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Przed zajęciem terenów Polski Niemcy nie posiadali w pełni sprecyzowanych planów dotyczących podziału terytorialnego kraju. Decyzje odnośnie tego, co dokładnie stanie się z ziemiami polskimi zapadały dopiero po ich zajęciu.
Elementem toczonej rozgrywki była również przynależność Łodzi.

Łódź nazwano po naziście Litzmann. Czyli, teraz Łódź to Litzmannstadt.

Polskie miasta są germanizowane.

Na mocy decyzji Adolfa Hitlera 4 listopada 1939 r. Łódź została włączona do Trzeciej Rzeszy. Konsekwencje tej decyzji
były oczywiste – miasto nie mogło pozostać takim samym jak przed wojną. Dlatego zaplanowano jego germanizację,
która, jak się później okazało, była procesem długotrwałym i wielowarstwowym.
Po pierwsze podjęto akcję budowania nowej, niemieckiej historiografii miasta. Przedstawiano w niej Niemców jako
głównych budowniczych XIX-wiecznej potęgi Łodzi. Po drugie rozpoczęto proces swoistej germanizacji przestrzeni
miejskiej poprzez zmianę nazw ulic, parków, dzielnic etc. Zniknęły wszelkie oznaki polskości miasta, a ulice zaczęły
nosić nazwy nazistowskich bohaterów. Sztandarowym przykładem działań tego typu była zmiana nazwy miasta w
kwietniu 1940 r. na Litzmannstadt. W założeniach niemieckich miał to być dopiero początek działań. Planowano
dokonać całkowitej przebudowy części miasta. Niektóre dzielnice miały zostać całkowicie zburzone, a w ich miejsce
zamierzano utworzyć parki, bądź dzielnice mieszkaniowe. Na szczęście większość tych zamierzeń pozostała w sferze
planów.
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Germanizacja Łodzi
Okupant zdawał sobie sprawę, że trwała germanizacja będzie wymagała przede wszystkim zmiany składu narodowościowego miasta. Przed wybuchem wojny w 1939 r. Łódź zamieszkiwały trzy główne grupy narodowościowe: Polacy
(370 tys., 55%), Żydzi (233 tys., 34,7%) oraz Niemcy (67 tys., 10%). Łódzcy Niemcy nie stanowili więc grupy dominującej. Przed władzami okupacyjnymi na progu wojny stanęło więc zadanie doprowadzenia do sytuacji, w której większość mieszkańców miasta będzie narodowości niemieckiej. Drogą do realizacji tego zadania było zmniejszenie liczby
zamieszkujących miasto Polaków i Żydów. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu były przymusowe wysiedlenia
do Generalnego Gubernatorstwa, przeprowadzone w okresie od grudnia 1939 r. do kwietnia 1941 r., szacowane na
około 27 tys. Osób. Zmniejszająca się liczba Polaków w latach następnych spowodowana była już wywózkami do pracy
w Rzeszy. Niestety brak jest danych mogących zobrazować ten proceder.
W pierwszych miesiącach wojny intensywne działania prowadzone były przeciwko łódzkiej inteligencji. Prześladowania dotknęły urzędników, prawników, naukowców, działaczy społecznych i politycznych; wielu z nich zostało rozstrzelanych w okolicznych lasach.
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Prawa dyskryminujące
Wielu łodzian zostało przymusowo usuniętych ze
swoich mieszkań – w samym tylko 1940 r. wysiedlono około 100 tys. Polaków. Do tego dochodziły jeszcze nagminne rekwizycje i wywłaszczenia, początkowo bez żadnych podstaw prawnych. Pozbawieni
majątku Polacy nie mogli zajmować samodzielnych
stanowisk w przemyśle, piastować funkcji urzędniczych oraz wykonywać wolnych zawodów.
Dotkliwym środkiem terroru stało się niemieckie prawo karne, przewidujące ciężkie kary, z karą
śmierci włącznie, za wystąpienia antyniemieckie czy
przestępstwa gospodarcze. Nowe ustawy zobowiązywały Polaków do denuncjacji jakikolwiek przestępstw pod groźbą kary śmierci lub dożywotniego
więzienia.

Obywatele polscy zmuszeni do ucieczki.

