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2 >>>

OKUPACYJNE DZIEJE 
RADOMIA >>>
1 września 1939 r. o świcie wojska nie-
mieckie zaatakowały Polskę. Tego same-
go dnia samoloty nieprzyjaciela dokonały 
pierwszych nalotów na Radom. 6 września 
miasto opuściły wszystkie lokalne urzę-
dy i instytucje. Jednostki niemieckie 
opanowały Radom 8 września 1939 r. 
Rozpoczęła się trwająca ponad pięć lat 
okupacja niemiecka. Przez kilka pierw-
szych tygodni władzę w mieście sprawo-
wało przedstawicielstwo Wehrmachtu. 
W październiku 1939 r. na centralnych 
ziemiach polskich utworzono Generalne 
Gubernatorstwo, a Radom został stolicą 
dystryktu. Ulokowano tu liczne urzędy 
administracji cywilnej, sądownictwa 
oraz silne struktury policyjne. Nastąpił 
okres represji, masowych prześladowań 
i terroru zmierzającego do biologicznej 
degradacji narodu polskiego i innych nacji 
niegermańskich. 
Niemcy wprowadzili w życie szereg 
zarządzeń likwidujących życie kulturalne 
i społeczne Radomia. Zamknięte zostały 
wszystkie szkoły średnie. W szkołach 
powszechnych zabroniono nauczania 
literatury, historii i geografi i. Niszczono 
świadectwa polskości. Wiosną 1940 roku 
burzone zostało mauzoleum 
płk Czachowskiego przed kościołem 
oo. Bernardynów oraz Pomnik Czynu 
Legionów. Systematycznie wprowadzano 
niemieckie nazwy ulic. W centrum (rejon 
ulic Żeromskiego, Moniuszki i Sienkiewicza) 
utworzono dzielnicę dla Niemców. 
Nastąpiły masowe aresztowania. Osadzo-
nych w radomskim więzieniu wysyłano 
do obozów koncentracyjnych: Auschwitz, 

Gross-Rosen, Ravensbrück, Majdanka i in-
nych. Zaczęto dokonywać pojedynczych 
i zbiorowych egzekucji – pierwsza odbyła 
się już w październiku 1939 r. 
Tragicznie przedstawiał się los radom-
skich Żydów, których mordowano na miej-
scu lub deportowano do obozów zagłady. 
Znaczna część mieszkańców Radomia 
podjęła walkę poprzez udział w opiece 
społecznej lub pracę w cywilnym i woj-
skowym ruchu oporu. Polski Komitet 
Opiekuńczy organizował pomoc dla 
najuboższych. Nauczyciele prowadzili 
tzw. tajne komplety. Związek Harcerstwa 
Polskiego działał pod kryptonimem „Szare 
Szeregi”. Radom był także silnym ośrod-
kiem podziemia wojskowego. Działały tutaj 
między innymi: Radomska Organizacja 
Bojowa, Służba Zwycięstwu Polski, Polska 
Niepodległa, a od 1940 r. Związek Walki 
Zbrojnej przekształcony później w Armię 
Krajową. Istniały również podziemne 
struktury Batalionów Chłopskich, 
Narodowej Organizacji Wojskowej 
i Narodowych Sił Zbrojnych oraz okręg 
radomski Gwardii Ludowej przekształ-
conej następnie w Armię Ludową. Wielu 
miejscowych konspiratorów zasiliło sze-
regi oddziałów partyzanckich. Na terenie 
Radomia przeprowadzane były akcje 
sabotażowe i dywersyjne. 
Tragiczny dla Radomia i jego mieszkań-
ców okres okupacji hitlerowskiej zakoń-
czył się w nocy z 15 na 16 stycznia 
1945 roku, po wyparciu oddziałów 
niemieckich przez Armię Czerwoną. 
Po siedemdziesięciu latach, które minęły 
od wybuchu II wojny światowej, autorzy 
niniejszego opracowania oraz wydawca, 
pragną przybliżyć wydarzenia tamtych 
dni.
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>>> Dworzec PKP w Radomiu: widok współczesny i z czasów II wojny światowej
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RADOMSKIE MIEJSCA 
PAMIĘCI II WOJNY 
ŚWIATOWEJ 
– TRASA ZWIEDZANIA >>>

DWORZEC PKP, 
ul. Beliny-Prażmowskiego 2 >>>
Radomski dworzec kolejowy oddany został 
do użytku 25 stycznia 1885 r., po otwarciu 
linii kolejowej z Dęblina do Dąbrowy 
Górniczej. W 1915 roku obiekt został częś-
ciowo spalony przez Rosjan, a następnie 
w latach 1916-1917 odbudowany przez 
Austriaków. Zlokalizowano w nim wówczas 
władze dyrekcji kolejowej, przekształcone 
później w Dyrekcję Okręgową Kolei Pań-
stwowych. W latach 1983-1992 miała 
miejsce modernizacja budynku. 
Już w pierwszych dniach września 1939 r. 
dworzec był jednym z kilku z punktów 
strategicznych Radomia, bombardowanych 
przez samoloty niemieckie. W marcu 1940 r. 
dzięki staraniom Rady Głównej 
Opiekuńczej, na dworcu utworzono 
kuchnię, rozdającą posiłki najbardziej 
potrzebującym. 
Z radomskiego dworca odprawiano trans-
porty: najpierw żołnierzy na front, a na-
stępnie więźniów do obozów zagłady. 

