Eine wichtige Rolle spielten Arbeitsaufträge für deutsche Firmen und die Wehrmacht,
die das Getto Litzmannstadt nicht nur zur längsten Werkbank Deutschlands machten,
sondern den Bewohnern nach Rumkowskis Leitspruch „Unsere Arbeit ist unsere Hoffnung“ auch eine gewisse Sicherheit vortäuschte, da man sich zum eigenen Schutz
unentbehrlich für die deutsche Kriegswirtschaft machen wollte.
Im Mai 1940 sollen noch etwa 5 Millionen Reichsmark auf dem Schwarzmarkt im
Getto umgelaufen sein – Geld, das der Judenrat dringend für Versorgungsaufgaben
brauchte. Am 8. Juli 1940 verbot Rumkowski deshalb die Deutsche Reichsmark innerhalb des Gettos, stellte deren Besitz unter Strafe und führte mit Erlaubis der deutschen
Verwaltung und der Reichsbank eine eigene Getto-Währung ein.
Die eigene Binnenwährung erlaubte nicht nur die Einziehung regulärer Zahlungsmittel
aus jüdischem Besitz, aus den umfangreich eingehenden Spenden und den Zahlungen
für Arbeitsaufträge, sondern schirmte das Getto auch finanztechnisch von der Außenwelt ab, indem es den Schwarzhandel behinderte.
Die eigene Getto-Währung in Litzmannstadt wurde schließlich auch zum Vorbild für
die Getto-Kronen von Theresienstadt und ihre Belege sind bis heute eindrucksvolle
Zeugnisse des Holocaust.
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1.

