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Wyrażam serdeczne podziękowania:

za życzliwe i cenne uwagi prof. dr. hab. Janowi Szilingowi, dr. hab. Januszowi Wróblowi, 
Juliuszowi Szymańskiemu, Ryszardowi Iwanickiemu oraz za wszelką pomoc 
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Andrzej Rukowiecki

Książkę dedykuję synom 
i wnuczce Patrycji.
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Wstęp 5

Od lat siedemdziesiątych XX wieku w poszczególnych państwach oraz w rozmaitych regio-

nach i miastach zaczęło pojawiać się coraz więcej publikacji zestawiających w ujęciu chro-

nologicznym wydarzenia z lat II wojny światowej. Ukazywały się kroniki wydarzeń, diariusze 

i kalendaria. Wśród tego rodzaju wydawnictw zaledwie kilka dotyczy Polski, w tym jedno po-

święcone jest całokształtowi polskich dziejów II wojny światowej1 , drugie Krajowi Warty –

części ziem polskich wcielonych do III Rzeszy2 i cztery poszczególnym miastom3 .

Niniejsza Kronika autorstwa Andrzeja Rukowieckiego przedstawia okupacyjne dzieje 

Łodzi, wówczas drugiego co do wielkości miasta Polski. Łódź została przemianowana 11 kwiet-

nia 1940 roku na Litzmannstadt 4. W pierwotnych planach Adolfa Hitlera miała być stolicą

Generalnego Gubernatorstwa. Jednak w wyniku starań miejscowych Niemców 9 listopada

1939 roku (w rocznicę puczu monachijskiego) Łódź została wcielona do Rzeszy – do Okręgu

Poznań, 29 stycznia 1940 roku przemianowanego na Okręg Rzeszy Kraj Warty (Reichsgau

Wartheland).

Informacje zawarte w Kronice zostały zaczerpnięte z akt przechowywanych w Archiwum

Państwowym w Łodzi, różnorodnych publikacji urzędowych, prasy łódzkiej, pamiętników

oraz bogatej literatury przedmiotu. Książka ta zawiera wiadomości sprawdzone i potwier-

dzone w wielu źródłach, które posiadają dużą wartość poznawczą i dotyczą ważnych spraw

ze wszystkich dziedzin życia publicznego. W Kronice można odnaleźć informacje na temat

realizacji hitlerowskiej polityki narodowościowej w Łodzi: germanizacji miasta, wysiedla-

nia Polaków i Żydów, zasiedlania Łodzi Niemcami z Rzeszy i volksdeutschami ze Wschodu,

utworzeniu getta, życiu i zagładzie jego mieszkańców, likwidacji polskiej inteligencji 

i grup przywódczych, prześladowaniu polskiego Kościoła, wywózkach mieszkańców na ro-

boty przymusowe i do obozów koncentracyjnych, a także o formach oporu łodzian, organi-

zacjach podziemnych oraz tajnym nauczaniu.

Z uwagi na bogatą zawartość i lakoniczną formę zapisów prezentowana Kronika będzie

służyć współczesnym i przyszłym pokoleniom, jako przystępne i cenne źródło wiedzy o oku-

powanej Łodzi oraz o skutkach nazistowskiego totalitaryzmu.
Julian Baranowski 

Wstęp

1 Cz. Łuczak, Od pierwszej do ostatniej godziny drugiej wojny światowej. Dzieje Polski i Polaków, Poznań 1995.

2 Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce i Ziemi Łódzkiej (Kraj Warty), kalendarium wydarzeń 1939–1945, Poznań 1993.

3  W. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, Warszawa 1974; T. Wroński, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974; J. Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie 

okupacji hitlerowskiej, Lublin 1983; Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, Poznań 1989.

4 Generał Karl von Litzmann był zwycięskim dowódcą wojsk niemieckich w bitwie z wojskami carskimi w 1914 roku oraz poplecznikiem Adolfa Hitlera.
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Pisanie Kroniki okupacji rozpocząłem z myślą o stworzeniu bazy danych, dotyczących

najważniejszych wydarzeń mających miejsce w Łodzi w latach 1939–1945. Zgromadzone 

informacje miały stanowić pomoc w tworzeniu scenariuszy do wystaw organizowanych 

w Muzeum Tradycji Niepodległościowych, z którym jestem związany od wielu lat. W trakcie

pracy Kronika rozrosła się i postanowiłem wydać ją drukiem. Zwróciłem się z prośbą o re-

cenzję i napisanie wstępu do kolegi – nieodżałowanego Juliana Baranowskiego – pracow-

nika Archiwum Państwowego, wybitnego znawcy dziejów okupowanej Łodzi. Otrzymałem

od niego cenne rady. Uzupełniłem Kronikę o cytaty ze wspomnień mieszkańców okupowa-

nego miasta oraz wykorzystałem w znacznie szerszym zakresie teksty z „Kroniki getta łódz-

kiego”, unikalnego źródła wiadomości z dziejów getta w Łodzi. Praca ta zajęła mi kilka lat.

W tym czasie ukazywały się nowe książki poświęcone historii Łodzi, także

publikacje Juliana, którego wkrótce rodzinie i przyjaciołom zabrała okrutna choroba. Osta-

tecznie, Kronika – poszerzona o krótkie teksty źródłowe – podwoiła objętość, nie tracąc

przy tym popularnonaukowego charakteru.

Głównym celem niniejszej pracy jest popularyzacja i uporządkowanie dotychczasowej

wiedzy z historii okupowanej Łodzi oraz wypełnienie w tym zakresie poważnej luki, która

istnieje na rynku księgarskim. Po wojnie bowiem ukazały się liczne, znakomite prace, ale

tylko dwie poważne monografie poświęcone całościowym dziejom miasta nad Łódką 

w latach 1939–1945. Pierwsza publikacja – Mirosława Cygańskiego „Z dziejów oku-

pacji hitlerowskiej w Łodzi” ukazała się prawie pół wieku temu (1965 rok) i jest siłą

rzeczy w wielu miejscach przestarzała ze względu na ówczesny stan badań. Druga –

praca habilitacyjna dr. Tadeusza Bojanowskiego „Łódź pod okupacją niemiecką 

w latach II wojny światowej (1939–1945)” została wydana w 1992 roku jedynie w 100 

egzemplarzach.

