
Radom w drugiej wojnie 

światowej 

i  dziś 



 1 września 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę, 

rozpoczynając II wojnę światową. 

 Pierwsze naloty na Radom, wykonano jeszcze rankiem 

1.09.1939. Zbombardowano wówczas lotnisko w 

Sadkowie, a następnie infrastrukturę miejską, w tym 

Fabrykę Broni. 

 Samo miasto można powiedzieć było bezbronne, gdyż 

jednostki wojskowe znajdowały się poza Radomiem. 

 Naloty nie spowodowały większych zniszczeń w sferze 

mieszkalnej, aczkolwiek lotnisko nie nadawało się już 

do użytku. 

 



Obrońcy miasta 



 Każda wojna powoduje masowe ucieczki z miast. Tak 

było i w sytuacji z Radomiem. 

 4 września miasto opuściły m. in. władze miejskie, 

powiatu, policji, służby więziennej, pozostawiając na 

pastwę losu więźniów. Można powiedzieć że po tym 

dniu, miasto już nie funkcjonowało. 

 Do dnia 8 września trwały nieprzerwane ucieczki 

miejscowej ludności. Zastraszeni nalotami bombowymi 

ludzie, pragnęli  wydostać się z piekła wojny. Niestety 

owe piekło było już na terenie całej RP. 

 



Uciekający cywile 



 Miasto było bezbronne. Po rozgromieniu grupy 

operacyjnej gen. Skwarczyńskiego w dniach 6-7 IX, na 

południe od miasta, sytuacja stała się beznadziejna. 

Drogę na Radom, Niemcy mieli już otwartą, a ich tyły 

nie były zagrożone. Wszystko zaowocowało 8 IX 1939 

wkroczeniem do miasta 13 dywizji zmechanizowanej. 

 Rozpoczęły się krótkie walki uliczne. Szczególnym 

męstwem wykazali się żołnierze broniący wiaduktu  na 

ul. Słowackiego. Przez kilka godzin, wyposażeni jedynie 

w karabin maszynowy odstrzeliwali się od 

nacierających na nich Niemców, do momentu 

wysadzenia wieżyczek w których się znajdowali Polacy. 



OKUPANCI WKRACZAJĄ DO 

RADOMIA 



 Pierwszym postanowieniem Niemców w Radomiu, było 

ustanowienie dla niego komendanta miejskiego, na którego 

mianowano gen. Elbera.  

 Nazwy polski ulic zmieniono na niemieckie m.in. 

Żeromskiego na Reichstrasse, natomiast Rynek na 

Rathausplatz 

 W Radomiu utworzono niemiecką dzielnicę, do której dostęp 

mieli tylko Niemcy.  

 Wprowadzono nakaz pracy dla Polaków wieku od 16 -60 lat. 

 Niemcy utworzyli policję porządkową, której za zadaniem 

była walka z przestępnością zorganizowaną, na terenie 

Radomia i okolic. Wszystko było spowodowane ucieczką 

zdegradowanych więźniów, w pierwsze dni wojny. 



W tle Kościół Mariacki. Widok od 

strony południowej 



 31 III 1940 r.  Niemcy utworzyli na terenie Generalnego 

Gubernatorstwa dystrykt radomski. W jego skłąd 

wchodziły powiaty: Buska, Iłży, Jędzrzejowa, Kielc, 

Końskich, Opatowa, Piotrkowa, Radomia, Radomska, 

Tomaszowa, oraz 3 miasta wydzielone: Radom, Kielce, 

Częstochowa 



Plany dot. Powstania getta pojawiły się już 

w styczniu 1940 r., jednakże 

rozporządzenie dot. Jego powstania 

pojawiło się 3 IV 1941. 

 





Z przedstawionego wyżej plakatu, można stwierdzić że 

getto miało powstać 12 IV 1941 r. w momencie 
przesiedlenia wszystkich Żydów miasta do 
wydzielonego terenu. 

 Polacy musieli opuścić dany teren do 10 IV 1941 r. 
inaczej byliby wysiedleni ze swoich domów siłą. 

 W Radomiu powstały dwa getta, jedno, główne, 
znajdowało się w samym centrum Radomia w granicach 
ulic Rwańskiej, Mlecznej,  Reja,  Piotrówka i rzeki 
Mlecznej. Drugie natomiast, tzw. Małe, powstało na 
Glinicach.  

 W getcie umieszczono ok. 33 000 Żydów. 
 