Sáowo wstĊpne

Przed 50 laty, latem 1944 roku Getto w àodzi zostaáo zlikwidowane. Za tymi
lakonicznymi sáowami kryją siĊ 4 lata cynicznej iluzji. Cztery lata Niemcy w
anektowanym polskim mieĞcie utrzymywali fikcjĊ Īydowskiego „samorządu”,
jednoczeĞnie mordując Īydowski naród przez przymusową pracĊ i gáód, a od koĔca
1942 roku przez deportacje do obozów zagáady.
Administracja PrzeáoĪonego StarszeĔstwa ĩydów próbowaáa zapewniaü
minimalne funkcje Īyciowe w warunkach izolacji, lecz byáa jednoczeĞnie
wykorzystywana jako instrument zagáady. Spokój i porządek w Getcie oraz
zapewnienie siáy roboczej dla niemieckich fabryk i siá zbrojnych wydawaáy siĊ radzie
Īydowskiej najlepszą moĪliwoĞcią aby utrzymaü przy Īyciu mieszkaĔców Getta oraz
nawiązaü do racjonalnych interesów po „drugiej stronie”.
To, co rozpoczĊáo siĊ jako wymiana wytworzonych produktów na artykuáy
spoĪywcze, staáo siĊ w koĔcu kompleksową gospodarką. Gospodarką bazującą na
faktycznym wyroku Ğmierci na mieszkaĔców Getta. Jedynie chwila wykonania wyroku
uzaleĪniona byáa od róĪnych korzyĞci i motywacji niemieckich wáadz. Byá to splot
konkurujących interesów dotyczących karier, biznesów, wáadzy, wĞród których ĩydzi
byli tylko zabawką, z którą moĪna dowolnie postĊpowaü.
Latem 1944 roku powziĊto ostateczną decyzjĊ, iĪ wzglĊdy ekonomiczne nie
zatrzymają juĪ dáuĪej zagáady. Mordechaj Chaim Rumkowski, PrzeáoĪony
StarszeĔstwa ĩydów, zostaá deportowany do obozu koncentracyjnego
OĞwiĊcim-Brzezinka razem z ostatnimi 70.000 mieszkaĔców Getta, gdzie, podobnie
jak wiĊkszoĞü z nich, zostaá zamordowany zaraz po przybyciu.
Getto istniaáo przez cztery lata, na przekór gáodowi, terrorowi, deportacjom.
Podziaá artykuáów spoĪywczych, istnienie szpitali, szkóá, domów starców, koncerty,
teatry, a przede wszystkim rozwój produkcji sugerowaáy „normalnoĞü”, do której
naleĪaáo równieĪ posiadanie wewnĊtrznej waluty, regulującej ubogi handel w Getcie i
podziaá racji. Wraz z wprowadzeniem tak zwanego „Pokwitowania Marki
PrzeáoĪonego StarszeĔstwa ĩydów w àodzi” ("Markquittung des Ältesten der
Juden in Litzmannstadt") izolacja Getta od gospodarki poza ogrodzeniem staáa siĊ
perfekcyjna.
W àodzi nie byáo moĪliwoĞci szmuglowania artykuáów spoĪywczych lub nawet
broni dla ruchu oporu. Getto byáo zamkniĊte, odciĊte drutem kolczastym i strzeĪone
przez policją, która strzelaáa do wszystkich i do wszystkiego, co zbliĪaáo siĊ do
ogrodzenia. Kanaáy, które áączyáy Getto z resztą miasta w Warszawie, nie
wystĊpowaáy w àodzi. W czĊĞciach miasta graniczących z Gettem byli osiedlani
Niemcy.
Wraz z wprowadzeniem wewnĊtrznej waluty, moĪliwoĞü kontaktu ze Ğwiatem
zewnĊtrznym zyskaáa takĪe przeszkodĊ natury ekonomicznej. Sytuacja róĪniáa siĊ od
tej w gettach Generalnego Gubernatorstwa, gdzie Ğrodkiem páatniczym byá záoty.
Wszystkie Ğrodki páatnicze, które istniaáy w àodzi, bez wzglĊdu na walutĊ, oraz
inne wartoĞciowe przedmioty musiaáy zostaü wymienione w banku PrzeáoĪonego
StarszeĔstwa ĩydów na „pokwitowania marki” („Markquittungen”) i zostaáy potem
przekazane niemieckim wáadzom. Getto staáo siĊ wiĊc bezbronne wobec nazistów.
RównoczeĞnie wewnĊtrzna waluta umoĪliwiaáa centralny podziaá artykuáów
ĪywnoĞciowych w Getcie. Przywileje tych, którzy mieli pozycjĊ wáadzy w Getcie
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(mógá to byü nawet tylko pracownik kuchenny) byáy maáe, ale porównywalne z Gettem
w Warszawie, które musiaáo odĪywiaü siĊ w duĪej mierze dziĊki szmuglowi.
Rumkowski mógá tylko dzieliü miĊdzy mieszkaĔcami Getta to, co otrzymywaá
od Niemców i co nigdy nie wystarczaáo by utrzymaü ludzi w Getcie przy Īyciu.
Powolna, skradająca siĊ Ğmierü byáa zaprogramowana z góry. Ponad 40.000 ludzi
umaráo w Getcie.
„Pokwitowania marki” wkrótce zyskaáy pseudonimy „rumki” albo „chaimki”,
co stwarzaáo pozory „normalnoĞci”, której nigdy nie byáo. „Pokwitowania marki” byáy
instrumentem zwodzenia, oszustwa, które umoĪliwiaáo prawdziwą eksterminacjĊ.
Historia pieniądza w Getcie àódzkim i jego rola naleĪy, jak dotąd, do maáo
zbadanych dziaáów historii Holokaustu. Fakt, iĪ ten istotny aspekt historii wreszcie
zyskaá uwagĊ, zawdziĊcza zainteresowaniom ludzi, którzy áączą miáoĞü do historii
pieniądza i pasjĊ zbieractwa. Nie historyk, lecz numizmatyk zredagowaá tĊ ksiąĪkĊ.
Jest to znak, Īe pasja mogáa poáączyü siĊ z powaĪnym zainteresowaniem historią historią naduĪyü i oszustw, historią ofiar. Pieniądz w Getcie musiaá mieü dla jego
mieszkaĔców prawie magiczne znaczenie, ale jednoczeĞnie byá przedmiotem kpin.
KaĪdego dnia byáo siĊ zmuszanym obliczaü na nowo ceny racji, iloĞü i wartoĞü
odĪywczą dostarczanych artykuáów spoĪywczych. To, co moĪna byáo nabyü za
pieniądze, wystarczaáo tylko by odwlec wyrok Ğmierci jeszcze o jeden dzieĔ.
Oskar Rosenfeld, jeden z kronikarzy Getta, pozostawiá po sobie dziennik z
rysunkami monety 10-fenigowej. Dziennik ten leĪy przede mną. Moneta wygląda
prawie tak samo jak dzisiejsza 10-fenigówka. Kilka liĞci dĊbu, niemiecka moneta.
Caákiem niewinna.
Hanno Loewy
Fritz Bauer Institut
Studia i Centrum Dokumentacji Historii i Skutków Holokaustu.
Frankfurt nad Menem
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3.