W czasie okupacji wielu kolejarzy 
radomskich zatrudnionych w tym 
węźle, działało w strukturach cywilnego 
i wojskowego podziemia konspiracyjnego. 
W okolicach Radomia miały miejsce liczne 
akcje dywersji kolejowej, m.in. w Garbatce 
i Jedlni Letnisko, przeprowadzane przez 
żołnierzy AL i GL. 
Udział kolejarzy w walce z hitlerowskim 
najeźdźcą upamiętnia tablica, wmurowana 
w południową ścianę dworca. 

FABRYKA BRONI, 
ul. 1905 Roku 1/9 >>>
Zakład funkcjonował w latach 1922-1927 
pod nazwą Państwowa Wytwórnia Broni, 
a od 1 kwietnia 1927 r. jako Fabryka Broni 
w Radomiu. Do chwili wybuchu II wojny 
światowej wyprodukowano w niej łącznie 
466900 szt. karabinów systemu Mausera 
(modele Kb wz. 98, Kbk wz. 29 i Kbk wz. 
98a.), ok. 49000 pistoletów VIS wz. 35, 
ok. 90000 rowerów „Łucznik” – w tym 
1500 szt. na potrzeby wojska. 
Ponadto produkowano tu m.in. broń 
myśliwską, obrabiarki, sprzęt 
motoryzacyjny. 
Na początku września 1939 r. zakład został 
częściowo ewakuowany. Po wkroczeniu 

TRASA ZWIEDZANIA: 
Dworzec PKP >>> Fabryka Broni, ul. 1905 roku >>> Siedziba gestapo, ul. Kościuszki 6 
>>> Getto, ul. Podwalna >>> Apteka Kasprzykowskich, Rynek 12 >>> Więzienie, 
ul. Malczewskiego >>> Poczta Stara >>> Resursa Obywatelska >>> Plac 72 Pułku 
Piechoty >>> Miejsce straceń, ul. Warszawska >>> Miejsce straceń, ul. 11 Listopada 
>>> Cmentarz prawosławny, ul. Warszawska.
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do Radomia wojsk niemieckich Fabryka Broni 
weszła w skład austriackiego koncernu 
Steyr-Daimler-Puch A.G. W oparciu o przed-
wojenne polskie plany techniczne kontynuo-
wano produkcję pistoletów VIS 
(pod nazwą „RADOM”) i karabinów Mauser. 

W Fabryce prowadzona była działalność 
konspiracyjna polegająca na produkcji 
elementów broni dla potrzeb podziemia 
wojskowego. Działalność ta została zde-
konspirowana we wrześniu 1942 r., po tym 
jak niemieccy policjanci podczas zbrojnego 

>>> Teren Fabryki Broni 

>>> Pomniki na terenie Fabryki Broni „ŁUCZNIK”
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starcia z żołnierzami Armii Krajowej na sta-
cji kolejowej Rożki, znaleźli pistolety VIS. 
Przeprowadzono masowe aresztowania, 
a następnie „pokazowe” egzekucje przez 
powieszenie. W dniach 12-15 października 
w trzech miejscach Radomia (przy ul. Kie-
leckiej, przy ul. Warszawskiej i na terenie 
Fabryki Broni) oraz w Rożkach stracono 
łącznie 50 osób, w tym 26 pracowników 
Fabryki Broni. Egzekucja na terenie Fabryki 
odbyła się 14 października 1942 r.
Wydarzenia te upamiętniają dwa pomniki. 
Pierwszy – obelisk z orłem zrywającym 
kajdany, odsłonięty został 19 października 
1958 r. Poświęcony jest wszystkim pra-
cownikom fabryki, zamordowanym przez 
hitlerowców w czasie okupacji (1939-
1945). Drugi (stoi teraz w głębi) – odsło-
nięty w 1981 r. z inicjatywy zakładowej 
Solidarności – stanął w miejscu, gdzie 
14 października 1942 r. hitlerowcy powie-
sili 15 mieszkańców Radomia podejrzanych 
o udział w nielegalnej produkcji broni 
i dostarczanie jej oddziałom ruchu oporu. 

