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Polityka Niemiec i jej oddziaływanie  
na miasto Łódź
Polscy Żydzi wyrzuceni z Niemiec
Jest jesień 1938 roku. Wiele lat wcześniej tysiące Żydów z Europy Wschodniej przyjechało do Niemiec za pracą. Ci, 
którzy pozostali, mieszkali w Niemczech od pokoleń, ale bardzo niewielu z nich otrzymało obywatelstwo niemieckie. 
Jesienią 1938 roku władze niemieckie zdecydowały, że wszyscy Żydzi bez obywa-telstwa niemieckiego powinni być 
odesłani z powrotem do Polski. Decyzja ta dotknęła około 15 tysięcy Żydów. Władze polskie nie chciały się zgodzić 
na ich powrót pomimo, że  mieli  polskie obywatelstwo. Zamiast tego deportowani zostali umieszczeni w obozach 
uchodźców wzdłuż granicy polsko-niemieckiej w pobliżu miasta Zbąszyń. 

Jedną z takich rodzin byli Grynszpanowie  mieszkający w Niemczech od 1911 roku. W 1936 roku ich syn Herschel, będąc 
zaledwie piętnastolatkiem, uciekł z Hanoweru do Paryża. W ten sposób chciał uniknąć niemieckich prześladowań. Gdy 
dowiedział się, że jego bliscy i siostra zostali deportowani z Niemiec i przebywają w okropnych warunkach w obozie 
dla uchodźców, zdobył broń i udał się do przedstawicielstwa niemieckiego w Paryżu, gdzie oddał strzały do dyplomaty 
Ernsta von Ratha. Dwa dni później, 9 listopada von Rath zmarł w wyniku odniesionych ran. Minister propagandy, Joseph 
Goebbels wykorzystał tę sytuację do rozpoczęcia kampanii skierowanej przeciwko Żydom mieszkającym w Niemczech. 

Herschel Grynszpan, w czasie aresztowania w listopadzie 1938 roku. Żydowscy uchodźcy na granicy niemiecko-polskiej.
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Wieczorem 9 listopada rozpoczęła się akcja, później 
nazwana pogromem listopadowym, trwająca kilka dni. 
Wybito wtedy tysiące okien, żydow-skie sklepy splą-
drowano. Potłuczone i rozbite szkło le-żało na ulicach 
– może dlatego tę noc nazwano ,,Nocą Kryształową”. 
Bito i zabijano kobiety oraz mężczyzn, wielu zmarło 
na skutek zadanych ciosów. Niektórzy Żydzi popełnili 
samobójstwo. Szacu-je się, że w nocy z 9 na10 listo-
pada zabito około czterystu Żydów, ale liczba ta sięga 
prawdopodobnie 1500 osób. Podpalono blisko 300 
synagog, a około 30 tysięcy Żydów zostało aresztowa-
nych i wysłanych do obozów koncentracyjnych tylko 
dlatego, że byli Żydami. Rząd niemiecki zdecydował, 
że Żydzi niemieccy muszą zapłacić miliard marek za 
dokonane zniszczenia, na ówczesne czasy była to ol-
brzymia kwota. 

Jakob też odczuł skutki pogromu listopadowego. Wie- 
lu krewnych jego matki zostało odesłanych z Niemiec, 
tak jak ich znajoma Fräulein Rappaport.

Niemieckie oddziały okupują Łódź
1 września 1939 roku niemieckie odziały zaatakowały 
Polskę. Świat był w szoku, ale dla rządu polskiego atak 
niemiecki nie był  ,,niespodzianką”.  Niemcy  żądali  od 
Polski między innymi zwrotu portu miasta Gdańsk, 
utraconego po przegranej pierwszej wojnie świato-
-wej. Tzw. ,,polski korytarz”, dający Polsce dostęp do 
Morza Bałtyckiego, stał się przedmiotem coraz ostrzej-
-szych ataków ze strony niemieckiej po dojściu Hitlera 
do władzy w 1933 roku. Inaczej niż to zakładał traktat 
podpisany w Wersalu, armia niemiecka stawała się co-
raz silniejsza, lepiej wyposażona i zmodernizowana.

W marcu 1938 roku Niemcy zaanektowały Austrię, rok 
później nastąpiła inwazja na czeską Bohemię i Mora- 
wy, a po upływie sześciu miesięcy niemieckie oddziały 
wkroczyły do Polski. 

Armia polska była przygotowana na atak niemiecki i próbowała powstrzymać najeźdźców wzdłuż granicy niemiec-
ko-polskiej z jednoczesnym tworzeniem sił rezerwowych dalej na wschodzie. Polscy przywódcy sądzi-li, że zdołają 
powstrzymać niemieckie oddziały do czasu, gdy wojska państw sprzymierzonych Francji i Anglii zaata-kują Niemcy. 
Mieszkańcy Łodzi pochodzenia polskiego i żydowskiego razem przygotowywali okopy i budowali fortyfikacje, aby 
zabezpieczyć miasto. Nie przewidzieli, że siły niemieckie będą się tak szybko posuwać, a Francja i Anglia nie przyjdą 
Polsce na ratunek. Państwa te wystosowały pisemne protesty na ręce rządu niemieckiego i wypowiedziały wojnę 3 
września 1939 roku bez przeprowadzenia ataku zbrojnego na Niemcy. 

Na krótko przed wybuchem wojny, pod koniec sierpnia, niedawni wrogowie – Rosja Sowiecka i Niemcy – podpisały 
pakt o nieagresji. Na mocy tego paktu, zwanego paktem Ribbentrop – Mołotow, Niemcy mogli zaatakować Polskę, 

Początek listopadowego pogromu 9 listopada 1938 roku.

