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W rzesień 1939 r. to najtragiczniejsza, ale i najbardziej heroiczna 
karta  w dziejach naszego narodu. Jak  w yglądało społeczeństwo polskie, 
którem u los w yznaczył ją napisać? Nasza wiedza nie jest na ten tem at 
kompletna. Nie jednego jeszcze historycy winni się doszukać i na nie 
jedno jeszcze pytanie odpowiedzieć, by móc z całą odpowiedzialnością 
odmalować zbiorow y portret Polaków w chwiili narastającego zagroże-
nia k raju  przez niem iecki imperializm, którem u tak bohatersko stawili 
czoła.

N iniejszy a rtyku ł w inien dać kontury szkicu do portre tu  społecz-
ności regionu łódzkiego w przededniu owego w yjątkow ego momentu. 
W  woj. łódzkim, k tóre obejm owało 20 466 km2 mieszkało 2 650 100 osób,
00 dawało na 1 km2 130 osób1. W iększość ludności stanow ili m ieszkań-
cy wsi, było ich 1 569 100, a w m iastach znajdow ało się 1 081 000 osób2.

Była to ludność w większości polska. Za ojczysty  język — polski 
uznawało 2 146 500 ludzi, tj. 81%. Nie bez znaczenia jednakże był fakt, 
iż 365 000 osób (13,8%) uważało za język ojczysty hebrajski lub żydow-
ski, a 129 500 (4,9%) jako język ojczysty  podawało — niemiecki. W ska-
zywało to na złożoną strukturę narodow ościową w  Łódzkiem. W ięk-
szość Niemców i Żydów mieszkała w  m iastach (78 700 Niemców
1 327 700 Żydów).

W  ślad za tym szły różnice wyznaniowe, choć zasięg ilościow y nie 
pokryw ał się tu taj z granicam i narodow ościowym i. Ludności wyznania 
ew angelickiego (153 600, tj. 5,8%) było w ięcej niż Niemców, podobnie 
jak osób wyznania m ojżeszowego (382 300, tj. 14,4%) w ięcej niż Żydów3.

Spis powszechny z 1931 r. ujaw nił w  Łódzkiem 22,7% ludności nie 
um iejącej ani czytać ani pisać, p rzy  czym zasięg analfabetyzm u na wsi

1 Ma/y rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 12, tabl. 5.
2 Tamże, s. 22, tabl. 17.
3 Tamże, s. 24, 25, tabl. 18, 19.



łódzkiej biył wyższy (26,8%) niż w  m iastach (17,7%). N ajbardziej upo-
śledzone były dziewczęta i kobiety w iejskie, w śród których aż 31,1% 
nie posiadało tych elem entarnych um iejętności4.

Ogrom ny odsetek ludności nie miał możliwości zdobycia stałych 
źródeł utrzym ania. W  poszukiw aniu p racy  Łódzkie było terenem  sta -
łych m igracji ludności, z k tórej wiele m usiało jednak em igrować z k ra -
ju. W  latach 1927— 1938 wychodźstw o objęło w  woj. łódzkim 251 200 
osób, w tym sezonowo em igrow ało 17 800 osób, a em igracja stała w y-
nosiła 79 400 osób. N ajw ięcej ludzi wyjeżdżało sezonowo do Niemiec, 
zaś na stałe do Francji5.

Zachowanie się społeczeństwa, jego ipostawa i poglądy, sym patie 
polityczne i ideowe objaw iały  się wówczas, jak zresztą zawsze, w róż-
nej postaci. Całokształtu tego skomplikowanego procesu nie sposób 
prześledzić, a  jeszcze trudniej go odtw orzyć. M ożna jedynie spostrzec 
pewne jego wycinki, cząstkowe zewnętrzne objaw y. M iernikiem  poli-
tycznych opinii społeczeństwa były w  znacznej mierze kam panie w y-
borcze. Dwa rodzaje spośród nich h istorycy analizują szczególnie uważ-
nie. N ależały do nich w ybory  parlam entarne oraz w ybory do sam orzą-
du terytorialnego, a więc do >rad m iejskich oraz do gminnych. Ich w y-
niki w yrażały oblicze polityczne ludności.

Na schyłek II Rzeczypospolitej przypadały zarów no w ybory  parla-
m entarne jak i samorządowe. Te pierwsze odbyły  siię na dwa lata przed 
upływem  pięcioletniej kadencji obu izb parlam entarnych w ybranych 
we w rześniu 1935 r. Zarządzeniem  prezydenta RP dnia 13 IX 1938 r. 
rozwiązano Sejm i Senat, W ybory zostały przew idziane na 6 listopada 
do Sejmu, a  13 — do Senatu®.

W ybory  te, przeprowadzone w oparciu o ograniczającą swobody 
obyw atelskie K onstytucję kw ietniow ą i antydem okratyczną ordynację 
wyborczą z lipca 1935 r. nie w yrażały autentycznej g ry  sił politycznych. 
Listy kandydatów  na posłów zgłaszały bowiem nie partie  polityczne, 
a zgromadzenia okręgow e, k tóre stanowili prorządowi delegaci wybrani 
spośród w yborców  znanych ze sw ych prosanacyjnych poglądów7. Sena-
torów  zaś w ybierała bezpośrednio jedynie garstka osób uprzyw ilejow a-
nych. Skalę tego uprzyw ilejow ania uzm ysław iają następujące liczby.

* Tamże, s. 29, tabl. 24.
s Tamże, s. 40, tabl. 1.
6 W ybory do Sejmu 1 Senatu, „Dziennik Zarządu Miejskiego w Łodzi" 1938-, nr 10, 

s. 1054. .
7 Delegatem do zgromadzenia formalnie mógł być każdy wyborca do Sejmu za-

mieszkały na terenie danego okręgu wyborczego co najmniej jeden rok (Protokół 19 
specjalnego posiedzenia Rady Przybocznej przy tymczasowym prezydencie miasta Ło-

dzi, tamże, s. 1018).



W  1938 r. Łódź liczyła 372 628 wyborców do Sejmu., zaś do Senatu jedy-
nie 6766 osób. Były to osoby z tytułu: zasług — 2178, wykształcenia
— 4108 oraz zaufania — 482s. One to, po w ejściu do wojewódzkich ko-
legiów wyborczych, pow oływ ały dwie trzecie senatorów, zaś jedną 
trzecią, jak  wiadomo, mianował sam prezydent RP.

W  Łodzi kandydatów  na posłów w ysunęły trzy zgromadzenia okrę-
gowe, z których każde przypadało na jeden okręg wyborczy. Łódź mia-
ła trzy okręgi wyborcze: nr 15, 16, 17. W  okręgu wyborczym  nr 15 
zgrom adzenie okręgow e stanow iło 129 osób, w okręgu 16 — 122 osoby, 
w  17 114 osób. Osoby te to tzw. delegaci w ybrani przez samorząd 
terytorialny, sam orząd gospodarczy, organizacje zawodowe pracow ni-
ków fizycznych i um ysłowych, samorząd zawodowy, zrzeszenia tech-
niczne, organizacje kobiece. Nadto w  okręgu nr 15 — 3 delegatów  w y-
brał senat W olnej W szechnicy Polskiej Oddział w  Łodzi co urzędowo 
brzmiało „delegaci z ram ienia szkół akadem ickich", owych 365 delega-
tów w ysunęło kandydatów  na posłów. W  w yniku głosowania 6 listopa-
da w ybrano w Łodzi ogółem 6 posłów. Był to ksiądz Antoni Szyma-
nowski, kupiec Łajb M icnberg, urzędnik skarbow y M arian W adowski, 
urzędnik bankowy Józef Milewski, urzędnik sam orządowy M ichał W y- 
mysłowicz i nauczyciel Edward Dutkiewicz, a w ięc z trzech wybitnie 
robotniczych okręgów nie wszedł do sejm u żaden robotnik.

Podobny skład społeczno-zawodowy reprezentow ało 5 senatorów  
w ybranych 13 XI 1938 r. przez wojewódzkie kolegium wyborcze, w któ-
rym uczestniczyło 181 delegatów  z całego województwa łódzkiego, sta-
nowiącego wówczas 7 okręgów  w yborczych (nr 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
23). Był to adwokat (Bolesław Fichna), dyplom ata (Stanisław Hempel), 
urzędnik Ubezpieczalni Społecznej (Edmund W ilczyński), em erytow any 
kierow nik szkoły (Tomasz W asilewski) oraz podany za rolnika Błażej 
Stolarski zamieszkały w  Brzezinach0.

Przebieg i w yniki w yborów  nie odzwierciedlały jednak ani au ten-
tycznych nastrojów  wyborców, ani struk tu ry  społeczno-zawodowej 
e lek toratu  regionu łódzkiego podobnie jak w całym kraju. Ugrupowa-

8 Tamże, s. 1059.
8 „Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo Handlowej w Łodzi" (Uprawnienia 

wyborców w świetle przepisów ordynacji wyborczej do izb ustawodawczych, wrze-
sień 1938, nr 9, s. 46) informował swych członków, iż prawo głosu w wyborach do 
Senatu przysługiwało radcom Izby, przewodniczącym zarządów zrzeszeń przemysło-
wych, które obejmowało prawo przemysłowe oraz członków zarządów wyższych szcze-
bli organizacyjnych zrzeszeń, uprawnienia te przysługiwały wówczas „gdy zrzesze-
nie to bądź odpowiednia jego jednostka organizacyjna działały co najmniej 3 lata 
przed zarządzeniem wyborów do Senatu"; W ybory do Sejmu i Senatu, „Dziennik 
Zarządu Miejskiego’ w Łodzi" 1938, nr 11, s. 1187—1190.



nia opozycyjne zbojkotow ały wybory. Już 16 IX 1938 r. decyzję o boj-
kocie podjęło Stronnictwo Narodowe (SN), 27 w rześnia na łam ach ,,Ro-
botnika" ogłosiła bojkot w yborów  sejm owych Rada Naczelna PPS,
2 października analogiczną decyzję podjęło kierow nictw o Stronnictwa 
Pracy10, zaś 9 października bojkot w yborów  uchwalił nadzw yczajny kon-
gres Stronnictw a Ludowego (SL)11.

Postanowienia o bojkocie, choć wyraźne, nie były jednak tak  sta-
nowcze jak  w  roku 1935. W  wielu w ypadkach organizacje party jne  po-
zostaw iały wolną rękę członkom. W płynęło to na rozm iary frekwencji 
wyborczej. Jeśli w 1935 r. brało udział w w yborach w Polsce 45% upra-
wnionych, to  w 1938 r. 67,1 %  w yborców 12. Podobne tendencje w ystąpi-
ły w regionie łódzkim. Tutaj jednakże odsetek ten, znacznie niższy już 
w 1935 r., ukształtow ał się też poniżej przeciętnej krajow ej w  1938 r.
— 59,6% 13. W yborca tej części Polski odznaczał się większym kry tycyz-
mem i niechęcią wobec sanacji i jej stronników  niż w innych okręgach.