KASYNO ROBOTNICZE,
ul. T. Kościuszki 2 >>>
Kasyno Robotnicze wybudowane zostało 
w 1929 r. przy Fabryce Broni. Mieściła 

się w nim świetlica, jadalnia, sala gimna-
styczna, biblioteka, sala kinowo- teatralna 
i sale klubowe. Na dachu utworzono tarasy 
wypoczynkowe. Gościli w nim między 
innymi: Prezydent RP Ignacy Mościcki, 
Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz oraz 
król rumuński Karol II. 
W okresie okupacji pełniło funkcję kasyna 
wyłącznie dla Niemców.
 
SIEDZIBA GESTAPO, 
ul. T. Kościuszki 6 >>>
Przed wojną budynek należał do dyrekcji 
Fabryki Broni. Podczas II wojny światowej 
obiekt przeznaczono na siedzibę Urzędu 
Komendanta Policji Bezpieczeństwa 
w Radomiu, której częścią składową było ge-
stapo (skrót od Geheime Staatspolizei – tajna 
policja państwowa). Piwnice stały się celami, 
a pomieszczenia na piętrze pokojami prze-
słuchań. Miejsce to było odpowiednikiem 
katowni gestapo przy ul. Szucha 
w Warszawie. Przesłuchiwani byli tu m. in.: 
Halina Bretsznajder ps. „Olga” – komendantka 
Obszaru Radomskiego Chorągwi Kieleckiej 
Organizacji Harcerek i Pogotowia Harcerek, 
pracownik Radomskiej Dyrekcji Kolejowej, 
powieszona przy ul. Warszawskiej w 1942 r.; 
Zacheusz Pawlak – późniejszy lekarz, zesłany 

>>> Kasyno robotnicze Fabryki Broni 
– w czasie wojny kasyno niemieckie

>>> Budynek dyrekcji Fabryki Broni – w czasie 
II wojny światowej siedziba gestapo
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do obozu zagłady na Majdanku, autor książki 
„Przeżyłem”, w której opisał swoją gehennę; 
Małgorzata Fornalska ps. „Jasia”– współza-
łożycielka PPR; Paweł Finder – sekretarz 
generalny KC PPR; ks. Stefan Grelewski 
– prefekt szkół powszechnych w Radomiu, 
współorganizator I Diecezjalnego Kongresu 
Eucharystycznego w 1932 r., organizator 
tajnych kompletów dla młodzieży.
W lipcu 1944 r. Niemcy zarządzili częściową 
ewakuację władz dystryktu do Częstochowy. 
W styczniu 1945 r.  opustoszały budynek stał 
się siedzibą NKWD, a wkrótce Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Prze-
słuchiwani w nim byli m.in. żołnierze Armii 
Krajowej. W 1947 r. areszt zlikwidowano.
Przed gmachem znajduje się, wykonana 
przez Stanisława Romańczuka, rzeźba 
współczesna z napisem „Nigdy więcej 
wojny” – symbol zniewolenia i cierpienia. 
W ścianę budynku wmurowane są dwie 
tablice: jedna pamięci przesłuchiwanych 
i torturowanych w czasie wojny, druga 
poświęcona ofi arom NKWD i PUBP.

SZKOŁA TECHNICZNA, 
ul. T. Kościuszki 7 >>> 
Pierwotnie była to Państwowa Średnia 
Szkoła Techniczna Kolejowa przeniesiona 

w 1921 roku ze Skarżyska Kamiennej 
do Radomia. Następnie – Państwowa 
Średnia Szkoła Techniczna i wreszcie 
Państwowe Szkoły Przemysłowe. Kształ-
cono w niej techników oraz dokształcano 
rzemieślników i majstrów dla potrzeb 
Fabryki Broni. W latach 1938 – 1950 
dyrektorem szkoły był legendarny pedagog, 
Bolesław Egejman, specjalista w dziedzinie 
termodynamiki. 
We wrześniu 1939 r. Niemcy zamknęli 
szkołę. W opustoszałym budynku urzą-
dzono początkowo szpital dla rannych 
polskich żołnierzy, a następnie niemiecki 
szpital wojskowy. Jedynie warsztaty mo-
gły prowadzić działalność, z których pro-
dukcja miała być sprzedawana wyłącznie 
wojsku niemieckiemu. Jednak wytwarzane 
tu kieraty, sieczkarnie, sprzęt budowla-
ny były nieprzydatne armii niemieckiej. 
W 1940 r. zezwolono na prowadzenie 
Państwowej Szkoły Przemysłowej 
– jedynej na terenie dystryktu radomskie-
go zawodowej średniej szkoły męskiej. 
Wielu uczniów zaangażowanych było 
w działalność konspiracyjną i zginęło 
w czasie wojny. Losy jednego z nich 
opisuje Elżbieta Jackiewiczowa 
w powieści „Pokolenie Teresy”.

