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LITZMANNSTADT
ROZDZIAŁ  HISTORII NIEMIECKIEGO

PIENIADZA

EIN KAPITEL DEUTSCHER GELDGESCHICHTE

A CHAPTER OF GERMAN MONETARY HISTORY

In Litzmannstadt – dem heutigen Łódź – entstand im Frühjahr 1940 das „Gaugetto“
des neu gebildeten Warthegaues und gleichzeitig das größte jüdische Getto auf deut-
schem Reichsgebiet. Es unterstand der zivilen Stadtverwaltung. 

Im Getto selbst führte Chaim Rumkowski als Ältester der Juden ein fast diktatorisches
Regime. Er war für sämtliche organisatorischen Fragen des Getto-Alltags einschließ-
lich der Versorgung der Getto-Bewohner mit Lebensmitteln verantwortlich, für die 
der Judenrat selbst finanziell aufkommen mußte. 

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 Hoff-
nung“ 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 inner-
halb 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 Außen-
welt 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. S owo wst pne 
 
 

Przed 50 laty, latem 1944 roku Getto w odzi zosta o zlikwidowane. Za tymi 
lakonicznymi s owami kryj  si  4 lata cynicznej iluzji. Cztery lata Niemcy w 
anektowanym polskim mie cie utrzymywali fikcj  ydowskiego „samorz du”, 
jednocze nie morduj c ydowski naród przez przymusow  prac  i g ód, a od ko ca 
1942 roku przez deportacje do obozów zag ady. 

Administracja Prze o onego Starsze stwa ydów próbowa a zapewnia  
minimalne funkcje yciowe w warunkach izolacji, lecz by a jednocze nie 
wykorzystywana jako instrument zag ady. Spokój i porz dek w Getcie oraz 
zapewnienie si y roboczej dla niemieckich fabryk i si  zbrojnych wydawa y si  radzie 
ydowskiej najlepsz  mo liwo ci  aby utrzyma  przy yciu mieszka ców Getta oraz 

nawi za  do racjonalnych interesów po „drugiej stronie”. 
To, co rozpocz o si  jako wymiana wytworzonych produktów na artyku y 

spo ywcze, sta o si  w ko cu kompleksow  gospodark . Gospodark  bazuj c  na 
faktycznym wyroku mierci na mieszka ców Getta. Jedynie chwila wykonania wyroku 
uzale niona by a od ró nych korzy ci i motywacji niemieckich w adz. By  to splot 
konkuruj cych interesów dotycz cych karier, biznesów, w adzy, w ród których ydzi 
byli tylko zabawk , z któr  mo na dowolnie post powa . 

Latem 1944 roku powzi to ostateczn  decyzj , i  wzgl dy ekonomiczne nie 
zatrzymaj  ju  d u ej zag ady. Mordechaj Chaim Rumkowski, Prze o ony 
Starsze stwa ydów, zosta  deportowany do obozu koncentracyjnego  
O wi cim-Brzezinka razem z ostatnimi 70.000 mieszka ców Getta, gdzie, podobnie 
jak wi kszo  z nich, zosta  zamordowany zaraz po przybyciu. 

Getto istnia o przez cztery lata, na przekór g odowi, terrorowi, deportacjom. 
Podzia  artyku ów spo ywczych, istnienie szpitali, szkó , domów starców, koncerty, 
teatry, a przede wszystkim rozwój produkcji sugerowa y „normalno ”, do której 
nale a o równie  posiadanie wewn trznej waluty, reguluj cej ubogi handel w Getcie i 
podzia  racji. Wraz z wprowadzeniem tak zwanego „Pokwitowania Marki 
Prze o onego Starsze stwa ydów w odzi” ("Markquittung des Ältesten der 
Juden in Litzmannstadt") izolacja Getta od gospodarki poza ogrodzeniem sta a si  
perfekcyjna. 

W odzi nie by o mo liwo ci szmuglowania artyku ów spo ywczych lub nawet 
broni dla ruchu oporu. Getto by o zamkni te, odci te drutem kolczastym i strze one 
przez policj , która strzela a do wszystkich i do wszystkiego, co zbli a o si  do 
ogrodzenia. Kana y, które czy y Getto z reszt  miasta w Warszawie, nie 
wyst powa y w odzi. W cz ciach miasta granicz cych z Gettem byli osiedlani 
Niemcy. 