 Warunki życia w getcie były po prostu okropne. Ludzie 

tam mieszkający, nie mieli możliwości dbania o higienę 

osobistą, co powodowało epidemię tyfusu na terenie 

getta.   

 Dodatkowo 33 000 osób znajdujących na tak małym 

terenie, tworzyło wrażenie niebywałej ciasnoty. 

 Niemcy znęcali się i tak na wymęczonych już głodem i 

tyfusem Żydach. 



Znęcanie się Niemców nad Żydami 

w getcie – lata 1941-1942 



 W 1942 r. zaledwie po roku funkcjonowania, 
Niemcy zadecydowali o likwidacji getta w 
Radomiu. Akcję przeprowadzono w dwa etapy: 
I etap – likwidacja getta na Glinicach (4-5 VIII 
1942) 
II etap – likwidacja getta śródmiejskiego (16-18 
VIII 1942) 

 Akcją kierował osobiście Herbert Böttcher, 
dowódca SS i Policji w dystrykcie radomskim. 

 Ok. 85% Żydów radomskich wywieziono do 
Treblinki, gdzie czekała ich eksterminacja. 



Kamienica, która w 1942 r. 

znajdowała się na terenie 

getta. (2014 r.) 



Kamienica w getcie (2014 r.) 



 W Archiwum Państwowym w Radomiu, można znaleźć, 

kilka plakatów, potwierdzających aktywne działanie, w 

zwalczaniu polskiego ruchu podziemnego, przez 

okupantów, jak i terroru na miejscowej ludności: 

oto treść jednego z nich z 3.12.1939r.: 

„Obwieszczenie o rozstrzelaniu Mieczysława 

Kempskiego 

 Podpis „Gen. Dowodzący” 

  a to treść innego z 10.07.1944r.: 

„Obwieszczenie o areszcie i skazaniu na śmierć 30 

osób z Radomia za zabicie dwóch Niemców. 

Podpis: Der und Polizeifuhrer im Distrikt Radom 

 



 Za jakąkolwiek pomoc dla podziemia, mieszkańców 

zabijano. Jest wiele przykładów podobnych egzekucji 

m.in.  przez powieszenie. 

 

 Masowe egzekucje trwały już od początku okupacji.  Ich 

koniec nastąpił wraz z wyzwoleniem miasta w 1945r. 

 

 Łącznie stracono ponad 15 000 osób, cywilów jak i 

żołnierzy. Głównym miejscem egzekucji była wieś 

Firlej, obecnie część miasta Radomia. 





 Na terenie Radomia i okolic, powołano wiele oddziałów 

Wehrmachtu złożonych jedynie z osób określonych 

narodowości.  Były to Legiony Wschodnie.  

 Początkowo ich zasadniczym celem miało być 

propagowanie walki przeciwko ZSRR, jednak wraz z 

utratą przez Niemców inicjatywy na wojnie, zaczęto je 

wysyłać do walki na froncie wschodnim i do 

zabezpieczania tyłów. 

 Powołano łącznie 6 legionów: Gruziński, Armeński, 

Azerbejdżański, Turkiestański, Tatarów Nadwołżańskich 

i Północnokaukaski 



Żołnierze Legionu Gruzińskiego 



 15 stycznia 1945 r. rozpoczęły się walki o Radom. 

Wojska radzieckie zdobyły wówczas lotnisko na 

Sadkowie.  

 Niemcy nie stawiali większego oporu. Rosjanie 

pozostawili im korytarz do odwrotu na Przysuchę. 

Dzięki temu nie doszło do walk ulicznych na szeroką 

skalę.  

 Do godz. 9:00,16 stycznia 1945 r. oddziały 69 armii 

radzieckiej i 11 korpusu pancernego I Frontu 

Białoruskiego ostatecznie wybiły z miasta pozostałe 

jeszcze oddziały niemieckie. Radom został wyzwolony. 

 

 



Oddziały radzieckie wkraczają 

do miasta 



 

 

Na podsumowanie, proponuję trochę 

ciekawych zdjęć. 



Brama do getta w 1941r. 
 



To samo miejsce w 2014 r. 



Ratusz podczas 

okupacji  



Ratusz w 2014 r. 



„Boje polskie 1939-1945. Przewodnik 

encyklopedyczny” (red. Krzysztof Komorowski) 
 

 Sebastian Piątkowski: „Dni życia, dni śmierci. 
Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950” 
 

 Ludomiła Holtzer: „Calendarium Radomiense 1155-
1970” 
 

 Wydania gazet i czasopism radomskich 
 

 Źródła prywatne 