Niechęć była wzajem na. Stąd też nasilenie walki z opozycją było 
w Łódzkiem ostrzejsze, a także znacznie wyższa skala terro ru  w  okre-
sie kampanii wyborczej. Represje te dotknęły zarów no opozycję p raw i-
cową jak i grupy um iarkow ane oraz środowiska radykalne, a także 
rew olucyjne. W  Łodzi często więc dochodziło do aresztow ań za naw o-
ływanie do bojkotu wyborów członków SN. W  w ięzieniach osadzono 
m iejscowych przywódców, organizatorów  i mówców na wiecach, ak ty -
wistów stronnictw a14. N iektórym  wytoczono następnie procesy sądo-
w e15.

10 Z Łodzi na posiedzeniu Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy udział brali mjr 
Sikorski, Patkowski, Stanisław Mruk, Kulczyński, Stanisław Stęborowski i K. Kiciń-
ski (Czy Stronnictwo Pracy weźmie udział w  wyborach, „Kurier Łódzki" 2 X 1938, 
s. 9).

11 M. T u r l e j s k a ,  Rok przed klęską (wrzesień 1938 — wrzesień 1939), W ar-
szawa 1960, s. 129,

12 H. T. J ę d r u s z с z a k, Ostatnie lata U Rzeczypospolitej (1935— 1939), W ar-
szawa 1970, s. 308.

13 Ówczesna prasa łódzka oceniała frekwencję wyborczą w Łodzi na ok. 62% 
(W ybory do Sejmu, „Kurier Łódzki” 7 XI 1938, s. 6). Dane zawarte w „Dzienniku 
Zarządu Miejskiego w Łodzi” 1938, nr 11, s. 1189 wskazują jednakże wyraźnie, iż 
frekwencja ta wynosiła 54,6%. Mianowicie na 374 114 uprawnionych głosowało 
204 272 osoby.

14 Dnia 19 X 1938 r. za przemówienia na wiecu SN nawołujące do bojkotu wy-
borów aresztowano Tadeusza Jędrzejczaka i Zygmunta Ritta (Zainteresowanie w ybo-

rami wzrasta, „Głos Poranny" 19 X 1938, s. 7).
15 Za nawoływanie do bojkotu wyborów stanął przed sądem grodzkim w Łodzi 

członek SN — Michał Musielewicz (Rozdawał na mieście ulotki, „Głos Poranny"
20 I 1939, s. 8).



W  woj. łódzkim silnie represjonow ane było SL. Przed wyboram i 
aresztow ano tutaj 88 aktyw istów  SL36. Nie ustaw ały nadal aresztow a-
nia kom unistów, choć środowisko to, po rozw iązaniu latem 1938 r. KPP, 
nie stanow iło siły zorganizow anej. Odbyw ały się liczne procesy kom u-
nistów, a oskarżenia o komunizm ówczesne władze form ułow ały dosło-
wnie do ostatnich chwil niepodległości. Nie w zdragały się naw et przed 
mordami politycznym i. Na trzy  dni przed głosowaniem  do sejm u robot-
niczą Łódź w strząsnęła wieść o śmierci W ładysław y Bytomskiej, w ielo-
letniej aktyw istki KPP, dw ukrotnie w ięzionej za swe przekonania, 
prządki z fabryki wjyrobów włókienniczych „Hirszberg i Birnbaum''. 
Została ona bestialsko zamordowana przez pracow ników  defensywy za 
stanowcze i konsekw entne odm awianie w spółpracy z policją w przed-
dzień rozpoczęcia stra jku  okupacyjnego u Hirszberga i Birnbaum a17, 
którego była inspiratorką i organizatorką18. Literatura historyczna w y-
padek ten oceniła jednoznacznie: „ [...] władze bezpieczeństwa w w iel-
kim ośrodku proletariackim  w centrum  Polski pokazały, że nie cofną 
się przed niczym ''19.

O dstraszało też robotniczego wyborcę zachowanie sią m iejscow ych 
Niemców, spośród których w łaśnie skrzydło antypolskie coraz bardziej 
hitleryzujące, postanow iło w w yborach wziąć czynny udział. Jedynie 
socjaliści niemieccy, wspólnie z polską lewicą robotniczą, stali na g run-
cie bojkotu w yborów 20.

Na rzecz w yborów  działały przede w szystkim  wszystkie ogniwa 
ówczesnej adm inistracji, k tóre utw orzyły cały apara t wyborczy. Ideową
i propagandow ą podporą była dlań Federacja Polskich Związków O broń-
ców Ojczyzny. To z tego środow iska wyłaniano wojewódzki, a następ-
nie grodzkie i powiatow e kom itety akcji wyborczej, którym  przewodził 
jako przew odniczący kom itetu wojewódzkiego prezes Federacji W oje-
wódzkiej PZOO — późniejszy senator — Bolesław Fichna. Owa sieć 
kom itetów podjęła szeroką agitację ,,m ającą na celu przekonanie oby-
wateli o  konieczności pójścia do urn  w yborczych"21.

W  końcu października kam pania wyborcza odznaczała się wzmoże-
niem propagandy i agitacji. W  ostatnią niedzielę przed wyboram i odby-

16 T u r l e j s k a ,  op. cif., s. 131.
17 Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. I, W arszawa 

1978, s. 287.
18 Ludzie KPP, W arszawa 1954. s. 43—49.
19 T u r 1 e j s k a, op. cit., s. 131.
20 Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dalej CAMSW), 

Urząd Wojewódzki Łódzki (dalej UWŁ), A/2 Łódź, t. 20, Sprawy narodowościowe. 
Sprawozdanie miesięczne za październik 1938. s. 11.

21 Na irontach wyborczych  w Łodzi, „Glos Poranny" 18 X 1938, s. 7.



lo się w Łodzi 40 zgrom adzeń publicznych oraz 20 zebrań w organiza-
cjach i stow arzyszeniach. N ajbardziej aktyw nie zachow yw ały się pro- 
sanacyjne środowiska kom batanckie22 i rzemieślnicze oraz wiele związ-
ków zawodowych23. Na uwagę zasługiwał fakt, iż naw et niektóre związ-
ki ,,Pracy Polskiej", a więc endeckie, opow iadały się za udziałem w w y-
borach. Żywo reagow ano na hasło, iż ,,w nowym Sejmie nie może bra-
kować przedstaw icieli robotników "24. Takich przedstaw icieli nie tylko 
brakło, ale rozwiała się także nadzieja na zmianę konstytucji i ordyna-
cji w yborczej czym starano się tu i ówdzie szermować, by zdobyć 
przychylność wyborców. Posłowie wybrani z okręgów  regionu łódzkie-
go potw ierdzają opinie, iż ,,Sejm składał się w przew ażającej części 
z ludzi nowych, słabo w yrobionych politycznie" miał bowiem ,,być po-
wolnym narzędziem w lękach  grupy rządzącej"25. Na taki więc sejm 
blisko połowa elek toratu  regionu łódzkiego się nie godziła, co nab iera-
ło szczególnej wymowy, zważywszy na usytuow anie tych okręgów  w y-
borczych oraz ich w agę ekonomiczno-społeczną.

Po w yborach sejm owych w k raju  rozpoczęła się kampania wyborcza 
do samorządów. W ybierano rady miejskie, gminne i gromadzikie. Kalen-
darz w yborczy rozłożony został aż na dwa lata. Na koniec 1938 r. za-
powiedziano w ybory w 79 m iastach południow ej i zachodniej Polski 
oraz w 30 000 gromad centralnej i wschodniej Polski, w  początkach 
1939 r. w  89 m iastach województw  południow ych i zachodnich, w resz-
cie na koniec 1939 r. i 1940 r. w 1100 radach gm innych województw 
południow ych i zachodnich. Prawo w ystaw iania kandydatów  m iały par-
tie i stronnictw a polityczne oraz organizacje społeczne i gospodarcze. 
W  odróżnieniu więc od w yborów  parlam entarnych miała tu możliwość 
działania opozycja. Powodowało to znaczną aktyw izację w szystkich 
środow isk wyborczych, z k tórych każde chciało zadem onstrować swą 
siłę, w ykazać własne w pływ y i znaczenie w  życiu kraju. W ybory  samo-
rządowe mogły więc stanowić spraw dzian autentycznych opinii i po-
staw  różnych grup społecznych także w  regionie łódzkim.

Na 18 XII 1938 r. wojewoda ustalił term in w yborów  do Rady M iej-
skiej Łodzi. M iasto podzielono na 13 okręgów  w yborczych i 220 obw o-
dów głosow ania26. W ybory te o tw ierały  cykl w yborów  samorządowych 
w regionie łódzkim.

Możliwość działalności w yborczej, bez groźby ściągnięcia kary, w y-

n  Był to głównie Związek Strzelecki, Związek Rezerwistów, Związek b. Legio-
nistów (W czoraj doręczono nominacje, „Glos Poranny" 23 IX 1938, s. 7).

13 6 listopada w szyscy do urn wyborczych, „Kurier Łódzki" 31 X 1938, s. 6.
11 Charakterystyczne zebranie, „Kurier Łódzki" 4 XI 1938, s. 5.
25 J ę d r u s z с z a k, op. cit., s. 312.
*6 W ybory do rady m iejskiej zarządzone, „Głos Poranny" 1 X 1938, s. 8,



zwoliło inicjatyw y. W  Łodzi pow stało 17 kom itetów w yborczych stron-
nictw  i partii politycznych. W iyslawiły one ogółem  105 list kandyda-
tów na radnych. Stronnictw a polskie w ystaw iły 75 list, ugrupow ania 
żydowskie 19, niem ieckie zaś 13 list27. Po ■zakwestionowaniu i uniew aż-
nieniu kilku z nich28 zostało ostatecznie 15 kom itetów  wyborczych, 100 
list, a na nich zaś 1400 kandydatów  na radnych. Komisja wyborcza 
zatw ierdziła 1235 kandydatów , spośród których miano w ybrać 84 
radnych29.

W  w yborach wzięło więc udział 9 stronnictw  i ugrupow ań polskich, 
5 żydowskich oraz form alnie jedno niem ieckie. Rozgorzała zażarta w al-
ka polityczna, głównie w okręgach robotniczych — Bałuty, W idzew, 
Rokicie i Chojny. W  czterech okręgach rywalizowało aż po 9 list, 
w trzech po 8 liist30.

Spośród ugrupow ań żydowskich najsilniej zarysow ał się Bund. O dby-
wał on liczne spotkania, na których kierow nicy naw oływ ali do m aso-
wego udziału w w yborach trak tu jąc  je jako swego rodzaju plebiscyt 
antyfaszystow ski31. N abierało to osobliw ej wym owy w sytuacji nasila-
jących się pogromów Żydów w Niemczech oraz rozlicznych akcji an ty -
semickich organizow anych przez bojów karskie organizacje faszystow -
skie w Polsce. Bund współdziałał z lewicą Poalej Syjonu oraz z żydow-
skimi klasowymi związkami zawodowymi. Z nimi wspólnie organizował 
zgromadzenia przedw yborcze i uzgadniał stanow isko. Działalność Bundu 
n iejednokrotnie hamowały i u trudniały  w ładze policyjne, k tóre doko-
nyw ały rewizji w lokalach organizacji oraz aresztow ań członków32.