Wraz z wprowadzeniem wewn trznej waluty, mo liwo  kontaktu ze wiatem 
zewn trznym zyska a tak e przeszkod  natury ekonomicznej. Sytuacja ró ni a si  od 
tej w gettach Generalnego Gubernatorstwa, gdzie rodkiem p atniczym by  z oty. 

Wszystkie rodki p atnicze, które istnia y w odzi, bez wzgl du na walut , oraz 
inne warto ciowe przedmioty musia y zosta  wymienione w banku Prze o onego 
Starsze stwa ydów na „pokwitowania marki” („Markquittungen”) i zosta y potem 
przekazane niemieckim w adzom. Getto sta o si  wi c bezbronne wobec nazistów. 

Równocze nie wewn trzna waluta umo liwia a centralny podzia  artyku ów 
ywno ciowych w Getcie. Przywileje tych, którzy mieli pozycj  w adzy w Getcie  
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(móg  to by  nawet tylko pracownik kuchenny) by y ma e, ale porównywalne z Gettem 
w Warszawie, które musia o od ywia  si  w du ej mierze dzi ki szmuglowi. 

Rumkowski móg  tylko dzieli  mi dzy mieszka cami Getta to, co otrzymywa  
od Niemców i co nigdy nie wystarcza o by utrzyma  ludzi w Getcie przy yciu. 
Powolna, skradaj ca si  mier  by a zaprogramowana z góry. Ponad 40.000 ludzi 
umar o w Getcie. 

„Pokwitowania marki” wkrótce zyska y pseudonimy „rumki” albo „chaimki”, 
co stwarza o pozory „normalno ci”, której nigdy nie by o. „Pokwitowania marki” by y 
instrumentem zwodzenia, oszustwa, które umo liwia o prawdziw  eksterminacj . 

Historia pieni dza w Getcie ódzkim i jego rola nale y, jak dot d, do ma o 
zbadanych dzia ów historii Holokaustu. Fakt, i  ten istotny aspekt historii wreszcie 
zyska  uwag , zawdzi cza zainteresowaniom ludzi, którzy cz  mi o  do historii 
pieni dza i pasj  zbieractwa. Nie historyk, lecz numizmatyk zredagowa  t  ksi k . 
Jest to znak, e pasja mog a po czy  si  z powa nym zainteresowaniem histori  - 
histori  nadu y  i oszustw, histori  ofiar. Pieni dz w Getcie musia  mie  dla jego 
mieszka ców prawie magiczne znaczenie, ale jednocze nie by  przedmiotem kpin. 
Ka dego dnia by o si  zmuszanym oblicza  na nowo ceny racji, ilo  i warto  
od ywcz  dostarczanych artyku ów spo ywczych. To, co mo na by o naby  za 
pieni dze, wystarcza o tylko by odwlec wyrok mierci jeszcze o jeden dzie . 

Oskar Rosenfeld, jeden z kronikarzy Getta, pozostawi  po sobie dziennik z 
rysunkami monety 10-fenigowej. Dziennik ten le y przede mn . Moneta wygl da 
prawie tak samo jak dzisiejsza 10-fenigówka. Kilka li ci d bu, niemiecka moneta. 
Ca kiem 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 pocz tkuj cy numizmatyk nie mog em oprze  si  pokusom nabycia – z 
pozoru bardzo korzystnie – serii 5-,10- i 20- aluminiowych marek z Getta ódzkiego. 
Po jakim  czasie stwierdzi em, i  zosta em oszukany – jak wielu innych zbieraczy.  
W tej serii znajdowa a si  charakterystycznie lekka moneta, która mnie pobudzi a do 
dalszego zaj cia si  dla mnie nowym obszarem wiedzy. Wkrótce doszed em do 
wniosku, i  nie istnieje wystarczaj ce pi miennictwo na temat cech i wska ników 
autentyczno ci monet. Z powodu niedok adnej wiedzy, do dnia dzisiejszego pokutuje 
niedorzeczna opinia, i  w miejscach bicia monet w Getcie ódzkim wszystko mog o 
si  zdarzy . Jak si  potem okaza o, panowa y tam ostre regu y, a praca i bicie monet 
przebiega y pod nadzorem policji. 
Moja ówczesna wiedza utwierdzi a mnie jednak w przekonaniu, i  wi kszo  monet 
na rynku lub ju  znajduj cych si  w ró nych zbiorach, musia a by  kopiami, 
imitacjami. 