>>> Szkoła Techniczna 
– w czasie wojny szpital jeniecki

>>> Siedziba gestapo, ul. Kościuszki 6
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Z okazji jubileuszu 40-lecia szkoły, w 1950 r. 
odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą 
nauczycielom i absolwentom szkoły pole-
głym w latach 1939-1945. Tablicę wyko-
nali społecznie absolwenci szkoły: 
inż. arch. Franciszek Okowiński 
i inż. arch. Jan Malmon. 
Na zewnętrznej ścianie budynku w 2005 r. 
odsłonięto tablicę poświęconą 
inż. Bolesławowi Egejmanowi.

STADION IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 
ul. G. Narutowicza 9 >>>
Budowany w czynie społecznym (pra-
cownicy Fabryki Broni podjęli uchwałę 
o dobrowolnym przepracowaniu przy 
jego budowie po 25 godz.), został od-
dany do użytku w 1931 r. W jego skład 
wchodziły: boisko piłkarskie, tor kolarski, 
korty tenisowe, bieżnia lekkoatletyczna, 
basen. Klub Sportowy „Broń” prowadził 
z sukcesami sekcje: piłkarską, bokserską 
i kolarską. 
W okresie okupacji Niemcy zlikwidowali 
działalność wszystkich klubów sporto-
wych, a stadion przejęli wraz z majątkiem 
Fabryki Broni. 
Od czerwca do sierpnia 1944 r. na terenie 
zespołu basenów, harcerze z radomskich 
„Szarych Szeregów” przeprowadzili sku-

teczną akcję pod kryptonimem „Kąpiel”, 
mającą na celu zdobycie pistoletów od za-
żywających kąpieli Niemców. Dwukrotnie, 
za pomocą podrabianych kluczy, udając 
członków Hitlerjugend wykradli z kabin 
pawilonu kąpielowego pistolety i honoro-
we sztyleciki z napisem „Blut und Ehre” 
(„krew i honor”), należące do ofi cerów 
lotnictwa oraz zasłużonych podofi cerów 
niemieckich. 

ŚRÓDMIEJSKIE GETTO ŻYDOWSKIE, 
ul. Podwalna >>>
Od chwili utworzenia Generalnej Guberni 
niemieckie władze okupacyjne dążyły 
do zagłady Żydów, konsekwentnie i me-
todycznie realizując swe nieludzkie plany. 
Dotyczyło to również Radomia i obszaru 
dystryktu radomskiego. Wszystkim Żydom, 
powyżej 10 roku życia nakazano noszenie 
na ramieniu opaski z gwiazdą syjońską 
pod groźbą kary śmierci, zabroniono ko-
rzystania z wszelkich środków transportu. 
Wprowadzony został również przymus 
pracy, który obowiązywał wszystkich 
Żydów od 12 do 60 roku życia i polegał 
na dwuletnim pobycie w obozie pracy. 
Za uchylanie się od decyzji, Żydom groziła 
kara 10 lat więzienia i konfi skata mająt-
ku. W Radomiu istniały dwa obozy pracy 
przymusowej: przy ul. Szwarlikowskiej 
i przy ul. Szkolnej. Wkrótce potem ukazało 
się zarządzenie o gettach – zamkniętych 
dzielnicach mieszkaniowych dla Żydów. 
Getto w Radomiu powstało 3 kwietnia 
1941 r. W nomenklaturze niemieckiej na-
zywane było gettem złożonym, tzn. skła-
dającym się z dwóch dzielnic żydowskich 
położonych w różnych częściach miasta. 
W dzielnicy śródmieście utworzono tzw. 
„duże getto”, w którym umieszczono 

>>> Zespół basenów kąpielowych przy Stadionie 
Sportowym im. J. Piłsudskiego (fot. arch.)
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>>> Pomnik pamięci pomordowanych 
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ok. 25 tys. osób, natomiast w dzielnicy 
Glinice znajdowało się „małe getto”, 
w którym zamknięto ok. 8 tys. osób.
W gettach panowały bardzo trudne wa-
runki bytowe: głód, przeludnienie, fatalne 
warunki sanitarne, szerzyły się liczne 
choroby zakaźne, zwłaszcza tyfus.
W 1942 r. rozpoczęto w Radomiu przepro-
wadzanie akcji „Ostatecznego rozwiązania 
kwestii żydowskiej” pod kryptonimem 
„Reinhard”. W dystrykcie radomskim trwała 
ona od 4 sierpnia do 7 listopada 1942 r. 
W tym czasie zlikwidowano getta, a ich 
mieszkańców mordowano na miejscu lub 
wywożono do komór gazowych obozu za-
głady w Treblince. Jedynie nieznaczną część 
pozostawiono w miejscowych obozach pracy. 
W drugiej połowie lipca 1944 r. Niemcy 
przystąpili do likwidacji obozów pracy 
przymusowej. Pozostałych przy życiu 
ok. 2,5 tysiąca osób narodowości żydow-
skiej w pieszych konwojach skierowano 
na Zachód. Wielu z nich zastrzelono pod-
czas „marszu śmierci”, a tych którzy prze-
żyli wywieziono pociągiem z Tomaszowa 
Mazowieckiego do Auschwitz. 
W 1950 r. na placu przy ulicy Mordechaja 
Anielewicza, w miejscu dawnej synago-
gi, odsłonięto pomnik projektu Jakuba 

Zajdensznira ku czci Żydów radomskich 
pomordowanych w czasie okupacji 
hitlerowskiej. 

