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Życie Żydów w mieście Łodzi
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Łódź
Nowoczesne miasto przemysłowe
W 1925 roku, czyli w czasie kiedy urodził się Jakub, Łódź była stosunkowo nowoczesnym miastem z ludnością o zróż- 
nicowanym pochodzeniu narodowościowym i przynależnością religijną. Żyli tam Polacy, którzy byli przeważnie kato-
likami, Żydzi i Niemcy. Żydzi mieszkali w Łodzi od blisko dwustu lat, ale jak opowiada Jakub, Łódź tak naprawdę była 
miastem dopiero od około stu lat. W tym czasie stała się bardzo ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego.

Od roku 1815 miasto było częścią Królestwa Polskiego należącego do carskiej Rosji. Z upływem czasu Żydzi, pomimo 
restrykcyjnej polityki, uzyskiwali coraz więcej praw. Do 1828 roku musieli oni bowiem osiedlać się tylko na ściśle okre- 
ślonym obszarze. Z biegiem lat bogaci Żydzi uzyskali prawo do przeprowadzania się i swobodnego przemieszczania, 
gdy zaakceptowali styl ubierania, który ich nie odróżniał od innych grup narodowościowych oraz gdy posługiwali się 
językiem polskim, niemieckim, czy francuskim, a nie tylko jidysz, który był najbardziej powszechny wśród społeczności 
żydowskiej.

Ulica Piotrkowska. Kobieta z dwojgiem dzieci spacerująca ulicą 
w przedwojennej Łodzi. 
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W 1863 roku zbudowano w Łodzi pierwszą synagogę, a około dwa-
dzieścia pięć lat później otwarto Wielką Synagogę, albo inaczej 
Świątynię, na ulicy Spacerowej.

Pod koniec XIX wieku w Łodzi mieszkało prawie 100 000 Żydów. 
Wielu z nich pracowało w przemyśle włókienniczym, byli też kraw-
cami oraz właścicielami sklepów. Jedna z największych fabryk włó-
kienniczych należała do Izraela Poznańskiego, który w mieście peł-
nił ważną rolę i przyczynił się do jego rozwoju.

Do dzisiaj istnieją fabryki, które zbudował. Był też pionierem w filan-
tropii, troszczył się o swoich pracowników. Na miarę tamtych czasów
zbudował dla nich mieszkania, zadbał o ich dzieci, zapewniając im 
dzienną opiekę, zabezpieczył również świadczenia zdrowotne. Obok 
fabryki zbudował pałac dla siebie i swojej rodziny.
 
Współcześnie odrestaurowano część budynków fabrycznych należą-
cych do Israela Poznańskiego i obecnie miejsce to pełni rolę centrum 
kultury, są tam również liczne sklepy. Natomiast w samym Pałacu
Poznańskiego mieści się Muzeum Miasta Łodzi.

Numerus clausus
Podczas pierwszej wojny światowej wokół Łodzi toczyły się bitwy.  
Wojna przyniosła zagrożenie i ubóstwo dla znacznej części miesz-
kańców miasta. Żydzi byli dyskryminowani na różne sposoby, m.in. zostali zmuszeni do płacenia specjalnego podatku. 
Nie było rów- nież łatwo znaleźć zatrudnienie u pracodawcy, który nie był Żydem. Dlatego też Żydzi pracowali głów- nie 
w małych warsztatach.

Pracownicy pochodzenia żydowskiego zakładali związki zawodowe, które dbały o ich interesy. Powstało również wiele 
partii politycznych, od prawicowych do lewicowych. Żydzi organizowali pomoc dla biednych i potrzebujących, zbudo-
wali szpitale dla dorosłych i dla dzieci. Działały teatry i wiele różnych szkół, np. szkoła dla dziewcząt.

Fabryka Poznańskiego.

Łódź , rok 1917 – demonstracja pod sztandarami Partii Pracy Bund.
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Fabryka dzisiaj - nowoczesne centrum handlowe.
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W 1923 roku polski sejm próbował wprowadzić prawo zwane nume-
rus clausus (ograniczona/zamknięta liczba), które ograniczyłoby liczbę 
przyjęć do szkół średnich i wyższych dla studentów pochodzenia ży-
dowskiego. Zostało ono jednak oprotestowane przez Ligę Narodów 
i formalnie nigdy nie weszło w życie, jednak w rzeczywistości wiele 
szkół i uczelni przyjmowało ograniczoną liczbę studentów pochodze-
nia żydowskiego.

W latach trzydziestych te nieformalne zasady zostały nawet zaostrzo-
ne i tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej na wielu uniwer-
sytetach wprowadzono tzw.  „ławki żydowskie,” czy ,,getto ławkowe”; 
w salach wykładowych żydowscy studenci mogli zajmować tylko 
miejsca z tyłu. Protesty nie przyniosły żadnego skutku, a legitymacje 
studentów żydowskich zostały oznaczone specjalnym stemplem. Nie-
którzy sprzeciwiali się temu i na znak protestu przyjmowali postawę 
stojącą w czasie wykładów. Czasami wspierali ich inni studenci czy 
profesorowie. 

Od połowy lat trzydziestych nasilał się w Polsce antysemityzm, polityka nazistowska w Niemczech wpływała na spo-
łeczeństwo polskie. Coraz częściej dochodziło do napadów i innych aktów przemocy, których ofiarami byli Żydzi; bici, 
a nawet mordowani. Organizacja żydowska Bund próbowała organizować grupy samoobrony, np. w Łodzi. Niestety 
zdarzało się, że i policjanci sprzyjali antysemitom. 

© Szwedzki Komitet Przeciw Antysemityzmowi 2013, 2019
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Stempel na legitymacji studenta żydowskiego 
uprawniający do zasiadania w tzw. ławkach 
nieparzystych („getcie ławkowym).


