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kierownika centralnego biura resortów pracy i Marka Kligiera,
komendanta specjalnego oddzia∏u policji ˝ydowskiej, grupa lekarzy,
in˝ynierowie, rzemieÊlnicy i pracownicy z Rynku Ba∏uckiego. Wys∏ano
ich do obozów pracy w Dreênie i Königswürstenhausen ko∏o Berlina,
gdzie doczekali si´ wyzwolenia. Ogó∏em OÊwi´cim i etapowe obozy
prze˝y∏o od 12 do 15 tys. mieszkaƒców getta ∏ódzkiego.

Julian Baranowski
starszy kustosz Archiwum Paƒstwowego w ¸odzi

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

20 z∏
925/1000 Ag oksydowane
zwyk∏y
38,61 mm
28,28 g
64.000 szt.

W dniu 27 sierpnia 2004 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monet´ kolekcjonerskà o nominale 20 z∏, upami´tniajàcà
ofiary getta w ¸odzi, wykonanà stemplem zwyk∏ym w srebrze.

Awers: U góry z prawej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. W Êrodkowej cz´Êci na tle pionowego
pasa muru z cegie∏ cieƒ modlàcej si´ postaci. U do∏u z prawej
strony oznaczenie roku emisji: 2004 oraz poni˝ej napis: 20 Z¸.
Z lewej strony pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA, z prawej:
m.
POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: W centralnej cz´Êci, na tle stylizowanego fragmentu
pomostu ∏àczàcego dwie cz´Êci getta, wizerunek ch∏opca
z Gwiazdà Dawida na piersi, trzymajàcego garnuszek i ksià˝k´.
U góry nad pomostem napis: 1940 / 1944. Wokó∏ napis: PAMI¢CI
OFIAR GETTA W ¸ODZI.

Moneta zosta∏a wyprodukowana w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