W Kronice zrezygnowałem ze szczegółowych przypisów, zwiększyłoby to znacznie

objętość książki i utrudniło czytanie. Wzorem innych autorów prac poświęconych 

historii okupowanej Łodzi – nazwy ulic, placów, parków itp. pisane są zgodnie z na-

zewnictwem stosowanym przed wybuchem wojny; nazwy niemieckie, jak też powojenne

zmiany w tym zakresie, zostały zapisane w nawiasach.

Przedmowa 
Autora
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Na rozkaz Wodza Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 
wmaszerowały wojska niemieckie do kraju waszego.

Niemiecka zbrojna moc nie uważa obywateli za wrogów.
Wszelkie prawa międzynarodowe będą przestrzegane.

Potrzebujemy tej ziemi i zatrzymamy ją. Twarda to może decyzja, lecz życie zawsze jest twarde.
Za 50 lat będzie to kwitnący kraj niemiecki, gdzie nie będzie żadnego Polaka ani żadnego Żyda.

Z obwieszczenia Naczelnego Dowódcy Armii Niemieckiej
w okupowanej Polsce gen. Walthera von Brauchitscha,

wrzesień 1939 roku.

Z przemówienia kierownika Niemieckiego Frontu Pracy – 
Roberta Leya wygłoszonego podczas wizyty w Łodzi,

grudzień 1939 roku.

1939
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8 1939 rok

1 września 1939
n Niemieckie wojska, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły
granice Polski. Uderzenie rozpoczęły jednocześnie siły lądowe,
morskie i powietrzne – łącznie 1 850 000 żołnierzy, 2800 czoł-
gów, 10 000 dział, 2000 samolotów. Polacy zdołali zmobilizować
ponad 1 000 000 żołnierzy. W ich dyspozycji pozostawało 4300
dział, 800 czołgów (lekkich i rozpoznawczych) i 400 samolotów.

n Łódzka gazeta codzienna „Echo” (nr 242, 1 września 1939
rok) zamieściła na pierwszej stronie orędzie Prezydenta RP do
Narodu Polskiego, zaczynające się od słów:

Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej odwieczny
wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Pol-
skiego, co stwierdzam wobec Boga i historii.
Na tej samej stronie gazeta zamieściła artykuł pt.:

Z wiarą, ufnością i męstwem pójdziemy w bój o Polskę. Na-
sza moralna przewaga nad wrogiem.

n Z rozkazu dowódcy Armii „Łódź”, gen. dyw. Juliusza 
Rómmla:

Żołnierze! W dniu dzisiejszym armie niemieckie przekroczyły
nasze granice, aby zagarnąć ziemie polskie i zniszczyć osiedla
Wasze.

Pomni na czyny przodków naszych, którzy wrogie zastępy
germańskie bili pod Wrocławiem na Psim Polu, pod Płowca-
mi i Grunwaldem, prowadzić będziemy zaciętą walkę aż do
zwycięskiego końca, aż złamana niemiecka pycha ukorzy się
przed nami.

n Główne siły Armii „Łódź” tworzyły: 10., 28. i 30. Dywizje
Piechoty, Wołyńska Brygada Kawalerii oraz Sieradzka Brygada
Obrony Narodowej. 2 września dołączyły do nich 2. Dywizja
Piechoty (DP) i Kresowa Brygada Kawalerii. Armia „Łódź” 
liczyła wówczas 80 tys. żołnierzy. Zadaniem Armii było: bez-
względnie utrzymać rejon Łódź i Piotrków, a na lewym skrzydle
utrzymać łączność z Armią „Kraków”.

n Zapis w dzienniku 20-letniej łodzianki:
Miasta kopią rowy przeciwlotnicze. Do kopania zgłaszają

się ochotnie wszyscy mieszkańcy: biedni, bogaci, dzieci, kobie-
ty. Fabrykant kopie z robotnikiem, obok nich kopie rabin, że-
brak, doktor i dozorca, kucharka, uczennica, dama z kabaretu 
i aktor, komunista i rezerwista. (…) Rowy stały się miejscem
randez vous i flirtów. (…)

Szef sztabu 
Armii „Łódź” płk dypl.
Aleksander Pragłowski

Dowódca Armii „Łódź”
gen. dyw. 
Juliusz Rómmel

Pierwsza strona łódzkiego dziennika „Echo" 
z 1 IX 1939 roku

Wojska niemieckie wkraczają do Polski

kronika okupacji 1939_pagina new_2012.qxd  2012-07-25  21:03  Page 8



1939 rok

Zapis w dzienniku 20-letniej 

łodzianki:

Od dwóch dni jest wojsko zmobilizowane.

Ulice miasta pełne są zaniepokojonych lu-

dzi. Odbywają się dantejskie sceny. Sły-

chać płacz żon, matek odprowadzających

swych bliskich, (…) Sklepikarze wykorzystu-

ją sytuację. (…) Podwyższają ceny. (…) Jak

donosi dziennik radiowy, wojna się rozpo-

częła (…). Jestem jednak pewna, że Polska

zwycięży.

n Niemieccy pracownicy firmy Karola Bennicha w Łodzi ogło-
sili „Deklarację lojalności”, którą 1 września 1939 roku wydru-
kował „Goniec Warszawski”:

My niżej podpisani obywatele Rzplitej Polskiej narodowości
niemieckiej oświadczamy, że jesteśmy lojalnymi obywatelami
Rzeczypospolitej i gotowi jesteśmy na każde zawołanie złożyć
w ofierze nasze życie i mienie dla dobra Polski.

n Prezydent Łodzi, Jan Kwapiński, wygłosił za pośrednictwem
łódzkiego radia przemówienie do mieszkańców miasta. Powie-
dział m.in.:

Zadaniem każdego z nas jest stać na swym normalnym poste-
runku pracy. Niech życie toczy się zupełnie normalnie. Ci, 
którzy poszli do wojska, zostaną zastąpieni przez tych, którzy 
zostali.