Wprowadzenie

G. Franquinet
Jako początkujący numizmatyk nie mogáem oprzeü siĊ pokusom nabycia – z
pozoru bardzo korzystnie – serii 5-,10- i 20- aluminiowych marek z Getta àódzkiego.
Po jakimĞ czasie stwierdziáem, iĪ zostaáem oszukany – jak wielu innych zbieraczy.
W tej serii znajdowaáa siĊ charakterystycznie lekka moneta, która mnie pobudziáa do
dalszego zajĊcia siĊ dla mnie nowym obszarem wiedzy. Wkrótce doszedáem do
wniosku, iĪ nie istnieje wystarczające piĞmiennictwo na temat cech i wskaĨników
autentycznoĞci monet. Z powodu niedokáadnej wiedzy, do dnia dzisiejszego pokutuje
niedorzeczna opinia, iĪ w miejscach bicia monet w Getcie àódzkim wszystko mogáo
siĊ zdarzyü. Jak siĊ potem okazaáo, panowaáy tam ostre reguáy, a praca i bicie monet
przebiegaáy pod nadzorem policji.
Moja ówczesna wiedza utwierdziáa mnie jednak w przekonaniu, iĪ wiĊkszoĞü monet
na rynku lub juĪ znajdujących siĊ w róĪnych zbiorach, musiaáa byü kopiami,
imitacjami.
Dopiero w 1992 roku w Nowym Jorku udostĊpniono mi seriĊ monet z Getta
àódzkiego, na którą skáadaáy siĊ róĪne monety obiegowe – do nominaáu 10 marek –
co umoĪliwiáo prace nad, jak dotąd, niewystarczająco zbadanym obszarem
numizmatycznym w poáączeniu z nowymi badaniami historycznymi. W związku z tym
pozyskaáem cenną wiedzĊ dotyczącą powstawania monet oraz stosunków
panujących w Getcie.
Z powodu rzadkoĞci tych monet i z uwagi na fakt, Īe są one tak poĪądane,
obszar ten przypuszczalnie naleĪy do najbardziej zagroĪonych faászowaniem.
PodróĪowaáem do àodzi, Nowego Jorku, Tel Awiwu i innych miast. Zbadanych
zostaáo wiele materiaáów, miedzy innymi mikrofilm z Narodowego Archiwum USA.
Aby moĪna byáo stwierdziü autentycznoĞü serii monet, przeprowadzone zostaáy
porównania z egzemplarzami z róĪnych muzeów. Eksponaty byáy w wiĊkszoĞci
spadkiem po ówczesnych mieszkaĔcach Getta.
Dalsze porównania z monetami ze zbiorów Stanisáawa Bulkiewicza i z wieloma
monetami z krĊgów Īydowskich z róĪnych krajów, gdzie wiarygodnie moĪna byáo
zagwarantowaü, Īe monety te pochodzą od mieszkaĔców Getta, potwierdzaáy ich
autentycznoĞü.
Prace naukowo-techniczne nad serią monet z Nowego Jorku byáy
przeprowadzone wraz z moimi wspóáautorami, P.Hammerem oraz H. I
L. Schoenawą.
Ten rozdziaá niemieckiej historii monet pokazuje, iĪ nas, numizmatyków, wiąĪą nie
tylko monety i banknoty, lecz takĪe zachowanie w pamiĊci okrutnych uchybieĔ
godnoĞci ludzkiej.
PragnĊ podziĊkowaü wszystkim osobom i instytucjom, które wykazaáy siĊ
chĊcią pomocy. Tylko dziĊki ich wsparciu byáo dzisiaj moĪliwe zaprezentowanie tego
rozdziaáu niemieckiej historii pieniądza.
Guy M.Y. Ph. Franquinet
Craisheim, lato 1994
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4.