Projektant monety: Ewa Tyc-Karpiƒska

Getto ∏ódzkie utworzone zosta∏o w dniu 8 lutego 1940 r. na mocy
rozporzàdzenia prezydenta niemieckiej policji Johannesa Schäfera.
By∏o to pierwsze getto na ziemiach wcielonych do Rzeszy i jako ostatnie zosta∏o zlikwidowane. Obejmowa∏o ono najbiedniejszà i najbardziej
zaniedbanà pó∏nocnà cz´Êç ¸odzi – Ba∏uty i Stare Miasto. Poczàtkowo
powierzchnia getta wynosi∏a 4,13 km kw., a w maju 1941 r. zmniejszono jà do 3,8 km kw. Z obszaru getta zosta∏y wy∏àczone arterie
komunikacyjne biegnàce ulicami: Nowomiejska, Zgierska i Boles∏awa
Limanowskiego. W ten sposób getto rozci´to na trzy cz´Êci. W celu
umo˝liwienia ruchu ludnoÊci mi´dzy nimi zbudowano nad tymi arteriami
trzy drewniane k∏adki.
Od 12 lutego 1940 r. rozpocz´to akcj´ przymusowego przemieszczania
ludnoÊci ˝ydowskiej do getta. Towarzyszy∏y jej terror i grabie˝ mienia.
Przesiedlani mieli prawo zabraç tylko jednà walizk´ z odzie˝à i bieliznà
oraz drobne pamiàtki rodzinne. Ostateczne zamkni´cie getta i jego
Êcis∏e odizolowanie od reszty miasta nastàpi∏o 30 kwietnia 1940 r.
Wokó∏ getta oraz wzd∏u˝ jego wydzielonych arterii przelotowych
ustawiono zapory i zasieki z drutu kolczastego. Granic zamkni´tej
dzielnicy strzeg∏y rozmieszczone co 50-100 m posterunki niemieckiej
policji porzàdkowej (Schupo).
Getto ∏ódzkie by∏o bardzo hermetyczne i lepiej strze˝one ni˝ pozosta∏e
getta utworzone przez III Rzesz´. Jego teren nie by∏ skanalizowany,
co uniemo˝liwia∏o nawiàzywanie ∏àcznoÊci przez mieszkaƒców tej
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dzielnicy z otaczajàcym Êwiatem. Kontakty te utrudnia∏ dodatkowo
fakt, ˝e ¸ódê by∏a zamieszkiwana przez ponad 120-tysi´cznà mniejszoÊç
niemieckà, której indoktrynacja przenika∏a g∏´boko w spo∏eczeƒstwo
∏ódzkie. Wszystkie te czynniki wp∏yn´∏y na ca∏kowità izolacj´ getta
∏ódzkiego, co tragicznie odbi∏o si´ na ˝yciu jego mieszkaƒców.
W getcie ∏ódzkim, wg urz´dowych danych z 12 czerwca 1940 r.,
zamkni´to 160.320 ˚ydów. Pó∏tora roku póêniej, tj. w okresie od
16 paêdziernika do 4 listopada 1941 r., na rozkaz Heinricha Himmlera
deportowano do ¸odzi 19.945 ˚ydów z Niemiec, Austrii, Czech i Luksemburga. W okresie od 7 grudnia 1941 r. do 28 sierpnia 1942 r.
w getcie umieszczono tak˝e 17.826 ˚ydów ze zlikwidowanych gett
prowincjonalnych z obszarów Kraju Warty, m. in.: z W∏oc∏awka, Brzezin, ¸asku, Ozorkowa, Pabianic, Sieradza, Wielunia i Zduƒskiej Woli.
¸àcznie przez getto ∏ódzkie przesz∏o ponad 200 tys. ˚ydów.
Getto pod wzgl´dem administracyjnym podlega∏o nadburmistrzowi
miasta ¸odzi. BezpoÊrednià w∏adz´ nad ˝ydowskà dzielnicà sprawowa∏
Hans Biebow (kupiec z Bremy) jako kierownik samodzielnego Wydzia∏u
