonnie, jak zwierzęta, żyły od posiłku do posiłku, oczekując marnej, zbyt marnej strawy”. Tylko
w styczniu 1941 r. zmarło tam 92 dzieci. Jednak
większość samotnych dzieci żyła po prostu na
ulicy, żebrząc i kradnąc. One też najczęściej padały ofiarą głodu, zimna i chorób.
Na pierwszy rzut oka trudno poznać, że
na fotografii pokazana jest jedna z ulic getta.
Dostrzec można jednak opaski na rękawach
i charakterystyczny ubiór części mężczyzn (tradycyjne kapoty i czapki). Na tle dorosłych wyróżniają się wyglądem dzieci. Chłopiec, opiekujący
się młodszym bratem lub siostrą, ubrany jest
w łachmany, nie ma butów. Znaczące, że mimo

ciepłej pory roku nosi kurtkę z grubym kołnierzem – najprawdopodobniej jest to wszystko,
co posiada. Trzymane przez niego na kolanach
dziecko nie ma nawet bielizny. Chłopiec jest zrezygnowany, wyciąga rękę po jałmużnę. Nie skupia jednak na sobie ani śladu zainteresowania.
Takich jak on są tysiące. – J.K.–
Zdjęcie ilustruje łamanie wszelkich praw
człowieka, w tym szczególnej ich gałęzi, jakimi są prawa dziecka, m.in.:
prawo do (dobrego, godnego) życia, wychowania w rodzinie, szczęścia, wolności,
ochrony zdrowia, opieki medycznej i pomocy
socjalnej, oświaty i nauki, wszechstronnego
rozwoju osobowości, ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem.
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7. Rok 1941, Warszawa, getto. Fot. zbiory Ośrodka KARTA
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