Historia miasta àodzi

G. Franquinet
àódĨ, drugie co do wielkoĞci miasto Polski, posiada poruszającą historiĊ.
Dzisiejsza àódĨ, w czasie ostatniej wojny Ğwiatowej przemianowana na
Litzmannstadt, pierwszy raz wzmiankowana zostaáa jako miasto lokowane na prawie
magdeburskim w 1432 roku1. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku, àódĨ staáa siĊ
miastem pruskim. Od 1824 roku osiedlaáo siĊ tu wielu tkaczy z Czech, Saksonii,
Poznania i ĝląska. W ten sposób àódĨ staáa siĊ najwiĊkszym polskim miastem
przemysáowym.
Tak, jak w wielu europejskich miastach po XIII wieku, takĪe w àodzi powstaáa
dzielnica, w której mieszkali tylko ĩydzi. Dzielnica ta zostaáa nazwana gettem.
àódzkie Getto rozwiązano w roku 1861.
Liczba mieszkaĔców miasta àodzi wynosiáa:
8.500
107.000
522.000
605.000

w roku 1839
w roku 1884
w roku 1911
w roku 1931

Godnym uwagi jest fakt, iĪ wzrost liczby mieszkaĔców zwolniá po tym, jak àódĨ po
I Wojnie ĝwiatowej przyáączona zostaáa do Polski. Liczba mieszkaĔców niemieckich
obniĪyáa siĊ z początkowych 78% do 18% w roku 1911. W 1939 roku, kiedy àódĨ
dostaáa siĊ pod okupacjĊ niemiecką, miasto zamieszkiwaáo 233.000 ĩydów. TakĪe w
czasie I Wojny ĝwiatowej àódĨ spotkaá ten sam los.
W roku 1940 miasto zostaáo przemianowane na Litzmannstadt. àódĨ byáa czĊĞcią
Reichsgau Wartheland (Kraju Warty) i faktycznie staáa siĊ czĊĞcią Rzeszy
Niemieckiej.
ĩydzi z àodzi i okolic zostali zmuszeni do przesiedlenia siĊ do póánocnej czĊĞci
miasta. JednoczeĞnie oddzielono ich od reszty mieszkaĔców. W roku 1940 Getto
zostaáo szczelnie zamkniĊte.
Po horrorze lat wojny pozostali Niemcy zostali wypĊdzeni (w tamtym czasie
stanowili oni tylko 10% ogólnej populacji).
Dzisiaj àódĨ jest stolicą województwa o tej samej nazwie. Miasto jest siedzibą
katolickiego biskupstwa i posiada uniwersytet, politechnikĊ, wiele szkóá wyĪszych,
teatry i muzea.
àódĨ jest znów gáównym miastem przemysáowym z dominującą rolą przemysáu
tekstylnego.
Miasto znajduje siĊ okoáo 100 km na poáudniowy zachód od Warszawy, obecnie
zamieszkuje je ponad 800 tysiĊcy mieszkaĔców, co czyni àódĨ drugim co do
wielkoĞci miastem Polski.

1
Jest tu pewna nieĞcisáoĞü, gdyĪ pierwsze wzmianki o àodzi pochodzą z 1332 roku (pojawia siĊ wtedy jako
wieĞ àodzia), a lokacja miasta na prawie magdeburskim nastąpiáa w roku 1423, a nie 1432; Ĩródáo: Nowa
Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1995, t. III, s. 863 [przypis – A.J.]

11

Plan Getta àódzkiego
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5.