Getta (Gettoverwaltung). Uczyni∏ z niej oparte na wyzysku mieszkaƒców,
nadzwyczaj wydajne przedsi´biorstwo, którego produkcja w 80% by∏a
ukierunkowana na potrzeby gospodarki wojennej III Rzeszy (mundury,
p∏aszcze, kurtki, obuwie, kalosze s∏omiane, plecaki itp.). Podlega∏ mu
tzw. samorzàd ˝ydowski, na którego czele sta∏ Prze∏o˝ony Starszeƒstwa
˚ydów (Der Aelteste der Juden in Litzmannstadt Getto) – Chaim
Mordechaj Rumkowski. Mia∏ on du˝à w∏adz´ i samodzielnoÊç w rozstrzyganiu spraw wewnàtrz getta. Podleg∏à mu dzielnic´ przekszta∏ci∏
w marionetkowe paƒstewko z ogromnie rozbudowanym, pos∏usznym
i sprawnie funkcjonujàcym aparatem administracyjnym (oko∏o 13 tys.
urz´dników i funkcjonariuszy). Getto mia∏o w∏asny wymiar sprawiedliwoÊci, wi´zienie, s∏u˝b´ zdrowia, opiek´ spo∏ecznà, szkolnictwo oraz
pieniàdze, policj´ i poczt´. Mimo niezwyk∏ej energii i niewàtpliwych
osiàgni´ç w organizacji ˝ycia codziennego w getcie, Ch. M. Rumkowski
nie zdo∏a∏ zapobiec zag∏adzie jego mieszkaƒców. O tym bowiem
decydowa∏y centralne w∏adze III Rzeszy.
Z chwilà zamkni´cia getta hitlerowskie w∏adze skupi∏y uwag´
na ograbieniu jego mieszkaƒców z resztek mienia. Akcjà tà obj´to ca∏à
˝ydowskà ludnoÊç, zmuszajàc jà do oddania wszelkich zasobów pieni´˝nych, kosztownoÊci, towarów i ubraƒ. Prowadzi∏y jà Zarzàd Getta
(Gettoverwaltung), a w mniejszym stopniu policja kryminalna (Kripo)
i tajna policja (gestapo). Akcja by∏a realizowana g∏ównie drogà skupu
za poÊrednictwem utworzonego specjalnego banku skupu bàdê poprzez
konfiskaty. Skup mienia ˝ydowskiego odbywa∏ si´ po bardzo zani˝onych
cenach z ogromnym zyskiem dla okupanta. W okresie od listopada
1940 r. do sierpnia 1942 r. wp∏ywy z grabie˝y mienia ˝ydowskiego
wynios∏y 18.781.600 marek, w tym 8.589.300 marek z poÊredniego
przej´cia przekazów pieni´˝nych nades∏anych z zagranicy, 8.957.900
marek z grabie˝y dewiz i nale˝noÊci podatkowych, 835.000 marek
z konfiskaty i skupu towarów, futer i ubraƒ oraz 399.100 marek
z konfiskaty z∏ota i precjozów. W wyniku tej grabie˝y ju˝ w sierpniu
1942 r. oko∏o 70% ogó∏u mieszkaƒców getta prawie doszcz´tnie
pozbawiono pieni´dzy, dewiz, kosztownoÊci, a tak˝e ˝ywnoÊci i ciep∏ych
ubraƒ. Ta pauperyzacja spowodowa∏a gwa∏towny wzrost liczby
zachorowaƒ i zgonów.
Na systematyczne fizyczne wyniszczanie mieszkaƒców getta du˝y
wp∏yw mia∏ tak˝e przymus pracy. Jej obowiàzek stopniowo nak∏adano na niemal ca∏à ludnoÊç getta w wieku od 10 do 65 lat. O ile
w 1940 r. w 18 zak∏adach pracowa∏o blisko 7 000 robotników, o tyle
w 1943 r. w 93 resortach pracy zatrudnionych by∏o ponad 70.000
osób, tj. 85% mieszkaƒców getta. Praca odbywa∏a si´ w ci´˝kich