Żołnierze niemieccy na granicy z Polską 1 września 1939 roku.
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nie obawiając się kontrataku ze strony Rosji. W tajnym dokumencie 
dołączonym do paktu obie strony zgodziły się na rozbiór Polski oraz 
dokonały podziału stref wpływu w pozostałych częściach Europy 
Wschodniej. Rosja Sowiecka ,,dostała” państwa bałtyckie: Estonię, Ło- 
twę i Litwę, jak i kresy wschodnie w Polsce. 

Ósmego września 1939 roku oddziały niemieckie wkroczyły do mia- 
sta Łodzi.  Wielu z 660 tysięcy mieszkańców wyszło im na powitanie 
– była to mniejszość niemiecka zamieszkująca Łódź. 

Powstanie Starszeństwa  Żydów odpowie-
dzialnego za wszystkie sprawy społeczności 
żydowskiej
Tysiące Żydów zdecydowało się opuścić Łódź po wybuchu wojny. 
Jedni uciekli do Warszawy, bo sądzili, że tam będzie bezpieczniej, 
inni skierowali się na wschód do Rosji Sowieckiej, tak jak brat Jakuba 
i jego narzeczona.

W październiku Mordechaj Chaim Rumkowski stanął na czele Star-
szeństwa Żydów w łódzkim getcie, bo tak zdecydowała  administra-
cja  niemiecka. Rada składała się z ośmiu mężczyzn (tzw. starszyzny), 
którzy mieli zajmować się wszystkimi sprawami społeczności żydow-
skiej i byli odpowiedzialni za wykonywanie  poleceń wydawanych 
przez administrację niemiecką. 

W listopadzie Obbergruppenfurher (generał broni) Arthur Greiser 
stanął na czele administracji cywilnej w Kraju Warty (Warthegau); był 
to region administracyjny utworzony przez III Rzeszę na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. W kwietniu 1940 roku mia-stu Łódź zmie-
niono nazwę na Litzmannstadt. Obbergruppenfurher Arthur Greiser 
razem z Brigadefurherem Friedrichem Uebelhoerem rozpoczęli pro-
ces germanizacji tych ziem. Kościoły i szkoły zostały za-mknięte, sy-
nagogi spalone i wysadzone w powietrze. 

Aresztowano i wsadzono do więzień przywódców politycznych, 
urzędników   państwowych,   nauczycieli   i  księży.  Niektórzy   z  nich 
zostali deportowani na wschód, inni rozstrzelani w lasach okalających Łódź. Cel, jaki przyświecał tym działaniom, to 
pozostawienie tylko niewielkiej części społeczności polskiej jako siły roboczej i całkowite ,,oczyszczenie” tych ziem z 
Żydów. 

Natychmiast wydano kilkanaście dekretów ograniczających możliwość zarobkowania przez Żydów. Zakazano im ku- 
powania i sprzedawania skór oraz tkanin, a więc prowadzenia dotychczasowych interesów. Wszystkie sklepy i przed-
-siębiorstwa należące do Żydów zostały oznaczone żółtym szyldem ze słowem ,,Jude” (,,Żyd”).

Oddziały niemieckie wkraczają do Łodzi 8 września 1939 
roku.

Mordechaj Chaim Rumkowski.
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Szesnastego listopada 1939 roku wydano rozkaz, który nakazał Żydom, niezależnie od ich wieku, noszenie żółtej opa- 
ski na prawym ramieniu. Wkrótce po tym, Żydom zakazano chodzenia po głównej ulicy miasta, ulicy Piotrkowskiej, 
którą przemianowano na Adolf Hitler-Straße (ulicę Adolfa Hitlera). Żydom zabroniono chodzić do parków, nie mogli 
korzystać z tramwajów i innych środków transportu. Żydzi nie mieli pełnego dostępu do rachunków bankowych, nie 
mogli opuszczać miejsc zamieszkania od piątej po południu do ósmej rano. Kiedy Żyd spotkał na ulicy Niemca, musiał 
ustąpić  mu drogi i zejść do rynsztoka. 

Przeszukiwano sklepiki i mieszkania żydowskie pod pretekstem ukrywania  broni, ale w rzeczywistości plądrowano je, 
aby zabierać cenne towary i kosztowności. Czasami w tych napadach uczestniczyli cywilni łódzcy Niemcy. 

10 grudnia 1939 roku Friedrich Uebelhoer napisał w tajnych zapiskach o swoich planach utworzenia getta w Łodzi. 
Najpierw Żydzi mieli nosić żółtą gwiazdę, aby było ich łatwo zidentyfikować, teraz nadszedł czas na zgromadzenie 
ich w jednym miejscu. W zakończeniu Uebelhoer napisał: ,,Stworzenie getta jest oczywiście przejściowym krokiem. 
Rezer-wuję sobie prawo do decydowania, kiedy i jak getto, a więc i miasto Łódź, będzie oczyszczone z Żydów. Osta-
teczny cel (Endziel) to wytępienie tej zarazy.”

W lutym 1940 roku wydano rozkaz wszystkim Żydom, aby przenieśli się do jednego miejsca w północnej części mia- 
sta. Na obszarze obejmującym cztery kilometry kwadratowe miało zamieszkać 165 tysięcy Żydów w oczekiwaniu 
na „ostateczne rozwiązanie problemu żydowskiego”,  jak go nazwali naziści. Począwszy od 1 maja 1940 roku getto 
oddzielono od reszty świata. 

Znak przy wejściu do getta :,,Teren osiedlenia dla Żydów. Wstęp wzbroniony”.
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