*7 92 listy kandydatów  w Łodzi, „Głos Poranny" 4 XI 1938, s. 6.
!8 Unieważniono 5 list obozu Zjednoczenia Narodowego i Obozu Młodych Pola-

ków (Rozgrywki wyborcze o samorząd, ,,Głos Poranny" 24 XI 1938, s. 7).
!» W ybory do samorządu łódzkiego, „Głos Poranny" 25 XI 1938, s. 7. Były to 

listy PPS i Klasowych Związków Zawodowych w 13 okręgach — 164 kandydatów, 
Stronnictwo Pracy w 13 okręgach — 154 kandydatów, Narodowa Demokracja (en-
decja) w 13 okręgach — 153 kandydatów, Unia Związków Zawodowych Pracowni-
ków Umysłowych w 7 okręgach — 79 kandydatów, PPS dawna Frakcja Rewolucyjna 
w 5 okręgach — 59 kandydatów, ONR „Falanga" w 5 okręgach — 48 kandydatów, 
Zjednoczony Świat Pracy w 3 okręgach — 44 kandydatów, Chrześcijański Kotaitet 
Wyborczy w 3 okręgach — 44 kandydatów, OZN w 4 okręgach — 53 kandydatów, 
Bund i Poalej Syjon Lewica w  7 okręgach — 63 kandydatów, Zjednoczenie Żydow-
skiego Bloku Religijnego Aguda w 4 okręgach — 63 kandydatów, Żydowski Blok 
Demokratyczny Gospodarczy w 1 okręgu — 26 kandydatów, Żydowski Blok Spo-
łeczno-Gospodarczy w 2 okręgach — 34 kandydatów, Syjonistyczny Blok Gospodar-
czy w 5 okręgach — 58 kandydatów, Niemiecki Związek Ludowy w 13 okręgach — 
163 kandydatów.

30 Rozgrywka wyborcza o samorząd, „Głos Poranny" 24 XI 1938, s. 7.
31 CAMSW, UWŁ, A/2 Łódź 7, t. 20, Sprawy międzynarodowe. Sprawozdanie mie-

sięczne za listopad 1938 r., s. 6.
и  Tamże, Sprawozdanie miesięczne za grudzień 1938 r., s. 4.



Niem cy form alnie w ystaw ili jedną listę. Była to lista nazistow skie-
go Niemieckiego Związku Ludowego (Deutscher Volks verband — DVV). 
Na tę listę agitowali także młodzi naziści (Jungdeustche Partei — JDP) 
choć, na skutek różnic taktycznych, prowadzili oddzielnie kamipanię 
wyborczą, a pertrak tacje  w siprawie współdziałania już we w stępnej 
fazie zostały zerwane. DVV skutecznie zabiegał o niem ieckie organiza-
cje społeczne, śpiewacze, sportow e czy kościelne. W yniki wyborów po-
głębiły tarcia między starym i i młodymi faszystam i niemieckimi. M ło-
dzi sobie przypisyw ali sukces wyborczy, zaś głosy oddane na DVV 
w ich opinii oznaczały jedynie konieczną solidarność w  sytuacji istnienia 
jednej listy niem ieckiej nie zaś aprobatę dla DVV33. Socjaliści niem iec-
cy szli do w yborów  w bloku z polskimi socjalistam i i głosowali na  listę 
PPS i klasow ych związków zawodowych. Sojusz ten nie przebiegał 
harm onijnie. Po w yborach ujaw niły się niesnaski, a Izrael Kociołek 
oskarżał PPS o kradzież dwóch m andatów socjalistom  niemieckim. N ad-
to w yrażał on opinię, iż PPS zawdzięczała swe zwycięstwo wyborcze 
Żydom i Niemcom, którzy na nią oddali swe głosy34.

W  w yborach uczestniczyła także czw arta partia  niem iecka Zjedno-
czenie Niemców w Polsce (Vereinigung der Deutschen in Polen). Zjed-
noczenie zajmowało stanow isko prorządowe- W  w yborach poparło OZN, 
a na radnych wystawiło kandydatów  ze środow isk lojalnych Niemców, 
którzy zapowiadali poparcie polityki państw owej. Zjednoczenie było 
ostro atakow ane zarówno przez DVV jak  j JDP, jego członków, prele-
gentów i kierow nictw o obrzucano obelgami, w ym yślano im od kom u-
nistów, nazywano zdrajcam i, piętnow ano jako renegatów . W ybory na-
siliły te antagonizm y i doprowadzały do ciągłych ostrych  starć na licz-
nych zebraniach i zgrom adzeniach przedw yborczych35 oraz na łamach 
prasy. „Der Deutsche W egw eiser", organ zjednoczenia Niemców w Pol-
sce, zarzucał ugrupowaniom  nazistowskim  nieliczenie się z rzeczywis-
tością i narażanie na szwank in teresów  Niemców w Polsce. Posługiwa-
nie się zaś pozdrowieniem  „Heil H itler" uważało pismo za dobre 
w  Niemczech i pisało: ,,Doch w ir sind in Polen. Und da muss man 
aufpassen"36. Niemieckiego w yborcę w Łodzi zdominowali jednakże 
naziści, oni téz zebrali najw ięcej głosów (23 000) i zdobyli pięć m anda-
tów, natom iast socjaliści wprowadzili jednego radnego, a asym ilatorzy 
nie osiągnęli ani jednego mandatu.

33 Tamże, s. 1.
H Tanjże, t. 24, Sprawy narodowościowe. Sprawozdanie miesięczne za styczeń 

1939 r., s. 3.
35 Tamże, t. 20, Sprawy narodowościowe. Sprawozdanie miesięczne za grudzień 

1938 r., s. 3.
30 Niemcy ,,heilujqcy" w  Polsce, „Głos Poranny” 11 I 1939, s. 2.



Najsilniejszym  z polskich ugrupow ań okazał się obóz socjalistyczny. 
Lista PPS i klasow ych związków zawodowych uzyskała 33 m andaty37. 
Padły na nią także głosy w yborców  SD oraz DSAP z któiym i zawarła 
formalne porozum ienie wyborcze. Na tę listę oddali także swe głosy 
komuniści oraz ich sym patycy. W  ten sposób na listy PPS i klasow ych 
związków zawodowych głosow ała cała lewica społeczna ona też uzyska-
ła zdecydow aną przew agę w RM. Endecja, drugie wielkie stronnictw o 
polityczne w Łodzi, poniosła dotkliwą porażkę choć w walce przedw y-
borczej nie przebierała w  środkach, a nawet uciekała się do fizycznej 
likwidacji przeciwników politycznych38. Osiągnęła ona 18 mandatów. 
W ybory ujaw niły więc dalszy spadek popularności endecji, k tórej jedy-
nie w  1934 r. udało się zdezorientować wyborców. Obóz narodow y 
uzyskał wówczas 39 mandatów, ale  już w 1936 ,r. tylko 27, by jak wi-
dzimy, w 1938 r. zadowolić się  18 m iejscami w Radzie. W yniki w ybo-
rów do RM w 1938 r. ilustruje tab. 1.

T a b e l a  1

Ilość mandatów uzyskanych przez poszczególne ugrupowania 
w wyborach do Rady Miejskie] 18 XII 1938 r.

Nazwa listy Ilość mandatów

Polska Partia Socjalistyczna i klasowe 
związki zawodowe 33

Obóz Narodowy 18
Bund i Poalej Syjon 11
Niemcy ludowcy 5
Chrześcijański Komitet Wyborczy 3
Obóz Zjednoczenia Narodowego 3
Zjednoczony Polski Świat Pracy 5
Zjednoczony Żydowski Religijny Blok 

W yborczy (Aguda) 3
Syjonistyczny Blok Demokratyczny 2

Zjednoczony Żydowski Blok Demokratyczny 1

Ź r ó d ł o :  „ D z ie n n ik  Z a rz q d u  M ie j s k ie g o  w  Ł o d z i" 1939, n r  1, a. 109.

37 W pierwszej chwili po głosowaniu wydawało się nawet, iż socjalistyczna lista 
nr 2 zdobyła 38, a nawet 39 mandatów („Głos Poranny” 19, 20 XII 1938, s. 1, 7). 
Jednakże ostateczne obliczenia wykazały, iż zdobyte głosy zapewniły 33 mandaty.

38 Bojówki endeckie zamordowały 27-letniego W acława Szmalca członka TUR, 
działacza Robotniczego Klubu Sportowego i delegata klasowych związków zawodo-
wych w zakładach I. K. Poznańskiego oraz 31 letniego Józefa Rybaka, nadto raniły 
Romana Pietrzykowskiego („Kurier Łódzki" 7 I , 12 II, 2, 13, 15 IV 1939, s. 3, 3, 7, 
5, 5).



M andaty uzyskało więc 10 stronnictw , zaś pozostałe 5 okazało się 
zbyt słabym i i n ie  zdołało wprowadzić swych przedstawicieli do samo-
rządu.

W śród liczących się w tym momencie ugrupow ań politycznych od-
budował swą pozycję z 1934 r. obóz prorządowy, k tóry  ogółem, za po-
średnictw em  różnych grup, zdobył 11 m andatów. Nie była to liczba 
znacząca, jednak  w porów naniu do 1936 r. gdy sanacja okazała się zu-
pełnie zdruzgotana i nie miała naw et jednego miejsca, uwidoczniła się 
korzystna dla niej zmiana, choć sam OZN, będący synonimem rządu, 
osiągnął jedynie 3 m andaty.

T a b e l a  2

W yniki wyborów do Rady Miejskie] w Łodzi 
w latach 1934, 1936, 1938

Nazwa listy
Ilość mandatów

1934 1936 1938

Obóz Narodowy 39 37 18
PPS 5 34 33
Bund i Poalej Syjon 3 6 11
Niemcy 1 — 5

Żydzi — Aguda 10 3 3
Obóz prorządowy 10 — 11
Żydzi sjoniści 4 2 3

Razem 72 72 84

Ż г ó d 1 o: ,,Dziennik Zarządu M iejskiego w Łodzi" 1939, nr 1, s. 112.

W ybory  do RM w Łodzi, przebiegające w w arunkach czynnego za-
angażow ania partii opozycyjnych okazały się znacznie atrakcyjniejsze 
dla wyborcy. Stąd też frekw encja wyborcza była o wiele wyższa niż 
podczas wyborów sejmowych. W ynosiła ona 68%- Była więc blisko 
14% większa niż 6 listopada.