Dopiero w 1992 roku w Nowym Jorku udost pniono mi seri  monet z Getta 
ódzkiego, na któr  sk ada y si  ró ne monety obiegowe – do nomina u 10 marek – 

co umo liwi o prace nad, jak dot d, niewystarczaj co zbadanym obszarem 
numizmatycznym w po czeniu z nowymi badaniami historycznymi. W zwi zku z tym 
pozyska em cenn  wiedz  dotycz c  powstawania monet oraz stosunków 
panuj cych w Getcie. 

Z powodu rzadko ci tych monet i z uwagi na fakt, e s  one tak po dane, 
obszar ten przypuszczalnie nale y do najbardziej zagro onych fa szowaniem. 

 
Podró owa em do odzi, Nowego Jorku, Tel Awiwu i innych miast. Zbadanych 
zosta o wiele materia ów, miedzy innymi mikrofilm z Narodowego Archiwum USA. 
Aby mo na by o stwierdzi  autentyczno  serii monet, przeprowadzone zosta y 
porównania z egzemplarzami z ró nych muzeów. Eksponaty by y w wi kszo ci 
spadkiem po ówczesnych mieszka cach Getta. 

Dalsze porównania z monetami ze zbiorów Stanis awa Bulkiewicza i z wieloma 
monetami z kr gów ydowskich z ró nych krajów, gdzie wiarygodnie mo na by o 
zagwarantowa , e monety te pochodz  od mieszka ców Getta, potwierdza y ich 
autentyczno . 

Prace naukowo-techniczne nad seri  monet z Nowego Jorku by y 
przeprowadzone wraz z moimi wspó autorami, P.Hammerem oraz H. I  
L. Schoenaw . 
Ten rozdzia  niemieckiej historii monet pokazuje, i  nas, numizmatyków, wi  nie 
tylko monety i banknoty, lecz tak e zachowanie w pami ci okrutnych uchybie  
godno ci ludzkiej. 

Pragn  podzi kowa  wszystkim osobom i instytucjom, które wykaza y si  
ch ci  pomocy. Tylko dzi ki ich wsparciu by o dzisiaj mo liwe zaprezentowanie tego 
rozdzia u niemieckiej historii pieni dza. 

Guy M.Y. Ph. Franquinet 
Craisheim, lato 1994 
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4. Historia miasta odzi 
 
 
G. Franquinet 
 

ód , drugie co do wielko ci miasto Polski, posiada poruszaj c  histori . 
Dzisiejsza ód , w czasie ostatniej wojny wiatowej przemianowana na 
Litzmannstadt, pierwszy raz wzmiankowana zosta a jako miasto lokowane na prawie 
magdeburskim w 1432 roku1. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku, ód  sta a si  
miastem pruskim. Od 1824 roku osiedla o si  tu wielu tkaczy z Czech, Saksonii, 
Poznania i l ska. W ten sposób ód  sta a si  najwi kszym polskim miastem 
przemys owym. 

Tak, jak w wielu europejskich miastach po XIII wieku, tak e w odzi powsta a 
dzielnica, w której mieszkali tylko ydzi. Dzielnica ta zosta a nazwana gettem. 
ódzkie Getto rozwi zano w roku 1861. 

 
Liczba mieszka ców miasta odzi wynosi a: 
 

    8.500  w roku 1839 
107.000              w roku 1884 
522.000             w roku 1911 
605.000              w roku 1931 

 
Godnym uwagi jest fakt, i  wzrost liczby mieszka ców zwolni  po tym, jak ód  po 

I Wojnie wiatowej przy czona zosta a do Polski. Liczba mieszka ców niemieckich 
obni y a si  z pocz tkowych 78% do 18% w roku 1911. W 1939 roku, kiedy ód  
dosta a si  pod okupacj  niemieck , miasto zamieszkiwa o 233.000 ydów. Tak e w 
czasie I Wojny wiatowej ód  spotka  ten sam los. 