W dalszej części przemówienia prezydent Łodzi zapowie-
dział, iż mogą pojawić się braki w zaopatrzeniu miasta w arty-
kuły pierwszej potrzeby, ze względu na zwiększone dostawy dla
wojska. Ostrzegł kupców przed nieuzasadnionymi podwyżkami
cen, zapowiadając karanie takich praktyk w najbardziej surowy
sposób. Prezydent Kwapiński ogłosił zakończenie prac związa-
nych z kopaniem rowów przeciwlotniczych w parkach i na pla-
cach publicznych, zwrócił się jednak z apelem do mieszkańców
miasta o ich kopanie na terenach prywatnych: w ogródkach, na
podwórzach, i na wszystkich wolnych przestrzeniach.

n W pobliżu wsi Boża Wola pociąg jadący z Kutna do Łodzi,
wypełniony ludnością cywilną, został zbombardowany przez
niemieckie samoloty. Zginęło 30 osób, a kilkadziesiąt zostało
rannych.

9

Łodzianie kopią rowy przeciwlotnicze

Uciekająca ludność cywilna
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10 1939 rok

Cele niemieckich bombardowań 
w Polsce 1 i 2 września 

w oficjalnym wydawnictwie 
Oberkommando der Wehrmacht

Niemiecka pocztówka 
propagandowa „Heinkel He 111”
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111939 rok

1–2 września 1939
n Na główne siły Armii „Łódź” (28. i 30. DP oraz Wołyńską
Brygadę Kawalerii), wysunięte na przygraniczną linie obro-
ny: Wieluń – Działoszyn – Łobodno, wyszło najsilniejsze
uderzenie nieprzyjaciela – gros sił 8. i 10. Armii niemieckiej. 
W ciągu dwóch dni ciężkich walk, odpierając czołowe ataki 
sześciu dywizji nieprzyjaciela, bombardowana także z powie-
trza, armia Rómmla poniosła duże straty. Dopiero wieczorem 
2 września otrzymała rozkaz wycofania się na główną pozycję
obrony – na linię Warty i Widawki. Najcięższą bitwę stoczyła
Wołyńska Brygada Kawalerii płk. Juliana Filipowicza, osła-
niająca południowe skrzydło armii w rejonie Kłobucka. Pod
wsią Mokra, Brygada wspierana przez pociąg pancerny, 
w ciągu kilkunastu godzin odpierała ataki niemieckiej 4. Dy-
wizji Pancernej i zniszczyła 150 pojazdów mechanicznych
nieprzyjaciela, w tym ok. 50 czołgów.

2 września 1939
n Niemieckie samoloty zbombardowały dworzec Łódź Kali-
ska i lotnisko Lublinek (późniejsze Wojskowe Zakłady Remon-
towe przy. ul. Dubois 121).

n Pod patronatem ordynariusza łódzkiego, ks. bp. Włodzimie-
rza Jasińskiego, prezydenta Łodzi Jana Kwapińskiego i wicesta-
rosty łódzkiego Ludwika Giełczyńskiego, powstał Okręgowy
Łódzki Komitet Społeczny Niesienia Pomocy Żołnierzom i ich
Rodzinom.

3 września 1939
n Luftwaffe (Niemieckie Siły Powietrzne III Rzeszy) doko-
nało nalotu na stację Łódź Widzew, fabrykę nici przy ulicy
Niciarnianej, elektrownię, gazownię i dzielnice mieszkalne
przy ulicach: Bandurskiego (obecnie al. Mickiewicza), 
Kopernika i Karolewskiej. Zginęło ok. 300 osób.

n Przed gmachem Zarządu Miejskiego na placu Wolności 14 
i konsulatami Wielkiej Brytanii (ul. Piotrkowska 271) i Francji
(al. Kościuszki 3), w związku z wypowiedzeniem przez te kraje
wojny Niemcom, odbyła się patriotyczna manifestacja łodzian.

n Z radiowego przemówienia prezydenta Łodzi, Jana Kwa-
pińskiego:

Uznałem za wskazane i konieczne wysłanie do prezydenta 
Londynu depeszę z wyrazami uznania i zadowolenia, że Anglia
łącznie z Polską przystąpiła do walki z najeźdźcą niemieckim.

n Władze powołały Miejski Komitet Aprowizacji, który miał
współdziałać z Zarządem Miasta w sprawach zaopatrzenia Łodzi.
Jedna z komisji Komitetu kontrolowała ceny artykułów pierwszej
potrzeby, w celu zapobieżenia nasilającym się spekulacjom.

n Na ulicach pojawili się pierwsi jeńcy niemieccy, eskor-
towani przez polskich żołnierzy.

Dom przy ulicy Bandurskiego 
(ob. al. Mickiewicza) uszkodzony 
przez niemiecką bombę 3 IX 1939 roku

Niemiecka pocztówka propagandowa
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12 1939 rok

n Przybyli pierwsi ranni do Łodzi. Kierowano ich do czte-
rech szpitali miejskich i szpitala garnizonowego przy ulicy Że-
romskiego 113. Lżej rannym udzielano pomocy w specjalnie 
uruchomionych ambulatoriach i punktach sanitarnych.