APTEKA KASPRZYKOWSKICH, 
Rynek 12 >>>

W okresie przedwojennym apteka należała 
do rodziny Kasprzykowskich. Po wybuchu 
wojny Edward Kasprzykowski, jako ofi cer 
rezerwy Wojska Polskiego był jeńcem 
wojennym i przebywał w ofl agu. Aptekę 
prowadziła Halina Kasprzykowska. W piw-
nicach składowano materiały wybuchowe 
oraz broń, którą przewoził do Warszawy 
syn właścicielki – Tadeusz. Z zasobów tej 
apteki zorganizowano w Szkole Handlowej 
przy ul. Traugutta zakonspirowaną składnicę 
leków i materiałów opatrunkowych. Tyły 
apteki sięgały terenu getta, co umożliwiało 
niesienie pomocy ludności żydowskiej. 
W listopadzie 1942 r. oboje: matka i syn zo-
stali aresztowani, wywiezieni do Auschwitz 
i tam zginęli. Wojnę przeżył jedynie Edward, 
który po wyzwoleniu wrócił do Radomia 
i do końca życia pracował w aptece.

WIĘZIENIE, 
ul. J. Malczewskiego 1 >>>
Pierwotnie, w XVII w. budynki klasztorne 
zakonu sióstr benedyktynek. Po kasacie 

>>> Ogłoszenie o utworzeniu zamkniętych 
dzielnic mieszkalnych dla Żydów (repr. arch.)

>>> Apteka – Rynek 12
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>>> Dawny klasztor sióstr benedyktynek – w czasie II wojny światowej więzienie niemieckie

>>> Budynek starej poczty
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zakonu, gdy Radom znajdował się w za-
borze rosyjskim, utworzono tu więzienie 
carskie. W czasie oku pacji niemieckiej 
w części budynku zorganizowano szpital 
dla rannych jeńców wojennych. Leczono 
tu od 100 do 500 żołnierzy pod komen-
dą kpt. dra Bentkowskiego z Poznania. 
Po kilku tygodniach szpital przeniesiono 
do budynku gimnazjum im. M. Konopnickiej 
(ul. Żeromskiego 41), a cały obiekt prze-
znaczono na niemieckie więzienie. Przewi-
nęło się przez nie ponad 18 tys. więź niów, 
z których tylko 8 tys. stanowili przestępcy 
krymi nalni. Większość – to działacze po-
lityczni, członkowie pod ziemnego ruchu 
oporu lub zupełnie niewinni ludzie. 
Na początku stycznia 1943 r. z radom-
skiego więzienia duży transport więźniów 
skierowano do Maj danka, rozpoczynając tym 
samym funkcjonowanie tego obozu koncen-
tracyjnego. Ostatni transport wysłany 
14 stycznia 1945 r. do Auschwitz-Birkenau 
dojechał tylko do Częstochowy. Pozosta-
łych więźniów rozstrzelano w styczniu 
1945 r. na Firle ju. 
Po wyzwoleniu w więzieniu przetrzymywa-
ni byli członkowie organizacji niepodległoś-
ciowych. Dnia 9 września 1945 r., dzięki 
udanej ak cji podziemia, dowodzonej przez 
Stefana Bembińskiego „Harnasia”, uwolnio-
no prawie 500 osób zatrzy manych przez 
Urząd Bezpieczeństwa. 

POCZTA STARA, 
ul. Malczewskiego 5 >>>
Od czasu wybudowania w latach 20-tych 
XIX w. do chwili obecnej w budynku miesz-
czą się placówki pocztowe. 
W 1838 r. zlokalizowano na terenie poczty 
stację dyliżansów pocztowych kursujących 
na trasie Warszawa – Kraków. 

W 1865 r. dobudowano budynek poczty 
nowej. 
W okresie okupacji poczta funkcjonowała 
pod nadzorem niemieckim. Pracowało 
tam wtedy wielu młodych ludzi zaanga-
żowanych w działalność ruchu oporu. Byli 
wśród nich m.in. harcerze, członkowie 
„Szarych Szeregów”. Praca ta chroniła ich 
przed wywiezieniem na roboty do Niemiec. 
Harcerze z narażeniem życia podjęli akcję 
wykradania i niszczenia anonimowych 
listów adresowanych do siedziby gestapo 
przy ul. Kościuszki 6. Ocalili w ten sposób 
wielu Polaków. Akcja ta przeszła do historii 
pod kryptonimem „P”.