Program w yborczy OZN w ydaw ał się a trakcyjny. Obejm ował on 
w swych zapowiedziach wszystkie żywotne spraw y m iasta. M ówił o po-
trzebie uruchom ienia w arsztatów  pracy, o inw estycji w m otoryzacji
i technicznym wyposażeniu przemysłu, sygnalizował szczególne potrze-
by w zakresie budownictwa mieszkaniowego, zapowiadał podniesienie 
stanu zdrowotnego ludności, rozbudowę szkolnictwa zawodowego, han-
dlowego i przem ysłowego. OZN obiecyw ał rozbudowę opieki społecz-
nej, ośw iaty i kultury, zapowiadał dołożenie wszelkich starań  celem 
otwarcia w Łodzi Akademii Lekarskiej, rozbudowę kom unikacji m iejs-
kiej, potanienie aprowizacji, mówił o pom ocy dla rzemiosła, drobnego



handlu i przem ysłu. Program  OZN wskazywał, iż „sam orząd stać się 
musi szerm ierzem  i reprezentantem  interesów  społeczeństw a wobec 
rządu i władzy" i że ,,służyć musi potrzebom  wszystkich twórczych 
w arstw  społeczeństw a"38. W yborcom  jednakże nie w ystarczały  deklara-
cje, oczekiwali realnych działań, a  nie nieustannych obietnic od stron-
nictwa, k tóre już od ponad 12 lat dzierżyło władzę w państwie.

ów cześni publicyści i czynni obserwatorzjÿ życia społecznego oce-
nili w ybory łódzkie jako klęskę polskiego mieszczaństwa! Jan Stypuł- 
kowski pisał: „W ybory sam orządow e w Łodzi z dn. 18 XII 1938 r. w y-
grał bezapelacyjnie św iat p racy  i przegrał polski stan  trzeci, tj. polskie 
mieszczaństwo. Na 84 radnych »świat pracy« ma 65 mandatów: robot-
nicy 30, pracow nicy um ysłowi 27, działacze związkowi 8. Listy polskie-
go m ieszczaństwa nie było. Jeśli przeszło z listy  Stronnictw a N arodo-
wego 4 adw okatów  i 1 lekarz, a  z listy  PPS 2 adw okatów  i 2 lekarzy
— to tylko grając na nutach  polityki w  tłoku". Konkludował więc: 
.^Mieszczaństwo polskie poniosło druzgocącą klęskę. W ybory  zdem as-
kowały je: jako m asa i siła nie istnieje ono jeszcze [...] Przy w yborach 
sam orządow ych m ieszczaństwo polskie zostało jakby zmiecione z po-
wierzchni łódzkiej"40.

Ow niepokojący rzeczników m ieszczaństwa „świat p racy” opow ie-
dział się za jednolitofrontow ą listą socjalistyczną. Kierownictwo łódz-
kiej organizacji PPS początkowo okazyw ało znaczną wstrzem ięźliwość 
w  spraw ie udziału w  w yborach. Przedstawiciele OKR PPS i OKZZ 
w osobach A rtura  Szewczyka, Stanisława Golińskiego, H enryka W acho-
wicza i Józefa Potkańskiego na spotkaniu z w ojew odą łódzkim oświad-
czyli, iż udział w w yborach uzależniają od możliwości sw obodnego dzia-
łania partii i związków zawodowych od zagw arantow ania w arunków  
by w ybory stały się w iernym  odbiciem prawdziwego oblicza ludności 
miasta. W ystępow ali przeciw ko naciskom  adm inistracji na w yborców 41.

W  swoim program ie PPS zapowiadała rozbudowę opieki społecznej, 
rozszerzenie opieki lekarskiej w tym bezpłatne leczenie ubogich, roz-
budowę _ szkolnictwa, budownictwo m ieszkaniowe, uruchom ienie robót 
publicznych, odbiurokratyzow anie adm inistracji m iejskiej, tani kredyt 
dla rzemiosła i drobnego handlu. PPS uważała, iż „Łodzią powinni rzą-

38 Na troncie wyborczym, „Głos Pracy" 1 XII 1938, s. 8.
40 J. S t y p u ł k o w s k i ,  Sąd nad mieszczaństwem polskim  w Łodzi, „Kurier Łó-

dzki” 2 I 1939, s. 3.

41 Delegacja miała oświadczyć „{...] gdyby zostały zastosowane okręgi jedno lub 
dwumandatowe, gdyby administracja czynnie zaangażowała się w - akcji wyborczej 
i gdyby miała być geometria lub geografia wyborcza, wówczas stronnictwa socja-
listyczne i klasowe związki zawodowe w głosowaniu udziału nie wezmą" (Geome-
tria 1 geogralia wyborcza, „Głos Poranny" 7 IX 1938, s. 6).



dzić przedstaw iciele klasy robotniczej. Proletariat łódzki pow inien tak 
głosować — form ułowała platform a wyborcza — by odepchnąć od sa-
m orządu endecją i unicestw ić próbę w ejścia do rady łódzkich hitle-
rowców". Platformę wyborczą kończyła informacja ,,[...] idziemy do 
wyborów razem ze Stronnictwem  Demokratycznym i Niemiecką Socja-
listyczną Partią Pracy. Lista nasza jest listą całego dem okratycznego
i antyfaszystowiskiego bloku. Społeczeństwo polskie nie chce żadnych 
totalizmów, chce wolności i dem okracji, chce ludzkich w arunków  
życia ''42.

Program  ten w całej pełni poparli komuniści, k tórzy  także figurow a-
li na listach jednolitofrontow ych jak i ich sym patycy. W  ten  sposób 
w w ybranej 18 grudnia RM znalazło się 3 kom unistów Polaków jako 
radnych i 4 jako zastępców. Byli to: Stanisław Pietrzak (który otrzym ał 
6532 głosy), M arian Sumerowski (5406 głosów), Kazimierz W itaszewski 
(6640 głosów). Zastępcami radnych zostali: Józef Hem piński (7136 gło-
sów), Józef Rdżeniewski (6513 głosów), Kazimierz M ikulski (6684 gło-
sy), Piotr W aśkiewicz (6400 głosów). Ogółem więc kandydaci komunis-^ 
tyczni zebrali 45 312 głosów, co stanowiło znaczący udział w sukcesie 
lew icy w w yborach43. Komuniści żydowscy głosowali na listy  Bundu, 
Poalej Syjonu j Żydowskich Klasowych Związków Zawodowych. To 
pozwoliło im także uzyskać m andat radziecki. Radną w I okręgu  została 
Sura Chana Handelsm an44.

W  związku z tak żywą i odczuwalną obecnością kom unistów w w y-
borach, a następnie w RM władze bezpieczeństwa spoistrzegały, że 
„potencjalne niebezpieczeństwo komunizmu na terenie Łodzi jest dość 
duże" oraz iż ,kom uniści mimo likwidacji partii stanowią znaczną siłę 
polityczną45.

Zw ycięstw o antyfaszystow skiego bloku jednolitofrontow ego i obec-
ność kom unistów w RM wyw oływ ała złość pirawicy, k tóra „wysuwać 
poczęła zarzuty iż PPS zwyciężyła, gdyż dogadywała się z burżuazją 
żydowską, która w zamian dała jej poważną ilość głosów "46. Oskarżano 
też w prost PPS o zaw arcie paktu politycznego z żydowskim m ieszczań-
stwem47.

41 Rozgromienie Stronnictwa Narodowego, „Głos Poranny" 2 XII 1938, s. 7.
43 J. K o w a l s k i ,  KPP w latach 3935— 1938. Studium historyczne, Warszawa

1975, s. 435, 436.
44 CAMSW, UWŁ,. A/2 Łódź 7, t. 20, Sprawy narodowościowe. Sprawozdanie mie-

sięczne za grudzień 1938 r., s. 4.
45 T. C z a p l i ń s k i ,  Komuniści łódzcy w  latach 1938—1942, [w:] Studia i ma-

teriały do dziejów Łodzi i okręgu łódzkiego (Z dziejów KPP), Łódź 1974, s. 131.
46 S t y p u ł k o w s k i ,  Sąd nad mieszczaństwem..., s. 3.
47 W atmosferze zw ycięstw  i porażek snuje się powyborcze wrażenia, „Kurier 

Łódzki" 1 I 1939, s. 4.



Po upraw om ocnieniu się wyborów 4 II 1939 r. nowa RM podjęła swą 
działalność. Zaprezentow ała ona wówczas swe oblicze polityczne. Przed-
staw iciel polskich socjalistów  Leon M alinowski ośw iadczył na pierw -
szym posiedzeniu plenarnym : ,,W działalności sw ej bronić będziemjy 
interesów  ludzi pracy J. biedoty m iejskiej bez względu na narodow ość
i przeciw staw iać się będziemy demagogii szowinistycznej obcej nasze-
mu światopoglądowi i naszej idei. Hasła szowinizmu doprowadziły do 
tego, iż ludność niem iecka w Łodzi w swej większości poddała się p rą -
dowi faszystow skiem u i dyspozycjom  płynącym  spoza granic Rzeczy-
pospolitej a społeczeństwo wie dobrze do czego faszyzm niem iecki 
zmierza i jakie niebezpieczeństwo grozi nam ze strony zhitleryzow a-
nych N iem ców ''48.

W  imieniu Bundu — Szmul M ordka Zygielbojm zapowiedział, iż 
jego klub działalność sam orządową trak tu je  jako walkę o spraw iedli-
wy ustrój społeczniy, o wolność. Zapowiedział w spółpracę z polskimi 
socjalistam i i polskim i dem okratam i o równe praw a dla wszystkich, 
także dla Żydów. W  im ieniu lewiqy Poalej Syjon — Lew Holenderski 
zapowiedział walkę z rasizmem, bezrobociem i nędzą. W ybory  samo-
rządowe w Łodzi ocenił jako wypowiedzenie walki faszyzmowi. O św iad-
czył, iż zarówno pro letaria t żydowski jak  i cała robotnicza klasa Polski 
dążą do wolnej dem okratycznej Rzeczypospolitej. Stanisław Antoni 
W ięckowski, przdstawiciel SD powiedział: „[...] odrzucam y możliwość 
czynienia jakiejkolw iek dyskrym inacji czy różnic w  stosunku do oby-
wateli w zależności od ich wyznania, pochodzenia lub pozjycji socjal-
nej. W  szczególności jesteśm y zdecydow anym i przeciwnikam i rasizmu
i antysem ityzm u tej ciężikiej klęski naszych czasów"49. W  im ieniu socja-
listów niem ieckich — Emil Zerbe zapowiedział przeciw staw ianie się 
wszelkiemu szowinizmowi i skrajnem u nacjonalizmowi. W  imieniu 
Zjednoczonego Bloku Dem okratycznego — Zurech Sztrauch oświadczył, 
iż dobro i rozwój m iasta w ym aga harm onijnego w spółdziałania i zgod-
nego współżycia wszystkich obyw ateli bez różnicy narodow ości i wyz-
nania. Tę zasadę uznał on za zasadniczy w ykładnik elem entarnych 
praw  ludzkich i równości obyw atelskiej.