Polski Czerwony Krzyż w Łodzi apelował o składanie ofiar
pieniężnych, żywności i środków opatrunkowych oraz o odda-
wanie krwi dla rannych. Łodzianie odpowiedzieli, udzielając
hojnej pomocy.

n Zamożniejsi mieszkańcy Łodzi zaczęli opuszczać miasto.

n Internowani Niemcy, podejrzani o działalność szpiegowsko-
-dywersyjną, zostali ewakuowani z Łodzi w kierunku Warszawy,
a później na wschód.

4 września 1939
n Od pierwszego dnia wojny do łódzkich komend uzupełnień
licznie zgłaszali się rezerwiści i ochotnicy, domagając się wcie-
lenia do wojska. W związku z tym prezydent Łodzi, Jan Kwa-
piński, zwrócił się do władz wojskowych z wnioskiem budowy
okopów wokół miasta i zorganizowania batalionów ochotni-
czych w celu jego obrony. Propozycja ta została odrzucona
przez wojsko, gdyż Łódź miała pozostać miastem niebronio-
nym (dla ochrony ludności cywilnej i uniknięcia zniszczeń 
w mieście). Dowództwo Okręgu zaapelowało przez radio, aby
wszyscy mężczyźni poniżej 50 roku życia ewakuowali się 
w kierunku Warszawy lub na Lubelszczyznę, gdzie zostaną
wcieleni do formowanych oddziałów zapasowych.

4–5 września 1939
n Oddziały Armii „Łódź” toczyły ciężkie walki obronne na 
linii Warty i Widawki. 5 września lewe skrzydło obrony przeła-
mała 8. Armia niemiecka, a prawe XVI Korpus Pancerny.
Szczególnie krwawy bój stoczył 2. Pułk Piechoty Legionów 
o Borową Górę. Legioniści, dowodzeni przez płk. Ludwika
Czyżewskiego, czterokrotnie odpierali ataki 4. Dywizji Pancer-
nej. Pułk stracił w bitwie 30% stanu osobowego, zniszczył kil-
kadziesiąt niemieckich czołgów i pojazdów opancerzonych.

n W Łodzi rozpoczęła się ewakuacja urzędów państwowych,
samorządowych, wojska i policji.

5 września 1939
n Biskupi łódzcy – ks. bp Włodzimierz Jasiński i ks. bp Kazi-
mierz Tomczak – odrzucili propozycję wojewody łódzkiego,
Henryka Józewskiego, opuszczenia stolicy diecezji. Wcześniej
ordynariusz łódzki zwołał w tej sprawie posiedzenie kapituły
katedralnej, podczas którego ks. dr Kazimierz Tomczak, biskup
pomocniczy diecezji, stwierdził, iż jego i biskupa ordynariusza
powołaniem jest zostać; zostać z ludem, nieść mu pomoc i da-
wać przykład.

n Niemieckie samoloty ponownie zbombardowały lotnisko
Lublinek. Tylko nieliczne baterie polskiej artylerii przeciwlotni-
czej odpowiedziały ogniem, większość – z powodu braku amu-
nicji – milczała.

n Major dypl. Kazimierz Kowalski, pseudonim „Wyrwa”, z upo-
ważnienia wojewody, utworzył pierwszą konspiracyjną grupę
kierowniczą. W jej skład weszli: kpt. Bolesław Balcerzak (przed-
stawiciel Związku Strzeleckiego), hm. Mieczysław Łętowski (ko-
mendant Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego),
Aleksy Rżewski (prezydent Łodzi w latach 1919–1923, działacz
Polskiej Partii Socjalistycznej), Fabian Urbaniak (Federacja
Związków Obrońców Ojczyzny), Janina Żyźniewska (Przyspo-
sobienie Wojskowe Kobiet). Grupa ta wkrótce stała się zaląż-
kiem łódzkiej Służby Zwycięstwu Polski (SZP).

n Ordynariusz łódzki, bp Włodzimierz Jasiński, za pośrednic-
twem łódzkiej rozgłośni Polskiego Radia wygłosił przemówie-
nie do narodu, w którym wzywał do walki z nowym najazdem
krzyżackim.

n Do miasta dotarli uchodźcy z terenów zajętych przez wojska
niemieckie oraz żołnierze z rozbitych pododdziałów w bitwie
pod Rozprzą koło Piotrkowa.

n Biskup Włodzimierz Jasiński, na wypadek niemożności
sprawowania rządów w diecezji, mianował wikariuszem gene-
ralnym (duchowny wyznaczony przez biskupa diecezjalnego do
pomocy w zarządzaniu diecezją jako jego pełnomocnik) pro-
boszcza katedry, dziekana łódzkiego, ks. Jana Cesarza.

5/6 września 1939
n W nocy z 5/6 września miasto opuściły władze państwowe
z wojewodą Henrykiem Józewskim i starostą grodzkim Henry-
kiem Mostowskim oraz władze samorządowe z prezydentem
Janem Kwapińskim. Ewakuowane zostały także straż pożarna 
i karetki pogotowia.

n Po opuszczeniu miasta przez władze i wojsko zdemoralizo-
wane grupy ludności przystąpiły do rabowania sklepów i maga-
zynów.