W roku 1940 miasto zosta o przemianowane na Litzmannstadt. ód  by a cz ci  
Reichsgau Wartheland (Kraju Warty) i faktycznie sta a si  cz ci  Rzeszy 
Niemieckiej. 

ydzi z odzi i okolic zostali zmuszeni do przesiedlenia si  do pó nocnej cz ci 
miasta. Jednocze nie oddzielono ich od reszty mieszka ców. W roku 1940 Getto 
zosta o szczelnie zamkni te. 

Po horrorze lat wojny pozostali Niemcy zostali wyp dzeni (w tamtym czasie 
stanowili oni tylko 10% ogólnej populacji). 

Dzisiaj ód  jest stolic  województwa o tej samej nazwie. Miasto jest siedzib  
katolickiego biskupstwa i posiada uniwersytet, politechnik , wiele szkó  wy szych, 
teatry i muzea. 

ód  jest znów g ównym miastem przemys owym z dominuj c  rol  przemys u 
tekstylnego. 

Miasto znajduje si  oko o 100 km na po udniowy zachód od Warszawy, obecnie 
zamieszkuje je ponad 800 tysi cy mieszka ców, co czyni ód  drugim co do 
wielko ci miastem Polski. 

 
 

                                                 
1 Jest tu pewna nie cis o , gdy  pierwsze wzmianki o odzi pochodz  z 1332 roku (pojawia si  wtedy  jako 
wie  odzia), a lokacja miasta na prawie magdeburskim nast pi a w roku 1423, a nie 1432; ród o: Nowa 
Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1995, t. III, s. 863 [przypis  – A.J.]  
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5. Historia Getta ódzkiego 
 
 
G. Franquinet 
 

Polskie miasto ód  8 wrze nia 1939 roku zosta o zaj te przez Niemców i 
nast pnie wcielone do Trzeciej Rzeszy jako stolica Kraju Warty – Warthegau. 

Miasto zamieszkiwali w przewa aj cej cz ci Polacy, 233 tysi ce ydów i 
oko o 60 tysi cy Niemców. W kwietniu 1940 roku ód  zosta a przemianowana na 
Litzmannstadt. 

Chocia  ydowscy mieszka cy wg pierwotnego planu mieli by  wysiedleni do 
Generalnego Gubernatorstwa, nie by o jasne, co ostatecznie stanie si  z nimi. Z tego 
powodu prezydent rejencji Uebelhoer postanowi  stworzy  Getto. 

Pó nocna cz  miasta, w której mieszka a wi kszo  ydów, zosta a 
przekszta cona w Getto. Wokó  odpowiednich cz ci miasta wybudowano bariery. W 
dniu 10 maja 1940 roku Getto zosta o hermetycznie zamkni te. W Getcie znajdowa o 
si  wtedy 160 tysi cy ydów, ca kowicie uzale nionych od niemieckich w adz. 

Celem tworzenia Getta by o skoncentrowanie wszystkich ydów. W tym 
okresie czasu nie by o jeszcze planów, aby zatrudni  ydowsk  si  robocz  w 
przemy le. Ró ne lokalne w adze chcia y najpierw osadzi  ydów w jednym miejscu, 
otoczy  pewn  granic . Na temat dalszego post powania w tej sprawie nie by o 
wytyczonego celu ze strony w adzy wy szej. 

Przez centralizacj  zaopatrzenia w artyku y spo ywcze i przez przymus 
wymiany wa nych do tej pory rodków p atniczych, zyski wp ywa y do r k 
sprawuj cych w adz . 

W notatkach urz du kontroli znaleziono uwag : „Ca a praca i organizacja 
miejsc od ywiania, miejsc gospodarczych, zbudowana jest na idei zapewnienia 
utrzymania ydów Getta z warto ci maj tków indywidualnych wi niów. Ponadto jest 
mo liwe w czenie bezrobotnej si y roboczej do pracy”. 