SZPITAL św. KAZIMIERZA, 
ul, J. Malczewskiego 18 >>>
Szpital przy obecnej ul. J. Malczewskiego 
powstał w 1846 r. Leczono w nim wszystkich 
chorych, z wyjątkiem chorych psychicznie. 
Z początkiem okupacji hitlerowskiej zarząd 
nad szpitalem objęli lekarze niemieccy. Dru-
gie piętro zostało przeznaczone wyłącznie 
dla Niemców. Dyrektorem został niemiecki 
lekarz dr Wilhelm Lansdorf, natomiast ordy-
natorem, zasłużony dla radomskiej służby 
zdrowia, dr Adolf Tochterman. Obaj lekarze 
współpracowali na polu medycznym 
– dr Lansdorf przekazywał Polakom leki 
przeznaczone wyłącznie dla Niemców. 
W 1943 r. dr Lansdorf został aresztowany 
przez gestapo i zesłany do obozu koncen-
tracyjnego. Dr Tochterman będąc ordynato-
rem odegrał dużą rolę w udzielaniu pomocy 
polskim patriotom i konspiratorom. Wraz 
z zespołem lekarzy i personelem pomocni-
czym pomagał wszystkim potrzebującym 
opieki medycznej, organizował pomoc 
doraźną, odwiedzał chorych w domach, 
udzielał pomocy rannym.
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Od lipca 1944 r. Niemcy rozpoczęli stopnio-
we wywożenie najwartościowszej aparatu-
ry, sprzętu medycznego, a nawet środków 
opatrunkowych. Po wyzwoleniu w szpitalu 
uruchomiono 7 oddziałów. Szpital istniał 
w tym budynku do 2002 r. 

RESURSA OBYWATELSKA, 
ul. J. Malczewskiego 16 >>>
Gmach Resursy Obywatelskiej wybudo-
wano w 1851 r. według projektu Ludwika 
Radziszewskiego. Dochód z jej działalności 
był przeznaczany na prowadzenie szpitala 
św. Kazimierza. 
W czasie I wojny światowej utworzono 
tu szpital wojenny, w okresie II Rzeczpo-
spolitej ponownie pełniła funkcję placówki 
kulturalnej. Podczas II wojny światowej 
mieścił się tu „Deutches Haus” – klub 
towarzyski dla Niemców z salą widowi-
skową i restauracją. 23 kwietnia 1943 r. 
miał tu miejsce zamach, w czasie którego 
zginął komendant policji miasta i starosta 
Fritzman, a 12 hitlerowców odniosło rany. 
Na zachodniej ścianie budynku znajduje 
się tablica upamiętniająca to wydarzenie. 

PLAC 72 PUŁKU PIECHOTY
72 Pułk Piechoty, wsławiony w wojnie 
z bolszewikami, został w 1922 r. przenie-
siony z Pińska do Radomia. Otrzymał imię 
pułkownika Dionizego Czachowskiego. 
W końcu sierpnia 1939 r., wszedł w skład 
Armii „Łódź” dowodzonej przez Juliusza 
Rómmla. Walczył w rejonie Widawy, Wielunia, 
Łaska a następnie Pabianic. 7 września 
pod Chechłem doszło do ciężkiej i krwawej 
bitwy 72 Pułku Piechoty. Ogromne straty 
uniemożliwiły prowadzenie dalszej walki. 
Rozbity pułk przestał istnieć. W lipcu 1944 r., 
72 Pułk Piechoty został odtworzony w pod-
ziemiu przez Komendanta Okręgu „Jodła” 
płk. Jana Zientarskiego ps. „Mieczysław”. 
Pułk skoncentrowano we wsi Gałki. 
Dnia 6 października 1944 r. pułk stoczył 
swoją ostatnią walkę w rejonie Przysuchy 
pod Eugeniowem i został rozwiązany.
Po zajęciu Radomia przez Wehrmacht 
na terenie koszar 72 Pułku Piechoty przy 
ulicach A. Struga i J. Malczewskiego, 
utworzono obóz dla polskich jeńców 
wojennych z różnych formacji biorących 
udział w walkach w okolicach Radomia. 

>>> Dawny Szpital św. Kazimierza
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W październiku 1939 r. przewieziono 
tu również żołnierzy z Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej „Polesie” dowodzonej 
przez gen. Franciszka Kleeberga, wzię-

tych do niewoli po bitwie pod Kockiem. 
W obozie panowały niezwykle ciężkie 
warunki – pobyt pod gołym niebem, brak 
żywności, choroby. Pomoc osadzonym 

>>> Resursa Obywatelska: widok z czasów II wojny światowej i współczesny
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>>> Mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego na Placu 72 Pułku Piechoty

>>> Koszary 72 Pułku Piechoty – ul. J. Malczewskiego
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organizowało społeczeństwo Radomia 
przekazując żywność, lekar stwa, cywilne 
ubrania. Dzięki uzyskanej pomocy wielu 
jeńcom udało się uciec z obozu i wrócić 
do swoich rodzin. 
W 1963 r., na placu 72 Pułku Piechoty przy 
ul. Malczewskiego ustawiono pomnik–
mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego 
(pierwotnie ustawiony przed kościołem 
oo. Bernardynów, zburzony przez Niemców 
w 1940 r.). Umieszczono w nim urnę 
z ziemią z miejsc walk 72 Pułku Piechoty 
w czasie II wojny światowej. 