6 września 1939
n W siedzibie Zarządu Miejskiego przy placu Wolności 14
ukonstytuował się (zgodnie z uprzednim poleceniem wojewo-
dy) Komitet Obywatelski, na którego czele stanął ks. bp dr 
Kazimierz Tomczak. Zadaniem Komitetu było sprawowanie
pieczy nad miastem w związku z ewakuacją jego władz i prze-
widywanym wkroczeniem Niemców. Najbardziej czynnym
działaczem Komitetu był jego sekretarz, Zygmunt Lorentz, pro-
fesor Gimnazjum Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego i wybitny
społecznik. Ponadto w skład prezydium Komitetu wchodzili:
inż. Karol Bajer (dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej) – wice-
przewodniczący, Włodzimierz Graliński (wicedyrektor Zarządu
Miejskiego miasta Łodzi) i Otto John (prokurent firmy Braci
Gerke) – sekretarze, Stefan Ender (fabrykant z Pabianic), Arno
Kindermann (łódzki fabrykant), inż. Eugeniusz Krasuski (dłu-
goletni dyrektor Zakładów Scheiblera i Grohmana), inż. Antoni
Remiszewski (były wojewoda łódzki, w 1939 roku dyrektor
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń) – członkowie prezy-
dium. Do kierowania pracą dotychczasowych wydziałów Za-
rządu Miejskiego Komitet powołał sześć sekcji: Aprowizacji,
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Oświaty i Kultury, Opieki Społecznej, Zdrowia, Prawa i Sekcję
Techniczną, ponadto przy Komitecie Obywatelskim powstały
dwie autonomiczne instytucje – Komisja Finansowa i Milicja
Obywatelska.

n Wielu mieszkańców Łodzi na wiadomość o zbliżaniu się
wojsk niemieckich zaczęło w panice opuszczać miasto, kierując
się ku Warszawie. O godzinie 10.00, gdy fala uchodźców z Łodzi
dotarła do Brzezin, miasto zostało zbombardowane przez nie-
mieckie samoloty.

n Zbombardowany został pałac Juliusza Heinzla na Julianowie
(obecnie park im. Adama Mickiewicza), gdzie mieścił się sztab
Armii „Łódź”. Nalot nastąpił w chwili ewakuacji sztabu. Zginął
jeden oficer i czterech żołnierzy. Zostali oni pochowani na po-
bliskim cmentarzu pw. św. Rocha przy ulicy Zgierskiej. Sztab
armii przeniósł się do Mszczonowa, a po zbombardowaniu 
także tej miejscowości, do pobliskiej leśniczówki. W konse-
kwencji dowództwo utraciło łączność z większością oddziałów.
W tej sytuacji dowództwo nad Armią „Łódź” przejął gen. bryg.
Wiktor Thommée.

W trakcie nalotów w Łodzi zginęły trzy harcerki i dwóch har-
cerzy. Młodzież harcerska zorganizowana w Wojennym Pogo-
towiu Harcerzy i Pogotowiu Harcerek już od sierpnia 1939 roku
kopała rowy przeciwlotnicze oraz sprawdzała stan zabezpieczeń
przeciwpożarowych i przeciwgazowych. Od 1 września harce-
rze pełnili służbę informacyjną, wywiadowczą, wartowniczą, 
a także sprawdzali stan zaciemnienia budynków oraz służyli 
w oddziałach sanitarnych, obrony przeciwlotniczej i przeciw-
gazowej. Harcerki pełniły dodatkowo inne funkcje, m.in. ma-
szynistek i telefonistek.

Odezwy Komitetu Obywatelskiego miasta Łodzi
Ks. bp dr Kazimierz Tomczak 
– przewodniczący Komitetu Obywatelskiego
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6–7 września 1939
n Po porażkach nad Wartą i Widawką, odziały Armii „Łódź”
toczyły walki obronne na przedpolach Łodzi, w rejonach
powiatu łódzkiego: Aleksandrowa – Zgierza – Konstanty-
nowa – Tuszyna i Pabianic. W nocy rozpoczęły wycofywanie
się z tego obszaru, kierując się za Wisłę. Część oddziałów
z 2. DP Legionów, 10. DP i 28. DP przechodziła ulicami
Łodzi. Mieszkańcy miasta, licznie zebrani na chodnikach,
ze łzami w oczach żegnali żołnierzy i obdarowywali ich
żywnością i papierosami.

n W odpowiedzi na apel władz wojskowych Łodzi oraz 
komentatora radiowego Naczelnego Dowództwa, płk. dypl.
Romana Umiastowskiego, grupy rezerwistów, harcerzy oraz
licealistów z Przysposobienia Wojskowego wyruszyły w kie-
runku Warszawy, w celu obrony stolicy. Drogi wiodące na
wschód zapełniły się przemieszanym tłumem – ludnością cy-
wilną i wojskową. Kolumny uciekinierów były ostrzeliwane 
i bombardowane przez samoloty Luftwaffe oraz spychane 
z dróg przez zmotoryzowane jednostki Wehrmachtu. Wielu

Pałac Juliusza Heinzla na Julianowie (ob.park
im. Adama Mickiewicza), w którym mieścił się
sztab Armii „Łódź” zbombardowany 6 IX 1939 roku
(fotografia zrobiona zimą 1914/1915) 

Polscy jeńcy pojmani w bitwie nad Bzurą
przechodzą wraz z końmi ulicą Piotrkowską,
wrzesień 1939 rok
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łódzkich harcerzy dotarło do Warszawy, gdzie zostali ser-
decznie przyjęci przez mieszkańców stolicy. Starsi z bronią 
w ręku wzięli udział w obronie oblężonego miasta. Grupa
harcerzy z 20. Łódzkiej Drużyny im. Zawiszy Czarnego, na
czele z drużynowym Zygmuntem Grzelakiem, wstąpiła do 4.
batalionu 360 pp Obrońców Warszawy i walczyła w obronie
Fortu Czerniakowskiego.

7 września 1939
n Artyleria niemiecka przez kilkanaście minut ostrzeliwała
Łódź. Pociski padały przeważnie w okolicach placu Wolności.

n Szef Służby Bezpieczeństwa (SD) i Policji Bezpieczeństwa
(Sipo), SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, nakazał,
aby specjalne grupy operacyjne (Einsatzgruppe der Sicherhe-
itspolizei und des Sicherheitsdienstes) wkraczające do Polski
mordowały szlachtę, duchowieństwo, Żydów oraz unieszko-
dliwiały inteligencję polską, w takim stopniu, w jakim to jest
możliwe.