We wrze niu 1939 roku Heydrich, kierownik Urz du G ównego Policji 
Bezpiecze stwa, zarz dzi  utworzenie Rady Starszych. Wiceprzewodnicz cy rady 
gminy ydowskiej, Rumkowski, 13 pa dziernika zosta  mianowany Prze o onym 
Starsze stwa ydów (Judenälteste). Tym samym rozwi za a si  dotychczasowa rada 
gminy ydowskiej. Rumkowski zosta  zmuszony do utworzenia kolejnej rady ydów, 
której wi kszo  cz onków w listopadzie zosta a deportowana i zg adzona. 
Rumkowski by  maltretowany i zmuszony utworzy  now  rad  ydów, która pó niej 
okaza a si  jednostk  zdoln  do dzia ania. 

„Prze o onemu Starsze stwa ydów”, Mordechajowi Rumkowskiemu, w adza 
niemiecka zleci a stworzenie tak zwanego „samorz du” w Getcie. Powsta a 
administracja przypomina a pa stwo w pa stwie. W lipcu 1940 roku pracowa o w niej 
7316 ydów. D enie narodu ydowskiego do samoorganizowania si  by o przez 
nazistów kontrolowane i wykorzystywane. 

W maju 1940 roku, Hans Biebow, kupiec z Bremy przej  kierowanie 
niemieck  administracj  Getta i rozpocz  wykorzystywanie tej administracji jako 
instrumentu wyzysku ydowskich si  roboczych w Getcie. 
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Do zada  Prze o onego Starsze stwa ydów nale a o mi dzy innymi: 
 

1. Dzielenie artyku ów spo ywczych i paliwa, organizacja s u by zdrowia, w 
tym lekarzy i szpitali, finansowanie dostarczanych artyku ów spo ywczych, tworzenie 
ró nych s u b porz dkowych, takich jak: ydowska policja, stra  po arna, urz d 
pracy, s d, wi zienie, banki i inne, tak, aby du e miasto z ponad 160.000 
mieszka ców mog o funkcjonowa . 

2. Zaopatrywanie ydów by o regulowane przez Rumkowskiego i jego urz d. 
W tym celu stworzy  on swoje w asne miejsca dystrybucji. 
 

Aby zilustrowa  wielko  Getta i zobrazowa  panuj ce tam warunki, nale y 
zapozna  si  z kilkoma liczbami. W Getcie ódzkim znajdowa o si  w tym czasie 
ponad 30.000 mieszka . Tylko 725 posiada o bie c  wod . Wi ksza cz  domów 
nie mia a kanalizacji. Wielko  Getta wynosi a dobre 4 km2. 
 

ydowskie Getto sta o si  nadzwyczajnie wa nym miejscem produkcji dla 
Wehrmachtu. Rumkowski próbowa  t  wa n  pozycj  Getta jeszcze umocni , aby 
obroni  ludzi i da  im szans  prze ycia. Jego dewiza brzmia a: „Nasz  jedyn  drog  
jest praca” (patrz rys. 2). 
 
 

 
 
Rys. 2  Fabryka mebli, zbiory Genewein. Za zezwoleniem Muzeum ydowskiego we 

Frankfurcie nad Menem. 
 
 

Niemiecka administracja Getta i Rumkowski nie szcz dzili wysi ku by uczyni  
ycie codzienne normalnym. Fotografie opublikowane w ksi ce o Getcie ódzkim: 

„Unser einziger Weg ist Arbeit” - „Nasz  jedyn  drog  jest praca”, ukazuj  
niewyobra aln  wr cz normalno . Getto by o zamieszka ym, ywym miastem, w 
którym odbywa y si  koncerty i inne imprezy kulturalne. Na rozkaz Biebowa odby a 
si  nawet wystawa przemys owa. 
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Jednak e cierpienie g odu, epidemie i nieludzkie warunki pracy „za da y” 
bardzo wysokiej zap aty. 

W adze niemieckiej administracji nie wykazywa y adnego zainteresowania 
prze yciem tak zwanych „nienadaj cych si  do pracy”. W styczniu 1942 roku 
rozpocz y si  masowe deportacje do obozu zag ady Kulmhof (Che mno nad Nerem). 
Do lata zosta o zamordowanych tam 55.000 osób z Getta. We wrze niu 1942 roku do 
obozu Kulmhof deportowano i zagazowano tam dzieci oraz ludzi chorych i starych.  
Tysi ce ydów umar o z powodu wycie czenia i g odu. 