MIEJSCE STRACEŃ, 
ul. Warszawska  >>>
Pomnik w formie głazu oraz tablica pa-
miątkowa. Tu, 15 października 1942 r. 
stracono na szubienicy 10 mieszkańców 
Radomia, aresztowanych po akcji „Rożki”. 
Wśród powieszonych byli m.in.: Halina 

Bretsznajder – komendantka radomskiej 
chorągwi harcerek, Stanisława Winczewska 
– matka Jana (kupca z Warszawy) i Henryka 
oraz Ada Mejer-Winczewska – synowa 
Stanisławy, która przypadkowo znalazła 
się w Radomiu. Została powieszona, mimo 
zaawansowanej ciąży. 
 
MIEJSCE STRACEŃ, 
ul. 11 Listopada >>>
W tym miejscu 1 marca 1944 r. rozstrzela-
no 36 mieszkańców Radomia. Wśród nich 
był Wiktor Surowiecki, drużynowy 11-tej 
Radomskiej Drużyny Harcerskiej, zami-
łowany harcerz, który organizował przed 
wojną liczne obozy oraz biwaki. W pierw-
szych miesiącach okupacji pomagał rannym 
przebywającym w radomskich szpitalach, 
niektórym nawet ułatwił ucieczkę. Podjął 
pracę w Fabryce Broni i włączył się 
w działalność konspiracyjną. Wynosił 

>>> Pomnik przy ul. Warszawskiej
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z fabryki produkowane tam pistolety typu 
VIS, w które zaopatrywał żołnierzy podzie-
mia. Mimo ostrzeżeń nie zaniechał swojej 
działalności. Został aresztowany w swoim 
mieszkaniu i wkrótce rozstrzelany.

CMENTARZ PRAWOSŁAWNY
I ŻOŁNIERZY RADZIECKICH, 
ul. Warszawska 15 >>> 
Cmentarz prawosławny przy ul. Warszawskiej 
założono w 1839 r. Przeznaczony był 
dla zmarłych wyznawców prawosławia. 
Po II wojnie światowej, w 1945 r., na części 
terenu utworzono cmentarz żołnierzy 
radzieckich. W bezimiennych mogiłach 
spoczywa 2674 żołnierzy radzieckich, 
którzy zginęli na przedpolach Radomia. 
Wśród nich jest Ilja Fiodowrowicz Klimuk 
– ojciec słynnego kosmonauty – generała 
Piotra Klimuka. Znajdują się tu również: 
kamień pamiątkowy, pomnik żołnierzy 

>>> Pomnik pamięci zamordowanych 1.03.1944 r. 
przy ul. 11 Listopada



RADOMSKIE MIEJSCA PAMIĘCI II WOJNY ŚWIATOWEJ >>> 19

radzieckich przeniesiony z parku 
im. Tadeusza Kościuszki oraz rzeźba 
z wierzchołka pomnika „Zwycięstwa” 
przeniesiona z Placu Jagiellońskiego. 
Na cmentarzu zbudowano w latach 
1990-1992 cerkiew prawosławną 
pw. św. Mikołaja. 

II. MIEJSCA PAMIĘCI 
POZA TRASĄ 
ZWIEDZANIA >>>
FIRLEJ
Niegdyś wieś podradomska, obecnie 
dzielnica Radomia. W XIX w. znajdowały 
się tu Zakłady Przemysłowe Firlej: olejar-
nia, fabryka gwoździ, fabryka farb olej-
nych – należące do rodziny Beckermanów 
oraz młyn parowy Jana Penza.

>>> Kwatera żołnierzy radzieckich na cmentarzu prawosławnym

>>> Nagrobek Ilji Fiedorowicza Klimuka – ojca 
radzieckiego kosmonauty
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W czasie II wojny światowej na tutejszych 
terenach Niemcy dokonywali masowych 
egzekucji, w których zginęło ok. 15 tys. 
osób. Dokładna liczba ofi ar nie jest znana, 
gdyż okupanci niemieccy skrupulatnie 
zacierali ślady swoich zbrodni, m. in. paląc 
ciała pomordowanych w przewoźnym 
krematorium (w miejscu obecnej pętli 
autobusowej). Egzekucje rozpoczęły się 
wiosną 1940 r. Pierwszymi ofi arami byli 
mieszkańcy, m.in. wsi: Skłoby, Stefanków, 
Hucisko, Gałki. Na Firleju grzebano rów-
nież zwłoki osób zamordowanych w pub-
licznych egzekucjach. Ostatnia egzekucja 
miała miejsce 14 stycznia 1945 r. 
Po zakończeniu wojny teren ten uporząd-
kowano i nadano mu charakter cmentarza 
wojennego. W części centralnej ustawiono 
3 drewniane krzyże, które w 1975 zastą-
piono pomnikiem w kształcie trzech strze-
listych słupów – obecnie, za zgodą autora 

pomnika, Macieja Paterkowskiego, słupy 
opatrzono metalowymi zwieńczeniami 
w formie krzyży. 
W 1974 r. utworzono tu cmentarz ko-
munalny. Jest to największa nekropolia 
Radomia. 