Historia Getta àódzkiego

G. Franquinet
Polskie miasto àódĨ 8 wrzeĞnia 1939 roku zostaáo zajĊte przez Niemców i
nastĊpnie wcielone do Trzeciej Rzeszy jako stolica Kraju Warty – Warthegau.
Miasto zamieszkiwali w przewaĪającej czĊĞci Polacy, 233 tysiące ĩydów i
okoáo 60 tysiĊcy Niemców. W kwietniu 1940 roku àódĨ zostaáa przemianowana na
Litzmannstadt.
ChociaĪ Īydowscy mieszkaĔcy wg pierwotnego planu mieli byü wysiedleni do
Generalnego Gubernatorstwa, nie byáo jasne, co ostatecznie stanie siĊ z nimi. Z tego
powodu prezydent rejencji Uebelhoer postanowiá stworzyü Getto.
Póánocna czĊĞü miasta, w której mieszkaáa wiĊkszoĞü ĩydów, zostaáa
przeksztaácona w Getto. Wokóá odpowiednich czĊĞci miasta wybudowano bariery. W
dniu 10 maja 1940 roku Getto zostaáo hermetycznie zamkniĊte. W Getcie znajdowaáo
siĊ wtedy 160 tysiĊcy ĩydów, caákowicie uzaleĪnionych od niemieckich wáadz.
Celem tworzenia Getta byáo skoncentrowanie wszystkich ĩydów. W tym
okresie czasu nie byáo jeszcze planów, aby zatrudniü Īydowską siáĊ roboczą w
przemyĞle. RóĪne lokalne wáadze chciaáy najpierw osadziü ĩydów w jednym miejscu,
otoczyü pewną granicą. Na temat dalszego postĊpowania w tej sprawie nie byáo
wytyczonego celu ze strony wáadzy wyĪszej.
Przez centralizacjĊ zaopatrzenia w artykuáy spoĪywcze i przez przymus
wymiany waĪnych do tej pory Ğrodków páatniczych, zyski wpáywaáy do rąk
sprawujących wáadzĊ.
W notatkach urzĊdu kontroli znaleziono uwagĊ: „Caáa praca i organizacja
miejsc odĪywiania, miejsc gospodarczych, zbudowana jest na idei zapewnienia
utrzymania ĩydów Getta z wartoĞci majątków indywidualnych wiĊĨniów. Ponadto jest
moĪliwe wáączenie bezrobotnej siáy roboczej do pracy”.
We wrzeĞniu 1939 roku Heydrich, kierownik UrzĊdu Gáównego Policji
BezpieczeĔstwa, zarządziá utworzenie Rady Starszych. Wiceprzewodniczący rady
gminy Īydowskiej, Rumkowski, 13 paĨdziernika zostaá mianowany PrzeáoĪonym
StarszeĔstwa ĩydów (Judenälteste). Tym samym rozwiązaáa siĊ dotychczasowa rada
gminy Īydowskiej. Rumkowski zostaá zmuszony do utworzenia kolejnej rady ĩydów,
której wiĊkszoĞü czáonków w listopadzie zostaáa deportowana i zgáadzona.
Rumkowski byá maltretowany i zmuszony utworzyü nową radĊ ĩydów, która póĨniej
okazaáa siĊ jednostką zdolną do dziaáania.
„PrzeáoĪonemu StarszeĔstwa ĩydów”, Mordechajowi Rumkowskiemu, wáadza
niemiecka zleciáa stworzenie tak zwanego „samorządu” w Getcie. Powstaáa
administracja przypominaáa paĔstwo w paĔstwie. W lipcu 1940 roku pracowaáo w niej
7316 ĩydów. DąĪenie narodu Īydowskiego do samoorganizowania siĊ byáo przez
nazistów kontrolowane i wykorzystywane.
W maju 1940 roku, Hans Biebow, kupiec z Bremy przejąá kierowanie
niemiecką administracją Getta i rozpocząá wykorzystywanie tej administracji jako
instrumentu wyzysku Īydowskich siá roboczych w Getcie.
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Do zadaĔ PrzeáoĪonego StarszeĔstwa ĩydów naleĪaáo miĊdzy innymi:
1. Dzielenie artykuáów spoĪywczych i paliwa, organizacja sáuĪby zdrowia, w
tym lekarzy i szpitali, finansowanie dostarczanych artykuáów spoĪywczych, tworzenie
róĪnych sáuĪb porządkowych, takich jak: Īydowska policja, straĪ poĪarna, urząd
pracy, sąd, wiĊzienie, banki i inne, tak, aby duĪe miasto z ponad 160.000
mieszkaĔców mogáo funkcjonowaü.
2. Zaopatrywanie ĩydów byáo regulowane przez Rumkowskiego i jego urząd.
W tym celu stworzyá on swoje wáasne miejsca dystrybucji.
Aby zilustrowaü wielkoĞü Getta i zobrazowaü panujące tam warunki, naleĪy
zapoznaü siĊ z kilkoma liczbami. W Getcie àódzkim znajdowaáo siĊ w tym czasie
ponad 30.000 mieszkaĔ. Tylko 725 posiadaáo bieĪącą wodĊ. WiĊksza czĊĞü domów
2
nie miaáa kanalizacji. WielkoĞü Getta wynosiáa dobre 4 km .
ĩydowskie Getto staáo siĊ nadzwyczajnie waĪnym miejscem produkcji dla
Wehrmachtu. Rumkowski próbowaá tĊ waĪną pozycjĊ Getta jeszcze umocniü, aby
obroniü ludzi i daü im szansĊ przeĪycia. Jego dewiza brzmiaáa: „Naszą jedyną drogą
jest praca” (patrz rys. 2).