Nastąpiło znaczące ograniczenie swobód osobistych Polaków. Dotyczyło to przede wszystkim swobody poruszania
się po mieście. Na każdym kroku spotykało się napisy „Nur für Deutsche” czy „Für Polen kein Zutritt”. Polakom
zabroniono wstępu do kawiarń i restauracji, z wyjątkiem kilku położonych na peryferiach miasta. Obowiązywał też
zakaz uczęszczania do bibliotek, kin i teatrów, w drodze wyjątku Polaków wpuszczano jedynie na niemieckie filmy
propagandowe. Dla polskich mieszkańców Łodzi wydzielono jedynie jeden park, trzy kościoły oraz oddzielny cmentarz. Poważnym ograniczeniom zostały objęte praktyki religijne, liczni polscy księża katoliccy zostali aresztowani a
kościoły przekształcone w magazyny. Polaków obowiązywała godzina policyjna – w lecie od 22 do 4 rano, zimą – od 20
do 5 rano. Każdy przejazd koleją lub autobusem na terenie Kraju Warty wymagał osobnego zezwolenia. Tramwajami
pozwalano Polakom jeździć tylko w wagonach przyczepnych. Od 1941 r. ostrym ograniczeniom podlegała też jazda
rowerem – prawo do niej mieli tylko ci Polacy, którzy pracowali co najmniej 2 km od miejsca zamieszkania. Ograniczono możliwości korzystania z poczty, co ogromnie utrudniało dostarczanie paczek żywnościowych do Łodzi. Długa i
często zmieniająca się była lista przedmiotów codziennego użytku, których nie wolno było Polakom posiadać. Znalazły
się na niej aparaty radiowe i fotograficzne, lornetki. W czasie ostrych zim konfiskowano buty z cholewami, futra, ciepłą
odzież.
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Zadaniem szkół miało stać się nauczenie Polaków porządku, czystości, posłuszeństwa oraz zdolności rozumienia języka niemieckiego, a
więc wychowanie dobrych robotników do pracy dla Niemców. Odmiennie przedstawiała się sytuacja instytucji szkolnych przeznaczonych dla ludności niemieckiej.
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W okupowanej Łodzi, w przeciwieństwie do Generalnego Gubernatorstwa, czy nawet do miast starej Rzeszy, nie ukazywała się polskojęzyczna prasa za wyjątkiem wydawanej przez krótki okres „Gazety
Łódzkiej”, publikującej przede wszystkim zarządzenia władz okupacyjnych i materiały propagandowe. Skonfiskowane zostały polskie
drukarnie i zabronione zostało oczywiście wydawanie polskich książek. W końcu 1940 r. opublikowany został wykaz zakazanych książek polskich obejmujący 3000 tytułów.

W listopadzie 1939 roku Niemcy zburzyli pomnik Tadeusza
Kościuszki, legendarnego polskiego generała, symbolu
polskiego patriotyzmu.

Racjonowanie żywności
Podstawowym problemem borykającym mieszkańców Łodzi od początku okupacji były kłopoty z dostawami żywności. Jesienią 1939 r. brakowało niemal wszystkich podstawowych produktów spożywczych. Zimą 1939/40 ustały niemal
całkowicie dostawy żywności z okolicznych miejscowości i wsi. Dodatkowo trudną sytuację pogłębiało wyeliminowanie z handlu przedstawicieli ludności żydowskiej i części Polaków oraz nieprzerwany wzrost ceny produktów żywnościowych. Z końcem stycznia 1940 wprowadzono stopniowo reglamentację towarów, a od maja 1941 r. obowiązywał
całościowy system kartkowego przydziału żywności. Polacy byli także dyskryminowani przy wydawaniu przydziałów
– przy niewystarczającym zaopatrzeniu sklepów nie dostawali oni pełnej racji, ponadto od grudnia 1940 r. nie wolno
było im dokonywać zakupów przed godz. 10, a część sklepów była dla nich w ogóle niedostępna.