Dnia 8 II 1939 r. RM wiybrała prezydenta i trzech wiceprezydentów. 
PPS pierw otnie proponow ała na stanow isko prezydenta N orberta Bar- 
lickiego, podobnie jak  w 1936 r. N. Barlicki jednakże dw ukrotnie nie 
zatw ierdzony poprzednio, nie chcąc utrudniać działalności RM nie w y-
raził zgody na tę propozycję50. Prezydentem  został 53 letni Jan  Kwa- 
piński, pirezes C entralnej Komisji Związków Zawodowych, zaś w icepre-

48 Deklaracja programowa trakcji, „Głos Poranny" 17 II 1939, s. 4.
48 Tamże.
10 Odmowa odpowiedzi, „Kurier Łódzki" 5 I 1939, s. 5.



zydentami miejscowi działacze socjalistyczni: Adam W alczak, A rtur 
Szewczyk i Antoni Purtał81. Dnia 4 III 1939 r. nowe władze m iejskie 
rozpoczęły swą pracę62. r

Olbrzymim sukcesem  obozu socjalistycznego były w ybory sam o-
rządowe, k tóre odbyły się 23 III 1939 r. w Pabianicach, Piotrkowie 
Trybunalskim , Tomaszowie Mazowieckim, Radomsku i Zduńskiej Woli. 
Jednolitofrontow e listy PPS i klasow ych związków zawodowych zdo-
były głosy całej lewicy społecznej i dały jej większość radzieckich 
m andatów. Stronnictwo Narodowe, podobnie jak w Łodzi, poniosło 
klęskę. W zrosły zaś nieco w pływ y ONZ. Na ogólną liczbę 150 radnych 
przypadło: socjalistom  — 58 mandatów, OZN — 44, SN — 22, Bundowi 

- — 15. Niemcy uzyskali 5 mandatów, zaś inne ugrupow ania żydowskie 
zdobyły 16 m iejsc53. W  Piotrkowie prezydentem  i w iceprezydentem  
m iasta zostali przedstaw iciele PPS54.

Znaczną siłę obozu socjalistycznego w ykazała rów nież następna tu-
ra wyborów, która objęła Rudę Pabianicką, A leksandrów, K onstanty-
nów, Tuszyn, Kutno, Łęczycę. W ybory odbyły się przy wysokiej frek-
wencji, k tóra sięgała 80—90%. W  Rudzie Pabianickiej socjaliści zdoby-
li 7 m andatów (w poprzednich w yborach mieli 4), SN uzyskało jedynie 
jeden m andat (poprzednio 8), OZN — 10 m andatów (poprzednio 4), 
Niemcy 6 (poprzednio 9). A więc SN doznało dojm ującej klęski*5. 
Obóz socjalistyczny wsparli komuniści, k tórzy wprowadzili też swoich 
przedstaw icieli do Rady58. Także w  Konstantynow ie lista socjalistyczna 
odniosła sukces — dała ona PPS 6 m andatów. Nie zdołali natom iast 
socjaliści zdobyć m andatów w A leksandrow ie i Tuszynie57. W  Kutnie, 
A leksandrow ie i Łęczycy odnotowano dość rzadkie na tym terenie zja-
wisko, iż obóz rządow y w ystaw ił w spólne listy  z SN byle tylko odnieść 
sukces i pokonać ugrupow ania dem okratyczne38. Powszechnie zwracała 
uwagę duża aktyw ność wyborców żydowskich. W szędzie czynnie 
uczestniczyli oni w w yborach i ogółem zdobyli w nich 145 mandatów,
o dwa więcej niż w poprzednich kam paniach w yborczych59.

51 „Dziennik Zarządu Miejskiego w Łodzi" 1939, rrr 2, s. 204, 205.
5* Nowe władze miejskie na ratuszu, „Dziennik Zarządu Miejskiego« w Łodzi” 

1939, nr 3, s. 348—358.

!S Sukcesy PPS w wyborach samorządowych, „Głos Poranny" 25 IV 1939, s. 7.
54 T u r l e j s k a ,  op. cit., s. 142.
55 W ynik i wyborów  w powiecie, „Głos Poranny" 2 V 1939, s. 7.
56 Archiwum Referatu Historii Partii Komitetu Łódzkiego PZPR, nr inw. 249, 

Wspomnienie Jana M aszczyka, s. 2, 3, 4,- nr inw. 387, W spomnienie Wawrzyńca N o-
waka, s. 3.

57 W ynik i wyborów w powiecie, „Głos Poranny" 2 V 1939, s. 7.
51 T u r 1 e j s k a, op. cit., s. 142.

60 CAMSW, UWŁ, Л/2 Łódź 1, t. 24, Sprawy narodowościowe. Sprawozdanie
miesięczne za kwiecień 1939 r., s. 5.



Podobny stopień aktyw ności cechował ludność żydow ską w w ybo-
rach do rad gromadzkich. Odbyły się one w  grudniu  1938 r. w  powia-
tach brzezińskim, łaskim, łęczyckim, łódzkim, piotrkowskim , radom -
szczańskim, sieradzkim  i wieluńskim. Żydzi uzyskali 187 mandatów. 
Niemcom przypadło ich dziewięcio krotnie w ięcej bo 1530, najw ięcej 
w powiecie łódzkim, brzezińskim  i piotrkow skim 60.

Spośród stronnictw  polskich w w yborach grom adzkich najw iększe 
w pływ y osiągnął OZN (25% mandatów), następnie SŁ (17%)- a  dopiero 
później SN (11%). W  poszczególnych powiatach układ sił politycznych 
kształtow ał się odm iennie. N ajw iększy sukces ludowcy odnieśli w po-
wiecie wieluńskim, gdzie naw et według oficjalnych obliczeń przyzna-
no im 30% mandatów, zaś ich własne obliczenia w skazyw ały na znacz-
nie w ięcej81.

W ybory do rad gm innych w powiecie łódzkim odbyły się w  lutym  
1939 т. Ludność nie w ykazyw ała nimi nadm iernego zainteresow ania. 

W  gminie Brus i Retkinia m usiano je naw et przełożyć z 12 na 19 lutego 
z uwagi na niedostateczną liczbę zgłaszająqych się wyborców. W  gmi-
nach powiatu w ybrano najw ięcej tzw. bezparty jnych prorządow ych. 
Dość duże w pływ y miał OZN, stosunkow o m ałe PPS, także niew ielkie 
SN62. Natom iast we wspom nianych gm inach SN nie uzyskało w  ogóle 
mandatu, zaś przedstaw iciele SL i PPS weszli do rad zarów no z list par-
ty jnych jak  i listy bezparty jnej03.

W  w iększych ośrodkach m iejskich regionu łódzkiego z Łodzią w łącz-
nie, oblicze polityczne ludności zbliżone było do układu sił politycz-
nych takich ośrodków  jak Kraków, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, gdzie 
socjaliści także odnieśli sukces04. W ykazyw ało natom iast zasadnicze 
różnice wobec woj. poznańskiego, gdzie w 32 m iastach większość w y-
borców  wypow iedziała się za SN, co dało mu 223 m andaty, w  samym 
Poznaniu 52 na ogólną liczbę 72. PPS zaś zdołała w yw alczyć zaledwie 
7 m iejsc w  radach05. Odm ienny obraz zarysow ał się także w  porów na-
niu z W arszawą. W  stołecznej radzie najliczniej reprezentow any był

60 Tamże, t. 20, Sprawy narodowościowe. Sprawozdanie miesięczne za grudzień 
1038 r„ s. 1, 4.

' 61 T u r 1 e j s k a, op. cit., s. 142.
c* W pow. łódzkim wybrano ogółem 238 radnych w tym 203 Polaków i 35 Niem-

ców. Wśród wybranych było m. in. 130 bezpartyjnych prorządowych, 34 przedstawi-
cieli OZN, 10 — SN, 10 — PPS, 29 — Niemieckiego Związku Ludowego, 1 — Niemiec-
kiej Socjalistycznej Partii Pracy, 5 — bezpartyjnych obojętnych (Wybory do rad 
gminnych na terenie powiatu łódzkiego, „Kurier Łódzki" 13 II 1939, s. 4).

63 Ostateczne w yniki wyborów do rad gminnych, „Kurier Łódzki" 20 II 1939, s. 3.
64 W ym owa niedzielnych wyborów, „Głos Poranny” 20 XII 1938, s. 1.
es W yniki wyborów samorządowych, „Kurier Łódzki" 24 I 1939, s. 4.



OZN, którem u przypadło 40 m andatów, socjalistom  27, zaś SN zaledwie 
8, co oznaczało dość dotkliw ą porażką6®.

W yniki w yborów  parlam entarnych, a  nade wszystko sam orządowych 
w regionie łódzkim dobitnie wskazywały, iż społeczność tutejsza opo-
wiadała sią z tymi siłami ideowo-poliitycznymi, które w ówczesnych 
w arunkach daw ały najw iększe gw arancje harm onijnego kojarzenia in te-
resów  społecznych i narodow ych, spraw  klasow ych i państwowych, 
rozładow ania konfliktów i napięć socjalnych oraz wzmocnienia struk tu -
ry  państw a i jego  obronności. M odel więc dem okratycznej, sam orządnej 
władzy zyskiw ał tu aprobatę  większości.

Takie poglądy kształtow ały warunki codziennego m aterialnego bytu 
ludności. Nadal w  znacznych rozm iarach nękało ją bezrobocie. Na dzie ' 
25 VI 1938 r. W ojew ódzkie Biuro Funduszu Pracy notowało 43 668 osób 
bezrobotnych. W  samej Łodzi było ich 31 212. Następnie bezrobocie 
trapiło pow. łódzki i łęczycki, pow. brzeziński i Tomaszów Maz., pow. 
sieradzki, łaski i Pabianice, pow. piotrkowski i Piotrków oraz radom -
szczański i Radomsko, a także pow. w ieluński67.

A przecież w k ra ju  był to okrès dość pomyślny, zaznaczył się 
w gospodarce pew ien ruch inw estycyjny, nastąpił wzrost zatrudnienia 
w przem yśle maszynowym, elektrotechnicznym , w pew nych działach 
przem ysłu m etalow ego, chemicznego, w cem entowniach. Zwiększył w y-
dobycie przem ysł naftowy, następow ał dalszy rozwój motoryzacji, 
uwidaczniał się, choć słabiej, ruch budow lany68. W  Łodzi od kwietnia 
podjęto dalsze roboty kanalizacyjne i wodociągowe co dało zatrudnie-
nie ok. 1000 robotnikom  sezonow ym 69.

Pod koniec roku 1938 liczba bezrobotnych powiększyła się znacznie 
w woj. łódzkim. Na dzień 23 grudnia odnotow ano 53 283 osoby bez p ra-
cy. W  Łodzi było ich 33 309. Wzirosło ono także w  Pabianicach, Piotr-
kowie Trybunalskim , Tomaszowie Mazowieckim, Radomsku70. W  stycz-
niu 1939 r. re jestry  obejm ow ały 60 000 bezrobotnych. W  lutym  rejestro -
wano 54 150, a pracy  nie miało 60 200 osób. W  całym kraju  w  końcu 
1938 r. zliczono 456 000 nie posiadających pracy mężczyzn i kobiet71.