Rys. 2 Fabryka mebli, zbiory Genewein. Za zezwoleniem Muzeum ĩydowskiego we
Frankfurcie nad Menem.

Niemiecka administracja Getta i Rumkowski nie szczĊdzili wysiáku by uczyniü
Īycie codzienne normalnym. Fotografie opublikowane w ksiąĪce o Getcie àódzkim:
„Unser einziger Weg ist Arbeit” - „Naszą jedyną drogą jest praca”, ukazują
niewyobraĪalną wrĊcz normalnoĞü. Getto byáo zamieszkaáym, Īywym miastem, w
którym odbywaáy siĊ koncerty i inne imprezy kulturalne. Na rozkaz Biebowa odbyáa
siĊ nawet wystawa przemysáowa.
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JednakĪe cierpienie gáodu, epidemie i nieludzkie warunki pracy „zaĪądaáy”
bardzo wysokiej zapáaty.
Wáadze niemieckiej administracji nie wykazywaáy Īadnego zainteresowania
przeĪyciem tak zwanych „nienadających siĊ do pracy”. W styczniu 1942 roku
rozpoczĊáy siĊ masowe deportacje do obozu zagáady Kulmhof (Cheámno nad Nerem).
Do lata zostaáo zamordowanych tam 55.000 osób z Getta. We wrzeĞniu 1942 roku do
obozu Kulmhof deportowano i zagazowano tam dzieci oraz ludzi chorych i starych.
Tysiące ĩydów umaráo z powodu wycieĔczenia i gáodu.
Getta miaáy w Europie dáugą historiĊ. Od XIII wieku getta powstawaáy w wielu
krajach Europy, miĊdzy innymi w Hiszpanii, Wáoszech, Portugalii, Niemczech, Francji
i w Polsce. Pod pojĊciem getta rozumiano dzielnicĊ miasta, w której z polecenia
wáadz mieszkali ĩydzi. W wiĊkszoĞci przypadków getto otaczaá mur z bramą. Po
zachodzie sáoĔca ĩydom nie wolno byáo opuszczaü getta. Wraz z Rewolucją
Francuską w Europie znikáy tworzone przez stulecia getta. Dopiero NaziĞci
wykorzystali tworzenie gett do celów produkcji przemysáowej. Kierownik niemieckiej
administracji Getta, Biebow, chciaá w ten sposób pokazaü siĊ jako fachowiec,
prezentujący Getto àódzkie jako swoje rozwiązanie kwestii Īydowskiej.

Zmiana waluty
Dnia 8 lipca 1940 roku marka Rzeszy przestaáa byü prawnym Ğrodkiem
páatniczym, przez co ludnoĞü zostaáa zmuszona do oddania posiadanych przez siebie
marek Rzeszy oraz innych obcych walut i do wymiany ich na „pokwitowania marki.”
Ci, którzy po tej przymusowej wymianie byli jeszcze w posiadaniu obcej waluty lub
marek, byli surowo karani. Wymiany Ğrodków páatniczych dokonywano w Banku
PrzeáoĪonego StarszeĔstwa ĩydów (patrz rys. 3).