warunkach lokalowych, przy zaostrzonym rygorze i dyscyplinie, a jej
czas (10 godzin dziennie) cz´sto przed∏u˝ano do 12, a nawet 14 godzin.
Za t´ niewolniczà prac´, przynoszàcà okupantowi ogromne zyski
(na koniec 1943 r. – 27 mln marek miesi´cznie), robotnik otrzymywa∏
znikome wr´cz wynagrodzenie, które wynosi∏o 70 fenigów dziennie,
podczas gdy kilogram ziemniaków na wolnym rynku kosztowa∏ od 2
do 7 marek. P∏aca ta nie pozwala∏a nawet na regeneracj´ si∏.
WÊród form eksterminacji poÊredniej najdotkliwsza by∏a jednak
narastajàca kl´ska g∏odu. W 1940 r. dzienna stawka ˝ywnoÊciowa
mieszkaƒca getta równa∏a si´ racji wi´ziennej i wynosi∏a oko∏o 1.800
kilokalorii, to w po∏owie 1942 r. by∏a a˝ trzykrotnie mniejsza.
G∏ód, nadmierne zag´szczenie, brak lekarstw i Êrodków czystoÊci
oraz ci´˝ka, wyniszczajàca praca spowodowa∏y gwa∏towny wzrostu
liczby zachorowaƒ na gruêlic´, zawa∏y serca i niewydolnoÊç uk∏adu
krà˝enia, oraz wybuchy epidemii: tyfusu, duru brzusznego i czerwonki.
¸àcznie w getcie w latach 1940-1944 z g∏odu i chorób i zmar∏o ponad
43 tys. mieszkaƒców getta (21,75%).
Przez ca∏y okres istnienia getta mia∏y miejsce liczne przypadki zabijania
osób poruszajàcych si´ przy ogrodzeniu. Cz´sto tak˝e, w ramach tzw.
kontroli zaciemnienia, strzelano do okien mieszkaƒ, rzekomo
za przenikanie Êwiat∏a na ulic´. DoÊç powszechnym zjawiskiem by∏o
te˝ urzàdzanie przez niemieckà policj´ „polowaƒ na ludzi”. W sumie
we wszystkich tych przypadkach zastrzelono 181 mieszkaƒców getta.
W celu zastraszenia ludnoÊci ˝ydowskiej hitlerowscy oprawcy
przeprowadzili tak˝e wiele publicznych egzekucji, podczas których
powieszono 21 osób.
Do masowej zag∏ady mieszkaƒców getta przystàpiono wkrótce
po podj´ciu przez w∏adze III Rzeszy decyzji o ostatecznym rozwiàzaniu
kwestii ˝ydowskiej – „Endlösung”. W getcie ∏ódzkim akcj´ t´ rozpocz´to 16 stycznia 1942 r. wys∏aniem pierwszego transportu mieszkaƒców
do obozu zag∏ady w Che∏mnie nad Nerem. Trwa∏a ona z przerwami
do 12 wrzeÊnia 1942 r. ¸àcznie zagazowano 72.745 ˚ydów z getta,
w tym 10.493 z Europy Zachodniej. By∏ to pierwszy etap likwidacji
mieszkaƒców getta ∏ódzkiego, g∏ównie ludnoÊci niepracujàcej, starców
i dzieci (w nomenklaturze niemieckiej „elementu zb´dnego”). JednoczeÊnie zakoƒczono przekszta∏canie getta w olbrzymi obóz pracy.
W tej postaci przetrwa∏o ono do po∏owy 1944 r., kiedy w∏adze nazistowskie podj´∏y decyzj´ o ostatecznej likwidacji getta ∏ódzkiego.
W okresie od 23 czerwca do 14 lipca 1944 r. z getta ∏ódzkiego
do obozu zag∏ady w Che∏mnie nad Nerem odesz∏o 10 transportów
z 7.196 osobami. 15 lipca, prawdopodobnie w wyniku interwencji
ministra uzbrojenia i amunicji, Alberta Speera, który do sprawy dalszego
wykorzystywania niewolniczej si∏y ˝ydowskiej zdo∏a∏ przekonaç
Adolfa Hitlera, likwidacja getta zosta∏a wstrzymana. Przerwa jednak
nie trwa∏a d∏ugo. Dwa tygodnie póêniej, w dniu wybuchu powstania
warszawskiego, 1 sierpnia 1944 r., Prze∏o˝ony Starszeƒstwa ˚ydów
zosta∏ powiadomiony o wznowieniu „ewakuacji ludnoÊci ˝ydowskiej
w g∏àb III Rzeszy”. Jego liczne proÊby i apele w∏adz niemieckich o dobrowolne zg∏aszanie si´ na wyjazdy, powtarzane do 8 sierpnia, da∏y
mierne rezultaty. Do punktów zbornych zg∏osi∏o si´ zaledwie kilkadziesiàt osób. W tej sytuacji w∏adze niemieckie 9 sierpnia przystàpi∏y
do blokad kwarta∏ów ulic i ∏apanek. Akcja ta trwa∏a 3 tygodnie. Dnia
29 sierpnia 1944 r. do obozu koncentracyjnego w OÊwi´cimiu odszed∏
ostatni transport ˚ydów. Getto ∏ódzkie, liczàce jeszcze w lipcu 1944 roku
oko∏o 70.000 osób, przesta∏o istnieç. Pozosta∏o w nim 840-osobowe
komando do oczyszczenia getta (Aufräumungskommando). Na krótko
te˝ w obozach zbiorczych przy ul. ¸agiewnickiej 36 i 63 zosta∏o
zatrzymanych oko∏o 600 osób. By∏y to rodziny Arona Jakubowicza,