Obok nękającego ludzi bezrobocia znacznej ostrości w  regionie 
łódzkim nabierały  spraw y płac. Zarobki kształtow ały się niekorzystnie

60 Klęska endecji w stolicy, „Głos Poranny" 22 XII 1938, s. 5.
67 43 tysiące bezrobotnych poszukuje pracy w Łodzi i województwie łódzkim. 

„Kurier Łódzki" 6 VII 1938, s. 3.
08 Rozmach inw estycyjny Polski, „Kurier Łódzki" 1 VII 1938, s. 3.
«» W ielkie roboty kanalizacyjne — wodociągowe w Łodzi, „Gazeta Polska" 21 IV 

1938, s. 7.
70 53 tysiące bezrobotnych poszukuje pracy, „Kurier Łódzki" 31 XII 1938, s. 3.
71 T u r 1 e J s k a, op. cit., s. 36, 145.



z w ielu przyczyn: zbyt niskich staw ek ustalonych w  okresie ekono-
micznie nie dość pomyślinym, dowolnego ustalania plac pirzez przedsię-
biorców, samowolnego obniżania zarobków przez, fabrykantów  wbrew 
postanowieniom układów zbiorowych, zmian technicznych w arunków  
pracy, nieprawidłowych obliczeń za godziny nadliczbowe, czjy wzrostu 
cen na artykuły spożywcze. Bolączki dotyczące płac obejm ow ały wiele 
środowisk.

W  styczniu 1938 r. 10% podwyżki płac domagali się łódzcy szewcy 
zarówno zatrudnieni w fabrykach obuwia jak i chałupnicy uw ażając, iż 
stawki ustalone układem  zbiorowym stały  się zbyt niskie jak  na ówczes-
ne możliwości wyżywienia i u trzym ania72. Ze skargą do inspektora pra-
cy za łamanie ik ładów  zbiorowych przez m iejscow ych fabrykantów  
wystąpili w łóknarze zgierscy73. Do zatargu na tle zbyt niskich staw ek 
płac doszło między dozorcami domowymi a  związkami kamieniczniłćów 
w Łodzi74. Do rozprawy sądowej i w yroku skazującego doszło z fabry-
kantem  Józefem Jersakiem  z Zelowa, k tóry  sam owolnie obniżał zarobki 
akordow e o 45% a dniówkowe o 30%, często też zalegał z wypłacaniem  
naw et przez ofcr«:- kilku tygodni75.

W  lutym  193Î r. z postulatem  podwyżki płac w ystąpiło 7000 pończo- 
szników zatrudnonych w 200 przedsiębiorstw ach. Żądanie to w ysuw ały 
wszystkie grupy zatrudnionych, obsługujących różne kategorie maszyn 
oraz pracujący w działach pom ocniczych76. Do nieustannych konflik-
tów dochodziło *v fabryce Szyffera w Łodzi, gdzie właściciel nie w ypła-
cał robotnikom za godziny nadliczbowe. Były to  długotrw ałe praktyki, 
gdyż załoga obłożyła, iż Szyffer winien jej jest z tego ty tu łu  80 000 zł77. 
Na zbyt-niskieplace narzekali pracow nicy zatrudnieni w tow arzystw ach 
ubezpieczeń prywatnych w Łodzi i zażądali podwyżki płac od 5 
do 15%78. .

Sprawa płic i zabezpieczenia ich wysokości zawarciem  układu  zbio-
rowego wysuwana była także przez m ajstrów  fabrycznych. Znalazła się 
ona w centrim uwagi XXI Zjazdu Delegatów Związku M ajstrów  Fab-
rycznych, kóry  odbył się w  Łodzi 3 IV 1938 r. Przybyło nań 60 delega-
tów z 16 orodków  przem ysłow ych, m. in. z A leksandrow a, Pabianic,

72 Szewc) domagają się podwyżki plac, „Gazeta Polska" 1 I 1938, s. 11.
73 Fabrylanci którzy nie uznają umowy zbiorowej, „Gazeta Polska" 1 I 1938, 

s. U.
74 Likw.lccja zatargu z dozorcami domowymi, tamże.
75 Jersck skazany na dwa miesiące aresztu za samowolne obniżanie zarobków  

robotniczyłt, „Gazeta Polska" 20 II 1938, s. U.
r'6 Strąk w łódzkim przemyśle pończoszniczym, „Gazeta Polska" 24 II 1938, s. 8.
77 P rzdw ko systematycznem u w yzyskow i, „Gazeta Polska" 22 IV 1938, s. 9.
71 Prctestacyjny strajk pracowników ubezpieczeń prywatnych, „Kurier Łódzki" 

8 IV 1938 s. 3.



Piotrkowa, Sosnowca, W arszaw y, Zawiercia, ZyraTdowa,''Częstochowy. 
Dyskusja ujaw niła obniżenie płac m ajstrom  m. in. w W idzewskiej 
M anufakturze7®.

Z początkiem  m aja 1938 r. podrożało w Łodzi pieczywo zarówno 
żytnie (pytlowe i razowe) jak  i pszenne, co w płynęło na pogłębienie 
n iekorzystnej relacji w  stosunku do robotniczych zarobków, których 
wysokość objaw iała tendencję spadkow ą80. Fabrykanci odmawiali w y-
płat dodatków  do staw ek płac przyznaw anych i ustalonych przez b ran-
żowe kom isje rozjem cze. Od lata  1938 r. w ypadki ta lie  zaczęły się 
mnożyć. Często miały one m iejsce w  przem yśle dzianyn i pończoszni-
czym.

Dokuczliwe staw ało się także łam anie układów  zbiorowych w zakre-
sie czasu oraz w arunków  pracy. Referat K arny Inspek:ji Pracy coraz 
większą liczbę przedsiębiorców  skazyw ał za to na kary  grzyw ny, p rak -
tyki te  jednakże nie ustawałjy, gdyż grzyw ny były  stosunkowo niew y-
sokie i w  większości w ypadków  niemożliwe do wyegzekwowania81. 
W iele także spraw  trafiało do sądów z powodu zatruinienia m ałolet-
nich w brew  obow iązującym  wówczas przepisom 82. Znacaia liczba przed-
siębiorców, choć potrącała robotnikom  składki na ubfzpieczenia spo-
łeczne, nie przekazyw ała ich Ubezpieczalni. W  m arci 1938 r. Sąd 
Starościński w  Łodzi skazał za te prak tyki 42 przedsiębiorców nakła-
dając na nich, za przyw łaszczenie sobie~robotniczych Meniędzy, kary  
grzyw ny8*.

N abrzm iały staw ał się także wówczas problem  enwrytur. Łódzkie 
Stowarzyszenie Em erytów podjęło energiczną walkę o nie obniżanie 
em erytur, co praktykow ano m. in. przez odbieranie docatków drożyź- 
nianych, w prow adzanie dodatków  do podatku dochodowtgo, obniżanie 
staw ek em erytalnych przy jednoczesnej podwyżce opłat ra em erytury . 
Emeryci państw owi obliczyli, iż od 1931 r. poprzez cały óv skom pliko-
w any system  p rak tyk  obniżano im em ery tury  dziesięć razÿ4. Stowarzy-
szenie Em erytów w  Łodzi zwróciło się do posłów i senatorcw o obronę 
swych członków, odbyw ało wiece, na k tórych przedkładało swe postu-
laty, zwracało się do władz żądając zaprzestania krzywdzących em ery-
tów p rak tyk88.

7B XXI Zjazd Delegatów Związku M ajstrów Fabrycznych, „Kurier Läzki" 4 IV
1938, s. 4.

10 Podrożenie pieczywa  w Łodzi, „Gazeta Polska" 3 V 1938, s. 9.
81 Za nieprzestrzeganie ustaw o ochronie pracy, „Gazeta Polska" 26 I 939, s. 9.
8* Nowe dochodzenie przeciwko Jersakowi, „Gazeta Polska" 1 III 1938, s. 7.
85 Nadużycia przedsiębiorstw, „Gazeta Polska" 16 III 1938, s. 9.
84 Co odebrano emerytom od roku 1931, „Kurier Łódzki" 16 I 1938, s. 3.
88 bmerycl państwowi apelują, „Kurier Łódzki" 20 I 1938, s. 4.



Środowisko pracow ników  um ysłowych wysuw ało też szereg postu la-
tów w kwestii ren t inwalidzkich. Zasady ich wprow adzania i określa-
nia ich wysokości, szczególnie w  w ypadkach trw ałego inwalidztwa, 
nie zawsze były korzystne dla ubezpieczonych8*. Sprawa świadczeń em e-
rytalnych biyła żywo dyskutow ana wśród m ajstrów  fabrycznych. W spo-
m niany Zjazd Delegatów stw ierdzał prak tyki naruszania ustaw y o ubez-
pieczeniu m ajstrów  i to zarówno w kwestii przysługującego im okresu  
3-miesięcznego na w ypadek w ypow iedzenia pracy, m iesięcznego urlopu, 
wysokości zasiłku na w ypadek bezrobocia oraz domagali się korzyst-
niejszych świadczeń em ery talnych87. Problem y te, jak i spraw a układu 
zbiorowego, przew ijały się w w ystąpieniach na dorocznym zebraniu 
Związku M ajstrów  Fabrycznych w m arcu 1939 r.88

Szerokie kręgi zataczały także ' starania robotników i zabiegi robot-
niczych związków zawodowych o tanie i powszechnie dostępne w arunki 
odpoczynku dla zatrudnionych i ich rodzin. W  końcu 1938 r. przyniosły 
one pewne, choć nikłe wobec ogrom u potrzeb rezultaty, powołano bo-
wiem w Łodzi Biuro W czasów Robotniczych8*.

Zasygnalizowane wyżej nabrzm iałe spraw y bytow e rodziły napięcia
i konflikty. Dochodziło do sporów, zatargów, k tóre nierzadko przera-
dzały się w  strajki. O strej wym owy nabiera fakt, iż w alka strajkow a 
trw ała niem al do ostatnich chwil istnienia niepodległej Polski. Strajki, 
jak i w  poprzednich okresach, p rzybierały  rozmaite form y od krótko-
trw ałych pro testacyjnych  poprzez grupow e strajki branżow e do długo-
trw ałych stra jków  okupacyjnych.