Rys. 3 Muzeum Historii Miasta àodzi
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Dotychczasowych drobnych pieniĊdzy wolno byáo dalej uĪywaü. Za pomocą
oddanej waluty finansowano niektóre dostawy artykuáów spoĪywczych (patrz zdjĊcia
4+5). Dalsze finansowanie dostaw produktów niezbĊdnych do Īycia osiągano
poprzez wymianĊ produktów gotowych z róĪnych dziedzin. Produkty te byáy
przetwarzane w duĪych kuchniach lub sprzedawane za pieniądze Getta w sklepach
PrzeáoĪonego StarszeĔstwa ĩydów.
To, Īe mieszkaĔcy Getta mogli nabyü niewiele wiĊcej niĪ produkty niezbĊdne
do Īycia, mówi samo za siebie. NaziĞci próbowali jedynie utrzymywaü przy Īyciu
Īydowską siáĊ roboczą, tak, aby byáa ona zdolna do pracy. Dobre i luksusowe
produkty byáy zastrzeĪone dla Niemców. Racje ĪywnoĞciowe dla Getta skáadaáy siĊ w
duĪej mierze z uszkodzonych, wadliwych lub nawet zepsutych artykuáów
spoĪywczych.
Wykorzystywanie Īydowskiej siáy roboczej w Getcie byáo bezdyskusyjne.
Z powodu niewystarczających racji ĪywnoĞciowych czĊsto wybuchaáy strajki.
Opozycja w Getcie nie miaáa jednak alternatywnego rozwiązania dla strategii
Rumkowskiego „Ratunek poprzez pracĊ”. Ostatecznie Rumkowski mógá wprowadzaü
w Īycie swoje wyobraĪenia o wspóápracy z okupantem.

Rys. 4 Muzeum Historii Miasta àodzi
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Eine wichtige Rolle spielten Arbeitsaufträge für deutsche Firmen und die Wehrmacht,
die das Getto Litzmannstadt nicht nur zur längsten Werkbank Deutschlands machten,
sondern den Bewohnern nach Rumkowskis Leitspruch „Unsere Arbeit ist unsere Hoffnung“ auch eine gewisse Sicherheit vortäuschte, da man sich zum eigenen Schutz
unentbehrlich für die deutsche Kriegswirtschaft machen wollte.
Im Mai 1940 sollen noch etwa 5 Millionen Reichsmark auf dem Schwarzmarkt im
Getto umgelaufen sein – Geld, das der Judenrat dringend für Versorgungsaufgaben
brauchte. Am 8. Juli 1940 verbot Rumkowski deshalb die Deutsche Reichsmark innerhalb des Gettos, stellte deren Besitz unter Strafe und führte mit Erlaubis der deutschen
Verwaltung und der Reichsbank eine eigene Getto-Währung ein.
Die eigene Binnenwährung erlaubte nicht nur die Einziehung regulärer Zahlungsmittel
aus jüdischem Besitz, aus den umfangreich eingehenden Spenden und den Zahlungen
für Arbeitsaufträge, sondern schirmte das Getto auch finanztechnisch von der Außenwelt ab, indem es den Schwarzhandel behinderte.
Die eigene Getto-Währung in Litzmannstadt wurde schließlich auch zum Vorbild für
die Getto-Kronen von Theresienstadt und ihre Belege sind bis heute eindrucksvolle
Zeugnisse des Holocaust.
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Im Getto selbst führte Chaim Rumkowski als Ältester der Juden ein fast diktatorisches
Regime. Er war für sämtliche organisatorischen Fragen des Getto-Alltags einschließlich der Versorgung der Getto-Bewohner mit Lebensmitteln verantwortlich, für die
der Judenrat selbst finanziell aufkommen mußte.
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In Litzmannstadt – dem heutigen Łódź – entstand im Frühjahr 1940 das „Gaugetto“
des neu gebildeten Warthegaues und gleichzeitig das größte jüdische Getto auf deutschem Reichsgebiet. Es unterstand der zivilen Stadtverwaltung.

M&S
Münzen & Sammeln