8 września 1939
n W godzinach popołudniowych do Łodzi wkroczył pierwszy
patrol niemiecki. Wieczorem przedstawiciel dowództwa 8. Ar-
mii przekazał przewodniczącemu Komitetu Obywatelskiego
warunki poddania miasta.

n W Zgierzu przy ulicy Wiejskiej niemieccy żołnierze zabili
dwóch chłopców.

8/9 września 1939
n Oddziały łódzkiego Selbstschutzu (paramilitarna organiza-
cja niemieckiej mniejszości), zajęły kilka budynków w mie-
ście, m.in. koszary i siedzibę redakcji niemieckiego dziennika
„Freie Presse”. Członkowie Selbstschutzu dokonywali licz-
nych napadów na Polaków i Żydów, grabili sklepy i mieszka-
nia łodzian.

9 września 1939
n Oddziały XIII Korpusu 8. Armii niemieckiej triumfalnie
wkroczyły do Łodzi. Przemarsz żołnierzy odbywał się od po-
łudniowej strony miasta ulicami: Rzgowską, Pabianicką,
Piotrkowską i od strony zachodniej – ulicą 11 Listopada
(obecnie ul. Legionów). Oddziały przyjmował dowódca XIII
Korpusu 8. Armii, gen. Maximilian Maria von Weichs. Przed
budynkiem Ratusza (pl. Wolności 1) został ustawiony odkryty
kabriolet, który pełnił funkcję trybuny dla gen. von Weichsa.
Mniejszość niemiecka zgotowała swoim „wyzwolicielom” gorą-
ce powitanie.

Wspomina łódzki poeta 

– Grzegorz Timofiejew:

Powitały ich napisy obramowane girlan-

dami „Herzlich willkommen”. Tu i ówdzie

czekały na nich stoiska z napojami i sło-

dyczami. Polacy siedzieli zgnębieni i za-

trwożeni w domach, a ludność niemiecka wy-

legła na miasto i wrzeszczała „Heil Hitler”.

n Łódź wraz z całym województwem znalazła się wśród te-
renów zajętych i tymczasowo administrowanych przez 8. Ar-
mię. Komendantem wojennym miasta został Generalmajor 
Wolfgang von Plotho, którego siedzibę umieszczono w bu-
dynku Zarządu Miejskiego. Kilka dni później został usunięty
z tego gmachu Komitet Obywatelski, który przeniesiono do
budynku Izby Przemysłowo-Handlowej przy alei Kościuszki 4.

Niemiecki czołg na placu Wolności, wrzesień 1939 rok

Łódzcy Niemcy witają wkraczające oddziały
Wehrmachtu
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Niemiecki wartownik 
na lotnisku LublinekObwieszczenie Naczelnego Dowództwa Armii Niemieckiej

WKROCZENIE NIEMCÓW DO ŁODZI
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n Ukazał się pierwszy i jedyny numer gazety „Przyjaciel  Na-
rodu” (organ Komitetu Obywatelskiego miasta Łodzi).

n Łódzcy Żydzi, na rozkaz dowództwa Wehrmachtu, przystąpi-
li do zasypywania rowów przeciwlotniczych i przeciwpancer-
nych. Byli traktowani w poniżający sposób – rowy zasypywali
gołymi rękami lub pudełkami od konserw.

n Uczniowie niemieckiego gimnazjum zorganizowali prohitle-
rowską manifestację przed gmachem Grand Hotelu, gdzie mie-
ściła się kwatera dowództwa 8. Armii.

n W Łagiewnikach niemieccy żołnierze zastrzelili grupę 14 męż-
czyzn wracających do domów,  uciekających wcześniej przed
Niemcami w kierunku Warszawy.

10 września 1939
n Do Łodzi przybył Einsatzgruppe III Sicherheitspolizei
(2. oddział III Specjalnej Grupy Operacyjnej Policji Bezpie-
czeństwa), dowodzony przez SS-Sturmbannführera dr. Fritza
Lipphardta. Głównym zadaniem tego rodzaju oddziałów,
przydzielonych do każdej z pięciu armii wkraczających do
Polski, było wyszukiwanie, aresztowanie i likwidacja pol-
skiej inteligencji (w szczególności działaczy politycznych 
i samorządowych). Oddział zajął nowo wybudowany budy-
nek gimnazjum żydowskiego przy alei Anstadta 7 i tam, po
przekształceniu się w łódzką placówkę gestapo (7 listopada
1939 roku), pozostał do końca niemieckiej okupacji w Łodzi.

n Niemieckie władze wojskowe wznowiły wydawanie dzienni-
ka „Freie Presse”, którego działalność zawiesiły polskie władze
1 września.

n We wsi Swoboda (gmina Zgierz) Niemcy zamordowali
22 osoby. Dziewięciu mieszkańców tej wsi zginęło w podpa-
lonym i ostrzelanym budynku, należącym do miejscowego
Niemca. Trzynastu uciekinierów z sąsiedniej wsi Bądków
zostało zastrzelonych przez niemieckich żołnierzy.

n Żydom zabroniono świętowania Nowego Roku (Rosz ha-
-Szana) i Sądnego Dnia (Jom Kippur), przypadających na 11, 12
i 23 września.

„Przyjaciel Narodu”, s. 1 i 4

Żydzi zasypują rowy przeciwlotnicze 
na placu Wolności, wrzesień 1939 rok

kronika okupacji 1939_pagina new_2012.qxd  2012-07-25  21:05  Page 17



18 1939 rok

n Odbyła się pierwsza narada przedstawicieli okupacyj-
nych władz wojskowych miasta i prezydium Komitetu Oby-
watelskiego. W związku z trudną sytuacją finansową miasta
Komisja Finansowa Komitetu Obywatelskiego uzyskała
zgodę na emisję bonów jako pieniądza zastępczego. Bony –
o nominałach 50 gr, 1–, 2–, 5 zł – posłużyły do wypłaty za-
ległych pensji i udzielania pożyczek.