W  dniach 21—24 II 1938 r. strajkow ało w okręgu  łódzkim 7000 
pończoszników. Strajk, choć na ogół spokojny w przebiegu, obfitował 
w szereg spięć jakie m iały m iejsce w niektórych fabrykach90. Dnia 
7 IV 1938 r. miał w  Łodzi m iejsce jednodniow y stra jk  pro testacyjny  
pracow ników ubezpieczeniowych. W yw ołał on solidarnościow e w ystą-
pienia tej grupy pracow niczej w Poznaniu®1. Do ostrych zajść doszło 
13 IV 1938 r. w  fabryce Freidenberga w  Łodzi®*. Ponad 15 tygodni, od 
stycznia do maja, trw ał s tra jk  okupacyjny w fabryce Haeblera, na j-

16 Renty inwalidzkie pracowników umysłowych, „Kurier Łódzki" 12 III 1938, s. 6.
87 XXI Zjazd Delegatów..., s, 4.
81 Ostre protesty w sprawie zatrudnienia obcokrajowców, ,.Kurier Łódzki" 13 III

1939, s. 4.
** Biuro Wczasów Robotniczych już lunkcjonuje, „Kurier Łódzki" 18 XII 1938,

s. 4.
>J Strajk w łódzkim przemyśle pończoszniczym, „Gazeta Polska" 24 II 1939, s. 8.
91 Protestacyjny strajk pracowników ubezpieczeń prywatnych, „Kurier Łódzki"

8 IV 1939, s. 4.

“  Zajście w fabryce Freidenberga, „Kurier Łódzki" 18 IV 1938, s. 6.



dłuższy s tra jk  w  łódzkim przem yśle95. Zakończony z robotnikami trw ał 
z m ajstrami, gdyż podobnie jak  robotnikom groziło im zwolnienie z p ra-
cy94. W  lipcu 1938 r. wybuchł stra jk  robotników cegielni w Łodzi i oko-
licy95. W  к ilka dni później rozpoczęli strajk  woźnice zatrudnieni w tran-
sporcie m iędzyfabrycznym 9®. Dnia 7 lipca w ybuchł stra jk  okupacyjny 
w fabryce pończoch Frydlanda, gdy przem ysłow iec nie chciał się pod-
porządkow ać orzeczeniom  Komisji Rozjemczej proponującej robotnikom 
dodatek do staw ek płac97. Dnia 22 II 1939 r. strajkiem  okupacyjnym  
podjęli obronę kom unisty robotnicy zakładów Rosena i W iślickiego98. 
Jednym  z ostatnich był stra jk  taksów karzy, k tóry  trw ał od 19 do 
29 VII 1939 r-, podjęty  na tle n iekorzystnej dla nich taryfy opłat89.

W szystkie te żywotne spraw y bytow e nie zmniejszały robotniczej 
gotowości do obrony państw a i zagrożonej niepodległości. Ludzie dawali 
temu wyraz nieustannie w  fabrykach, lokalach związkowych, zgrom a-
dzeniach party jnych  — słowem i czynem. W  dniu 2 IV 1939 r. uczest-
nicy ogólnołódzkiego wiecu PPS stw ierdzili w  przy jętej rezolucji: 
„W obliczu grożącego niebezpieczeństw a ludność pracująca w  Łodzi 
gotowa jest oddać wszystko w ofierze dla obrony całości i niepodle-
głości Rzeczypospolitej Polskiej, k tórą uważa za bezcenną zdobycz, 
przekazaną jej przez pokolenia robotników i chłopów polskich"100. 
Kierow nictwa okręgow ych kom itetów PPS na terenie woj. łódzkiego 
podjęły się we własnym  zakresie prowadzić też propagandę na rzecz 
pożyczki dozbrojeniow ej. OKR PPS w Łodzi podjął taką decyzję
4 IV 1939 r.191 W brew  kilkudziesięcioletniej robotniczej tradycji partie 
socjalistyczne zgodziły się podporządkow ać zarządzeniom władz i ob-
chodzić św ięto 1 M aja w 1939 r. w lokalach zamkniętych. Uznały za 
przekonujący argum ent, iż wym agała tego sytuacja k ra ju102. Robotnicy 
dobrowolnie dzień 1 maja poświęcali na organizowanie zbiórki na Fun-
dusz Obrony Narodowej, zaś zatrudnieni w  zakładach przem ysłu w ojen-
nego sam orzutnie zaproponowali nie przeryw ać pracy103. W  całym

83 Likwidacja 15 tygodniowego strajku w labryce Haeblera, „Gazeta Polska"
8 V 1938, s. 9.

84 Czy fabryka Haeblera wreszcie ruszy?, „Kurier Łódzki" 14 V 1938, s. 4.
85 Ze świata pracy, „Kurier Łódzki" 3 VII- 1938, s. 6.
86 Strajk w przemyśle przewozowym, „Kurier Łódzki" 7 VII 1938, s. 4.
87 Ze świata pracy, „Kurier Łódzki" 13 VII 1938, s. 4.
118 T u г 1 e j s k a, op. cit., s. 144.
89 „Głos Poranny" 22, 30 VII 1939, s. 8, 9.
100 Patriotyczna rezolucja robotniczej Łodzi, „Głos Poranny" 3 IV 1939, s. 5.
101 Przed kongresem PPS, „Głos Poranny" 5  IV 1939, s. 8.
10* „Głos Pdranny" 26, 27 VII 1939, s. 7, 7.
ш  Spokój i powaga w obchodach 1 maja w Polsce, „Kurier Łódzki" 2 V 1939,

s. 1.



kraju  odbyw ały się w  m aju liczne m anifestacje pod hasłem  ,,Robotnicy 
polscy arm ii". W  dniu 7 maja centralną m anifestację zorganizow a-
no w W arszawie. Uczestniczyli w niej także .robotnicy z okręgu łódz-
kiego, a lokalna prasa dając informacje o jej przebiegu zatytułow ała 
ją wymownie ,,Tw arde ręce robotnika gotowe chwycić za broń"104. 
PPS odwołała m ający się odbyć w Łodzi w dniach 28—29 m aja kongres 
party jny  m otyw ując to wnioskami lokalnych organizacji zajętych w y-
borami samorządowymi oraz sytuacją polityczną105. Podobnie SL odw o-
łało uroczystości racław ickie.

Gdy władze 'zakazały uczestniczyć robotnikom  z ich party jnym i 
sztandaram i w  ogólnych m anifestacjach ludności organizow anych 
w okresie 25 VI—2 VII 1939 r. (obchody Dni Morza) robotnicy zorga-
nizowali obchody we w łasnym  zakresie. Odbyli liczne m asówki i zgro-
m adzenia dzielnicowe. PPS i klasow e związki zawodowe przeprow a-
dziły szeroką akcję odczytow ą, zaś wspólnie ze SL zorganizow ały 
w sali filharm onii podniosłą akadem ię, a udział w  niej wziął socjalista, 
prezydent m iasta Jan  Kwapiński i przyw ódca SL Józef Balcerzak108. 
Powszechnie rozbrzem iew ające hasło „Nie dam y się odepchnąć od 
Bałtyku" było popierane gotowością chw ycenia za broń gdyby zaszła 
ku tem u potrzeba. N apięta sy tuacja  w  Gdańsku, -potęgujące się an ty -
polskie ekscesy hitlerow ców  wzbudzały niepokój opinii społecznej. 
W ystępow ały objaw y podniecenia i nerw ow ości. Coraz zuchwalsze 
poczynania m iejscow ych nazistów, obelżywe opinie w yrażane przez 
nich o Polsce i Polakach, rzucane pogróżki i oświadczenia o koniecz-
ności w łączenia terenów  polskich do Niemiec., w yw oływ ały odruchy 
sam oobrony w śród patrio tów  polskich. Domagano się coraz bardziej 
stanowczo od władz ukrócenia samowoli faszystów 107.

Polska opinia publiczna żywo reagow ała na w ypadki m iędzynaro-
dowe. Ocenę anschluissu (11—12 III 1938 r.) Austrii, jako rezulta tu  
w spólnoty językow ej oraz znacznego pokrew ieństw a ku ltu ry  i trady -
cji, natychm iast uznała za n ieprzekonyw ującą i niepraw dziw ą10'’. O d-
zywały się krytyczne głosy o ,.wielkich dem okracjach" za których 
bierność wobec polityki N iem iec świat jiiż zaczynał płacić tak  'wysoką 
cenę109. Tu i ówdzie w ystępow ały  objaw y ostrej k ry tyk i „instancji 
m iędzynarodow ych", k tó re  coraz bardziej zaw adziły. Sytuację w Euro-
pie oceniano jako „system  złudzeń" i przekonyw ano się, że „realną

104 „Kurier Łódzki" 8 V 1939, s. 2.
Ir5 „Głos Poranny" 14, 17 V 1939, s. 5, 7.
100 Robotnicy chwycą za broń, „Głos Poranny" 1 VII 1939, s. 7.
107 Zmienili mapę Polski, „Kurier Łódzki" 22 II 1938, s. 4.
its W ydarzenia austriackie, „Gazeta Polska" 13 III 1938, t. 4.
‘ot W ysoka cena, „Gazeta Polska" 15 III 1938, 4,



politykę możma ty lko opierać na w łasnej sile w ew nętrznej”110. Spo-
łeczeństwo zaś powiększanie obszaru Rzeszy N iem ieckiej praw idłowo 
oceniało jako oskrzydlanie Czechosłowacji, a  tym  samym również
i Polski. Komentowano — „już dziś na drodze do W łoch napotyka się 
na terytorium  niem ieckie"111.

Opinia gospodarcza Łodzi już niedługo po anschlussie widziała je-
go ujem ne skutki dla w łókiennictw a. Podnoszono, iż Niemqy zaczęli 
zalewać swoimi wyrobam i rynk i naddunajskie i bałkańskie. W skazy-
wano na utTatę .przez przem ysł łódzki rynku  bułgarskiego, rum uńskie-
go, jugosłow iańskiego, greckiego i w ęgierskiego. Prasa  m iejscowa 
alarm ow ała Anschluss uderza w  Łódź11*. W  ślad za tym dom agano się 
ograniczenia im portu  z Niemiec, apelow ano do kupców, by kierow ali 
się dewizą: „Towarów niem ieckich nie sprzedajem y"113.

N arastające zagrożenie Polski ze strony hitlerow skich Niemiec nie * 
demobilizowałó społeczeństw a. W ykazyw ało ono duże zdyscyplinowa- 
nie, nie opuszczało rąk, a podejm owało aktyw ne działania.. „Robotnik", 
organ naczelny PPS, nakazyw ał zwalczać defetyzm. Pisał on iż mimo 
potęgow ania się  trudności w  m iędzynarodowym  położeniu Polski, m u-
si ona sprostać tym  trudnościom . Sformułował on konstruktyw ne za-
dania: 1) rząd  w inien w yjść poza ram y system u i oprzeć los Rzeczy-
pospolitej o  zbiorową i świadomą dolę m ilionow ych mas pracujących 
m iast i wsi; 2) w inien dostosow ać politykę zagraniczną do rzeczyw is-
tej sy tuacji m iędzynarodow ej, a nie do krzyw ego zw ierciadła kom u-
nikatów  o „przyjaźni" i „nieagresji", 3) należy wzmocnić jeszcze bar-
dziej p racę  i ofiarność na rzecz obrony państw a114.