Urząd Pracy przydzielał osobom bez pracy specjalne zapomogi,
których wysokość była różna, zależnie od narodowości; ludność żydowska nie została objęta tym świadczeniem. Stopniowo liczba bezrobotnych spadała, przyczyniły się do tego m.in. wywózki do pracy
przymusowej w głąb Niemiec. W maju 1942 r. odnotowano niedobór siły roboczej, stąd władze podjęły działania, których rezultatem
było wprowadzenie faktycznego przymusu pracy, obejmującego
osoby w wieku od 14 do 65 roku życia. Ludność polska znalazła
zatrudnienie przede wszystkim w przemyśle. Niemcy dominowali
w handlu, gastronomii, transporcie, zajmowali wszystkie stanowiska
kierownicze. Stopniowo liczba ta malała, m.in. w związku z coraz
liczniejszymi powołaniami do Wehrmachtu.
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W tej sytuacji rozwijał się czarny rynek i nielegalny przemyt towarów ze wsi do miasta. Ceny czarnorynkowe były dużo
wyższe od ustalonych przez władze – np. chleb przy ustalonej cenie 27 fenigów na czarnym rynku osiągał wartość do
15 marek. Wobec tego mieszkańcy organizowali również inne próby zdobycia pożywienia – kradzież z pól, zakupy
bezpośrednio na wsi, narażając się na dotkliwe kary za np. nielegalny ubój. Wszystkie te inicjatywy nie wyrównywały
jednak ogromnego niedoboru żywności. Poza żywnością brakowało również innych artykułów pierwszej potrzeby –
odzieży, obuwia czy środków czystości. Warunki bytowe ludności polskiej sprawiały, że czarny rynek towarami pierwszej potrzeby okazał się niemal całkowicie dla niej niedostępny.

Transport polskich jeńców wojennych.

Istotnym elementem nazistowskiej polityki narodowościowej było dążenie do wzmocnienia potencjału ludnościowego
łódzkich Niemców. Przez całą okupację liczba Niemców w Łodzi wzrastała. Było z jednej strony rezultatem przesiedleń
do Łodzi Niemców, najpierw z Rzeszy , w następnej kolejności ze wschodu.
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Drugim sposobem zwiększenia liczby Niemców było wprowadzenie niemieckiej listy narodowościowej (Deutsche
Volksliste – DVL). Zapisy na DVL rozpoczęły się w lutym 1940 r. Według posiadanych danych do października 1944 r.
niemiecka listę narodowościową przyjęło w Łodzi 107 624 osób.
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Przybywający do Łodzi Niemcy zajmowali często mieszkania wysiedlonych wcześniej Polaków i Żydów. Ich wysiedlenie przygotowało
doskonałe warunki dla przybywających Niemów. Zajęli oni najlepsze, najbogatsze dzielnice miasta. Przygotowane zostały dla nich idealne warunki do stałego związania się z nowym miejscem zamieszkania.
Okupowana Łódź – Litzmannstadt – stanowiła faktycznie trzy różne
organizmy miejskie. O ile nie ma wątpliwości co do „odseparowania” Łodzi żydowskiej – Litzmannstadt Getto, to granice pomiędzy
Łodzią Polaków i Niemców wydają się być bardziej płynne. Jednak
mimo to pozostawały widoczne. Ustawodawstwo niemieckie wykluczyło Polaków z wielu dziedzin życia społecznego, spychając ich
do roli „taniej siły roboczej”, której zapewniono jedynie minimum
niezbędne do egzystencji. Coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza
hitlerowskich Niemiec, pogłębiająca się wraz z klęskami na froncie
wschodnim, zmusiła jednak okupantów do zmiany linii swej polityki
i złagodzenia kursu wobec Polaków i Żydów.
W przypadku ludności polskiej objawiło się to minimalną liberalizacją stosunków i próbą przygotowania ich do roli zastępców powołanych na front robotników i niższych urzędników, co widoczne było
choćby poprzez utworzenie specjalnych kursów dokształcających.
W konsekwencji polityka germanizacyjna w Łodzi poniosła klęskę
– Polacy do końca okupacji pozostawali największą grupą narodowościową w mieście, a Litzmannstadt było miastem z największym
odsetkiem ludności polskiej w III Rzeszy.

Volksdeutsche ( ,,etniczny Niemiec” - folksdojcz) w Łodzi,
Litzmannstadt.

Adam Sitarek, Ewa Wiatr, Jewish Research Centre Lodz University
– Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego
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