BONY WYDANE 
PRZEZ KOMISJĘ FINANSOWĄ
KOMITETU OBYWATELSKIEGO 
MIASTA ŁODZI
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Jednostki armii
gen. Johannesa
von Blaskowitza
wjeżdżają 
od strony
Zgierza na plac
Wolności.
Spotyka się
niekiedy opinie,
że widoczna 
na zdjęciu grupa
pojazdów
towarzyszyła
Adolfowi
Hitlerowi 
w jego
rekonesansie
okolic Łodzi
podczas Bitwy
nad Bzurą

11 września 1939
n We wsi Biała (gmina Zgierz) niemieccy żołnierze z 10.
DP 8. Armii aresztowali wielu mężczyzn, czternastu z nich
zamordowali.

n W kinach Rialto przy ulicy Przejazd (obecnie ul. Tuwima) 
i Palladium przy ulicy Napiórkowskiego (obecnie ul. Przyby-
szewskiego) oraz w kinie Muza w Rudzie Pabianickiej zaczęto
wyświetlać propagandowe filmy niemieckie. Początkowo wstęp
był bezpłatny. Do końca września uruchomiono jeszcze kilka
kin. Polacy chodzili do nich rzadko. Wyświetlano w nich głów-
nie filmy niemieckie bez polskich napisów. Do czterech najlep-
szych kin w centrum miasta ludność polska nie miała wstępu.
W okresie okupacji kino było najpowszechniejszą rozrywką
ludności niemieckiej w Łodzi.

n Dzięki staraniom Sekcji Oświaty Komitetu Obywatelskiego
łódzkie szkoły powszechne i średnie rozpoczęły rok szkolny.
Do nauki przystąpiło 60% uczniów.

12 września 1939
n W Łagiewnikach niemieccy żołnierze rozstrzelali 13 Polaków.

n Wiceprzewodniczącym Gminy Żydowskiej został Chaim
Mordechaj Rumkowski.

13 września 1939
n Do twierdzy Modlin dotarły – pod dowództwem gen. Wik-
tora Thommée – resztki rozbitej Armii „Łódź”. Były to oddziały
z 2. DP Legionów, 28. DP i 30. DP, razem ok. 15 tys. żołnierzy.
Generał Thommée objął dowództwo obrony Modlina. Resztki
10. DP dotarły do Warszawy. 

Gdy dla 4 tys. rannych zabrakło amunicji, wody, żywności 
i lekarstw, 29 września Modlin skapitulował na honorowych
warunkach.

n Komendant wojenny miasta, Wolfgang von Plotho, zakazał
ludności polskiej opuszczać Łódź.

n Przez Łódź przejeżdżał Adolf Hitler. Kanclerz wizytował nie-
które niemieckie jednostki walczące w Polsce. W tym dniu wra-
cał z pola bitwy nad Bzurą, gdzie wspierał moralnie żołnierzy 8.
Armii, która w pierwszej fazie trwania bitwy (9–12 września)
odniosła dotkliwą porażkę. W drugiej fazie walk (12–18 wrze-
śnia) Niemcy ściągnęli na pomoc większość sił 10. Armii 
i znaczną liczbę samolotów. W tej sytuacji natarcie Armii „Po-
znań” i „Pomorze” załamało się. Dywizje polskie, zdziesiątko-
wane nalotami niemieckich samolotów z trudem przebijały się
ku Warszawie. 

Z dalekopisu szefa Einsatzgruppe

III Sicherheitspolizei 

(III Specjalnej Grupy Operacyjnej

Policji Bezpieczeństwa),

SS-Obersturmbannführera dr. Hansa

Fischera do Szefa Policji

Bezpieczeństwa, SS-Gruppenführera

Reinharda Heydricha:

W dniu 13 września 1939 roku o godz.

10.00 Führer przybył na lotnisko w Łodzi.

Trasę dojazdową i odjazdową zabezpiecza-

liśmy w porozumieniu z policją porządkową.

Führer zlustrował różne stanowiska bojowe

na północ i na zachód od Łodzi, naczelnemu

dowódcy 8. Armii polecił przedstawić spra-

wozdanie i o godz. 15.45 opuścił Łódź rów-

nież samolotem.

kronika okupacji 1939_pagina new_2012.qxd  2012-07-25  21:05  Page 19



20 1939 rok

n W Łodzi zaczęła wychodzić „Soldaten – Zeitung der Schle-
sischen Armee” („Gazeta Żołnierska Armii Śląskiej”). Od 17
września tytuł zmieniono na „Soldaten – Zeitung für den 
Militärbezirk Lodz” („Gazeta Żołnierska Okręgu Wojskowego
Łódź”).

n W Zgierzu niemieccy żołnierze śmiertelnie postrzelili 16-let-
niego Eugeniusza Błaszczyka.

n W Łodzi powstał Arbeitsamt (Urząd Pracy), którym kie-
rował Günther Fonck. Siedzibą Urzędu był początkowo bu-
dynek Pocztowej Kasy Oszczędności (PKO) przy alei 
Kościuszki 15, a następnie kompleks budynków przy zbiegu
ulic Zachodniej i Śródmiejskiej (obecnie ul. Więckowskie-
go). Arbeitsamt rejestrował bezrobotnych, wypłacał zasiłki
(głównie Niemcom), decydował o zatrudnieniu i wysyłał 
Polaków na roboty przymusowe. Jedną z form „rekrutacji”
Polaków na roboty przymusowe były łapanki, szczególnie
często stosowane w latach 1940–1942. Ludzi łapano na pla-
cach targowych, dworcach kolejowych, sprzed sklepów 
i z zablokowanych ulic.

n Z Wrocławia przybył do Łodzi Szef Zarządu Cywilnego
przy Dowództwie 8. Armii, dr Harry von Craushaar, wraz ze
swym sztabem objął władzę cywilną w mieście i na obszarze
okupowanym przez 8. Armię. Jego siedzibą został gmach by-
łego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Ogrodowej 15.