Ten ostatni postulat natrafiał na głębokie zrozumienie całego spo-
łeczeństw a, k tóre w  obliczu zew nętrznego zagrożenia k ra ju  przez im-
perializm  niem iecki i nasilenia antypolskiej aktyw ności mniejszości 
niem ieckiej w ew nątrz coraz bardziej się konsolidowało. Proces ten 
można by określić jako konsolidację patrio tyczną.

Dążenie do wzm ocnienia obronności państw a było powszechne. 
W  sierpniu 1938 r. zorganizowało się już w Łodzi Pocztowe Przyspo-
sobienie W ojskow e11*. N astąpił gw ałtow ny wzrost obyw atelskiej po-
staw y i patrio tycznej działalności kobiet. Zdynam izowały one sw ą po-
staw ą Unię Polskich Związków Obrońców O jczyzny11®, żywą pracę

110 System  złudzeń, „Gazeta Polska" 15 III 1938, s. 4.
111 Tak dalej być nie może, „Gazeta Polska" 18 III 1938, s. 4.

ш  „Głos Poranny" 6 IV 1938, s. 11.
113 Czas skończyć z importem niemieckim, „Kurier Łódzki" 9 VII 1939, s. 6.
111 Stanowisko PPS, „Gazeta Polska" 15 II 1938, s. 4 .

115 Pocztowe Przysposobienie W ojskowe, „Kurier Łódzki" 10 VIII 1938, s. 3.
118 W ielki wiec kobiecy w Łodzi, „Kurier Łódzki" 4 IV 1939, s. 5.



podjęła Sekcja Kobiet Związku N auczycielstw a Polskiego, kobiety  w ie-
lu środowisk społecznych i zawodowych zgłaszały się do Przysposo-
bienia W ojskow ego K obiet117.

Społeczeństwo woj. łódzkiego w ykazyw ało dużą ofiarność na rzecz 
obrany państw a. Już 4 VII 1937 r. przekazano w ojsku 41 ciężkich ka-
rabinów  m aszynowych, 2 ręczne karabiny m aszynowe, 5 granatników , 
4 haubice palow e i trzy  sam oloty. Odbyło się to podczas uroczystego 
zamknięcia w ystaw y „Praca i ku ltura wisi” w  Liskowie jako dar „rol-
ników, ludzi p racy  fizycznej i um ysłowej, przem ysłu i handlu oraz 
wolnych zaw odów "118. W  styczniu 1938 r. kw otę n a  ciężki karabin 
m aszynowy zebrała załoga fabryki Schw eikerta11». W  lutym  1938 r. 
balon, spadochron oraz 200 nam iotów w ojskow ych ofiarow ali robotni-
cy W iM y120. W  m aju granatniki i ręczny karab in  maszynowy prze-
kazali pracow nicy fabryki Biederm ana121, w lutym  1939 r. załoga 
i kierow nictw o firm y S. Rosenblatta zgrom adziła fundusz na zakup 
samolotu RWD 17122. O tw ierając 1 VII 1938 r. sw ój nowo założony 
sklep, Paweł Piekarski przekazał m iejscow em u pułkowi ufundowany 
przez siebie karabin m aszynow y125. Łódź chlubiła się także, iż w  zbiór-
ce na śoigacz m orski im. E. K w iatkowskiego zajęła p ierw sze m iejsce. 
Do dnia 21 VIII 1939 r. zebrano tu na ten  cel 1 265 200,13 zł w  gotówce 
i deklaracjach oraz papierach w artościow ych124.

W  pow ołanym  3 IV 1939 r. M iejskim  Komitecie Pożyczki Przeciw -
lotniczej w Łodzi znaleźli się przedstaw iciele w szystkich partii i stron -
nictw, organizacji i związków, środowisk społecznych i zawodowych, 
w yznań i kościołów. W chodzili więc doń reprezentanci w ładz m iasta, 
sam orządu terytorialnego, Ligi O brony Pow ietrznej i Przeciwgazowej, 
duchowieństwo katolickie, ew angelickie, praw osław ne, gmina żydow -
ska, delegaci Izby Przem ysłow o-H andlow ej, Izby Rzemieślniczej, w łaś-
ciciele nieruchom ości i banków, lekarze, inżynierow ie, adwokaci, 
członkowie związków klasow ych, związków sanacyjnych , związków 
„Praca", związków chrześcijańskich, z endeckiej „Pracy Polskiej", 
Związku Nauczycielstw a Polskiego, działacze PPS, OZN, SN, SD, PPS 
dawnej Frakcji Rew olucyjnej, Związku N iem ieckiego w  Polsce, Bundu,

117 Nauczycielki łódzkie zgłaszają współpracę dla obrony kraju, „Kurier Łódzki"
4 IV 1939, s. 4.

111 Ofiara mieszkańców ziemi łódzkiej na rzecz obrony państwa, „Dziennik Za-
rządu Miejskiego w Łodzi" 1937, nr 7, s. 484.

Dar dla armii, „Gazeta Polska" 5 I 1938, s. 7.
120 Dar dla w ojsk balonowych, „Gazeta Polska" 15 II 1938, s. 9.
1,1 Pracownicy fabryki w darze dla armii, „Gazeta Polską" 3 V 1938, s. 9.
1J* Sp. Akc. S. Rosenblatt ufundowała, „Głos Poranny" 8 II 1939, s. 4.

Obywatelski czyn, „Kurier Łódzki" 2 VII 1938, s. 3.
124 Łódi na pierwszym miejscu, „Kurier Łódzki" 24 VIII 1939, s. 1.



Żydzi Syjoniści, Żydzi Aguda, Federacja PZOO, prasa i radio, ugrupo-
w ania kobiece126. Podobny skład m iał następnie W ojew ódzki Komitet 
Pożyczki.

Ogłoszono ^pospolite ruszenie" w  ofiarności dla Ojczyzny. Dawano 
w yraz pow szechnem u przekonaniu, gdy oświadczano, iż ,,nie ma kresu 
dla pośw ięcenia ojczyźnie sw ego mienia, a gdy trzeba  będzie — i ży-
cia".

Na taki stan  serc i um ysłów społeczeństw a działały jak  w ystrzały 
kró tk ie kom unikaty radiow e i prasow e w tych ostatn ich  dniach po-
koju:

25 VIII — „W czoraj o godz. 8 rano przybył na redę portu  gdań-
skiego szkolny ok ręt niem ieckiej m arynark i w ojennej »Schleswig Hol-
stein«, zamiast zapowiadanego »Koenigsberga«"12®.

„Rozpoczęcie roiku szkolnego odroczone"127.
„Łódzki starosta  grodzki w ydał zakaz sprzedaży alkoholu. W inni 

przekroczenia tego zakazu w tryb ie  adm inistracyjnym  ukarani będą 
grzyw ną lub aresztem "128.

26 VIII — „W czoraj podpisano sojusz w ojskow y polsko-brytyjski, 
ma on na celu w spólną obronę p rzed  agresją w ojskow ą, polityczną 
i gospodarczą"139.

29 VIII — „Senat W olnego M iasta G dańska w ydał zarządzenie 
rekw irow ania polskich pociągów tow arow ych. W  dn. 28 bm. zarek-
wirowano 2 pociągi z rudą i w ęglem "130.

31 VIII — Prezydent Rzeczypospolitej w ydał zarządzenie mobili-
zacyjne: „Pierwszym  dniein m obilizacji jest 31 sierpnia b r."131

1 IX — „Rozgłośnia Polskiego Radia ogłosiła pogotowie O brony 
Przeciw lotniczej w Łodzi"132.

1 IX ■— Zarządzenie w ojew ody łódzkiego: „W szelka broń  palna 
i biała posiadana w  celach osobistych oraz w szelkie m ateriały  w ybu-
chowe w inny być oddane za potw ierdzeniem  pow iatow ej w ładzy 
adm inistracyjnej"133.

I w reszcie to ostatnie: „Odezwa prezydenta Rzeczypospolitej »Do

115 Łódi na obronę przeciwlotniczą państwa, „Dziennik Zarządu Miejskiego w Ło-

dzi" 1939, nr 4, s. 382—388.
126 Grzeczna wizyta w Gdańsku, „Kurier Łódzki" 25 VIII 1939, s. 1.
187 Tamże, s. 2.
1,8 Nie wolno pić alkoholu, „G!os Poranny" 25 VIII 1939, s. 8.
1M Sojusz wojskow y polsko-brytyjski, „Kurier Łódzki" 26 VIII 1939, s. 1. 
no Niesłychana prowokacja Gdańska, „Kurier Łódzki" 29 VIII 1939, s. 1.
151 Dalsze zarządzłnie obronne, „Kurier Łódzki" 31 VII 1939, s. 5.
131 Pogotowie OPL w Łodzi trwa, „Glos Poranny" 1 IX 1939, s. 6.
»** Zarządzenie wojewody łódzkiego, „Kurier Łódzki” 2 IX 1939, s. 5.



Narodu Polskiego« Nocy dzisiejszej odwieczny nasz w róg Tozpoczął 
działania zaczepne wobec Państw a Polskiego"134.

Niem cy rozpoczęli wojnę.

Instytut Historii 
Zakład Historii Polski Najnowszej

Барбара Ваховска

ОБЩЕСТВО ЛОДЗИНСКОИ ОБЛАСТИ 
В ПЕРИОД УПАДКА РЕЧИПОСПОЛИТОй

На территории Лодзннского воеводства проживало 2 650 000 населения. Боль-
шинство жителей, несмотря на существование крупных промышленных центров, 
являлось жителями деревень. Среди них 81% — польское население, 13% — еврей-
ское население, 4,9% -  немецкое население. Большая часть населения не имела 
постоянной работы. В выборах в сейм в 1938 г. некоторые группировки не участво- 

ровка бЫЛа ЭТ° наш,0нальная гРУпгшРовка, группировка труда и Народная группи-

Число принимавших участие в выборах было здесь гораздо ниже, чем среднее 
число в стране. Избиратель в этой части Польши отличался большим критицизмом 
и нерасположением по отношению к санации и её сторонникам, чем в других окру-

Выборы 18 XII 1938 г. в Лодзннский Городской Совет открыли цикл муницн- 
палитетных выборов в Лодзинской области. Самой сильной группировкой оказался 
социалистический лагерь. Статья следит за ходом этих выборов. Однако выборы не 
сумели прикрыть наболевшие в Лодзинской области социальные проблемы такие 
как. безработнчсть низкие заработки, вопросы пенсий по болезни и пенсий по воз-
расту. Несмотря на эти трудности, общество Лодзи проявляло свою самоотвержен-
ность для обороноспособности страны. Здесь возникает процесс патриотической кон-

“” 1  КаСаЛ°СЬ всех пР°Фессиональных слоев общества, а также женщин 
и милодежи.

\  iemcy rozpoczęli wojnę, ,.Kurier Łódzki" 2 IX 1939, з. 1