Getta mia y w Europie d ug  histori . Od XIII wieku getta powstawa y w wielu 
krajach Europy, mi dzy innymi w Hiszpanii, W oszech, Portugalii, Niemczech, Francji 
i w Polsce. Pod poj ciem getta rozumiano dzielnic  miasta, w której z polecenia 
w adz mieszkali ydzi. W wi kszo ci przypadków getto otacza  mur z bram . Po 
zachodzie s o ca ydom nie wolno by o opuszcza  getta. Wraz z Rewolucj  
Francusk  w Europie znik y tworzone przez stulecia getta. Dopiero Nazi ci 
wykorzystali tworzenie gett do celów produkcji przemys owej. Kierownik niemieckiej 
administracji Getta, Biebow, chcia  w ten sposób pokaza  si  jako fachowiec, 
prezentuj cy Getto ódzkie jako swoje rozwi zanie kwestii ydowskiej. 
 
 
 
Zmiana waluty 
 
 

Dnia 8 lipca 1940 roku marka Rzeszy przesta a by  prawnym rodkiem 
p atniczym, przez co ludno  zosta a 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 rodków p atniczych dokonywano w Banku 
Prze o onego Starsze stwa ydów (patrz rys. 3). 
 

 
 

Rys. 3  Muzeum Historii Miasta odzi 
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Dotychczasowych drobnych pieni dzy wolno by o dalej u ywa . Za pomoc  
oddanej waluty finansowano niektóre dostawy artyku ów spo ywczych (patrz zdj cia 
4+5). Dalsze finansowanie dostaw produktów niezb dnych do ycia osi gano 
poprzez wymian  produktów gotowych z ró nych dziedzin. Produkty te by y 
przetwarzane w du ych kuchniach lub sprzedawane za pieni dze Getta w sklepach 
Prze o onego Starsze stwa ydów. 
 To, e mieszka cy Getta mogli naby  niewiele wi cej ni  produkty niezb dne 
do ycia, mówi samo za siebie. Nazi ci próbowali jedynie utrzymywa  przy yciu 
ydowsk  si  robocz , tak, aby by a ona zdolna do pracy. Dobre i luksusowe 

produkty by y zastrze one dla Niemców. Racje ywno ciowe dla Getta sk ada y si  w 
du ej mierze z uszkodzonych, wadliwych lub nawet zepsutych artyku ów 
spo ywczych. 
 Wykorzystywanie ydowskiej si y roboczej w Getcie by o bezdyskusyjne.  
Z powodu niewystarczaj cych racji ywno ciowych cz sto wybucha y strajki. 
Opozycja w Getcie nie mia a jednak alternatywnego rozwi zania dla strategii 
Rumkowskiego „Ratunek poprzez prac ”. Ostatecznie Rumkowski móg  wprowadza  
w ycie swoje wyobra enia o wspó pracy z okupantem. 
 
 

 
 

Rys. 4  Muzeum Historii Miasta odzi 
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LITZMANNSTADT
ROZDZIAŁ  HISTORII NIEMIECKIEGO

PIENIADZA

EIN KAPITEL DEUTSCHER GELDGESCHICHTE

A CHAPTER OF GERMAN MONETARY HISTORY

In Litzmannstadt – dem heutigen Łódź – entstand im Frühjahr 1940 das „Gaugetto“
des neu gebildeten Warthegaues und gleichzeitig das größte jüdische Getto auf deut-
schem Reichsgebiet. Es unterstand der zivilen Stadtverwaltung. 

Im Getto selbst führte Chaim Rumkowski als Ältester der Juden ein fast diktatorisches
Regime. Er war für sämtliche organisatorischen Fragen des Getto-Alltags einschließ-
lich der Versorgung der Getto-Bewohner mit Lebensmitteln verantwortlich, für die 
der Judenrat selbst finanziell aufkommen mußte. 

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 Hoff-
nung“ 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 inner-
halb 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 Außen-
welt 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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