14 września 1939
n Arthur Greiser, dotychczasowy prezydent senatu w Wolnym
Mieście Gdańsku, objął oficjalnie funkcję Szefa Zarządu Cywil-
nego przy niemieckim Dowództwie w Okręgu Wojskowym 
Poznań. Według relacji jego kuzyna, władza, którą miał spra-
wować nad ojczyzną swego dzieciństwa, wprawiła go w euforię.

n Policja rozstrzelała w Aleksandrowie Łódzkim ok. 20 osób.
Dzień wcześniej zostały one pobite i były więzione bez jedze-
nia przez 24 godziny.

14–16 września 1939
n Gestapo aresztowało członków Komitetu Obywatelskiego:
Karola Bajera, Stefana Endera i Zygmunta Fiedlera. Zwolniono
ich po interwencji u wojskowych władz okupacyjnych. Nie po-
mogły natomiast zabiegi w sprawie uwolnienia przewodniczą-
cego Milicji Obywatelskiej, Józefa Wolczyńskiego. Został
zwolniony dopiero w grudniu 1939 roku.

15 września 1939
n W związku z trudnościami w zaopatrzeniu miasta w żywność,
wojskowe władze okupacyjne wystosowały apel do okolicznych
rolników, aby przywozili swoje płody rolne na łódzkie targowi-
ska. Zapewniono, że konie i wozy nie będą konfiskowane.

n W Konstantynowie Łódzkim miejscowy Niemiec, komendant
policji, Oswald Schultz, dla siania postrachu wśród ludności cy-
wilnej rozstrzelał trzech Polaków – lekarza i dwóch robotników. 

16 września 1939
n Władze okupacyjne wysłały do dużych zakładów bawełnia-
nych pisma z żądaniem uruchomienia produkcji najpóźniej 
w ciągu tygodnia. Właścicielom fabryk wełnianych wydano 
takie polecenie ustnie.

n Wojskowe władze okupacyjne mianowały cywilnego ko-
misarza miasta Łodzi. Został nim Albert Leister, dotychczaso-
wy burmistrz Bergzabern w Nadrenii. 18 września Komisarz
oficjalnie ogłosił rozpoczęcie urzędowania w dawnym ratuszu
przy placu Wolności 1.

n Zostało uruchomionych dziewięć niemieckich szkół po-
wszechnych. Polskich szkół władze wojskowe nie likwidowały,
ale został wprowadzony zakaz nauczania historii, śpiewu i geo-
grafii Polski. Do programu klas V–VII zostało wprowadzo-
nych pięć godzin języka niemieckiego w tygodniu.

17 września 1939
n Szef Zarządu Cywilnego przy 8. Armii, dr Haary von Crau-
shaar, wydał zarządzenie zakazujące podwyższania cen artyku-
łów spożywczych.

Siedziba pierwszych władz niemieckich okupowanej
Łodzi
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18 września 1939
n Ukazało się rozporządzenie Szefa Zarządu Cywilnego, usta-
lające kurs marki niemieckiej w stosunku do złotego 1:2. Jed-
nocześnie zarządzono zamknięcie żydowskich kont bankowych,
depozytów i sejfów. Żydom na bieżące wydatki wolno było 
podejmować 250 zł lub 125 marek. Zabroniono także ludności 
żydowskiej przechowywania w domu gotówki powyżej 2 tys. zł
lub 1 tys. marek.

20 września 1939
n Niemieckie władze wojskowe nakazały wywiezienie z Łodzi
do Rzeszy wszystkich zmagazynowanych w mieście surowców
(głównie z łódzkich zakładów włókienniczych – bawełny, wełny
i jedwabiu).

n W związku z odmiennymi stanowiskami władz niemiec-
kich, co do konieczności oddawania aparatów radiowych przez
Polaków, Szef Zarządu Cywilnego w Łodzi wysłał pismo do
kwatermistrza 8. Armii, nakazujące zaniechania konfiskaty
aparatów radiowych Polakom. Sprawę tę rozstrzygnął osobi-
ście Adolf Hitler, który 10 października polecił rekwirować
radia zarówno Żydom jak i Polakom.

21 września 1939
n Ukazało się zarządzenie cywilnego komisarza miasta Łodzi,
Alberta Leistera, skierowane do właścicieli nieruchomości. 
Nakazywał w nim m.in.: zasypanie rowów przeciwlotniczych,
usunięcie wszelkich afiszów ze ścian domów i płotów, z wyjąt-
kiem wydanych przez niemieckie władze, a także czyszczenie
ścieków i rynsztoków oraz systematyczne zamiatanie ulic.

22 września 1939
n W Łodzi rozpoczął działalność niemiecki Sąd Specjalny (Son-
dergericht). Rozprawy odbywały się w przyspieszonym trybie, 
a wyroki nie podlegały apelacji, wykonywano je natychmiast.

n Zaczął się ukazywać dziennik popołudniowy w języku pol-
skim – „Gazeta Łódzka”. Komisarycznym kierownikiem redak-
cji był Niemiec pochodzący z Prus Wschodnich, Heinz Schulz,
a redaktorem naczelnym łódzki dziennikarz, Michał Walter.
Gazeta starała się zachować charakter informacyjno-urzędowy.
Była jednak typową „gadzinówką” (polskojęzyczna prasa 
w czasie II wojny światowej, wydawana z upoważnienia władz
niemieckich i uważana za kolaboracyjną), próbującą urabiać
opinię społeczną w duchu zgodnym z bieżącymi interesami
okupanta. Wkrótce została zamknięta przez Niemców.

Zarządzenie dla właścicieli nieruchomości miasta Łodzi
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