KOSÓW
Kosów, dawna wieś podradomska, obecnie 
dzielnica Radomia. Miejsce masowych 
straceń radomian podczas II wojny świa-
towej. Szacuje się, że w Lesie Kosowskim 
Niemcy zamordowali blisko półtora tysiąca 
mieszkańców Radomia i okolic. Pierwsze 
egzekucje rozpoczęły się tu w styczniu 
1941 r. W czasie powojennych ekshumacji 
odkryto 13 zbiorowych mogił, a w nich ciała 
419 osób. Obecnie, w symbolicznej mogile 
znajduje się ziemia z dołów straceń – szcząt-
ki pomordowanych przeniesiono na Firlej. 
Miejsca pozostałych grobów nie są znane. 

>>> Cmentarz na Firleju – pomnik w miejscu masowych egzekucji
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ROŻKI
Wieś koło Radomia, stacja kolejowa 
w kierunku Skarżyska- Kamiennej.
19 września 1942 r. wyjechała z Radomia 
6 osobowa grupa likwidacyjna, aby wy-
konać wyrok śmierci na agencie gestapo, 
działającym w Końskich. W Rożkach 
doszło do wymiany strzałów pomiędzy 
grupą konspiratorów Armii Krajowej 

a funkcjonariuszami policji niemieckiej. 
W wyniku strzelaniny zginął dowódca 
akcji, por. Jerzy Ewaryst Żetycki 
ps. „Andrzej”, trzej członkowie grupy zostali 
ranni, a jeden zatrzymany przez Niemców.
Niemcy stracili jednego żandarma, 
a dwóch zostało rannych. W ręce niemie-
ckie dostała się autentyczna kenkarta 
jednego z zamachowców. Ponadto 

>>> Symboliczna mogiła w Lesie Kosowskim 

>>> Dworzec kolejowy w Rożkach
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okupanci znaleźli w wagonie dwa po-
rzucone „Visy” , które miały identyczne 
numery jak pistolety służbowe znajdujące 
się w niemieckim posiadaniu. 
Natychmiast po incydencie w Rożkach, ko-
menda policji bezpieczeństwa w Radomiu 
przystąpiła do rozpracowania pozostawio-
nych śladów oraz aresztowań. Objęły one 
ludzi z kręgu grupy dywersyjnej i związa-
nych z przemytem pistoletów z Fabryki 
Broni, a także członków ich rodzin.
Wśród aresztowanych znaleźli się m.in. 
kasjer kolejowy Bolesław Dłużewski 
i inż. Jan Nadolski, u którego w fi rmie bu-
dowlanej był zarejestrowany dowódca akcji. 
Aresztowano całą rodzinę Graboszów: Zofi ę, 
Stanisława z żoną Julią i synem Mieczysławem 
oraz Bronisławę Mrozową. Zabrano również 
całą rodzinę Winczewskich: Stanisławę i jej 
trzech synów – Henryka, Jana i 14-letniego 

Józefa oraz synową Adę, żonę Jana którzy 
mieszkając w Warszawie, przypadkowo zna-
leźli się w domu matki przy ul. Słowackiego. 
Aresztowano pracującą na poczcie Aurelię 
Szostakównę oraz pracownicę Dyrekcji Ko-
lei – Halinę Bretsznajder. Wszyscy podejrza-
ni zostali skazani na karę śmierci. Egzekucje 
przez publiczne powieszenie na ulicach 
miasta oraz na stacji kolejowej Rożki były 
wykonywane przez cztery kolejne dni. 
Egzekucja w Rożkach odbyła się 12 paź-
dziernika rano. Na szubienicy stracono 
15 więźniów. 
Wydarzenia te upamiętniają: tablica wmu-
rowana w ścianę dworca oraz pomnik.

MIEJSCE STRACEŃ, 
ul. Kielecka >>>
W tym miejscu 13 października 1942 r. 
zginęli na szubienicy z rąk niemieckiego 

>>> Tablica pamiątkowa 
na ścianie dworca kolejowego w Rożkach

>>> Pomnik w Rożkach upamiętniający egzekucję 
12 października 1942 r.
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>>> Pomnik w miejscu egzekucji przy ul. Kieleckiej



24 >>>

najeźdźcy mieszkańcy miasta aresztowani 
po akcji w Rożkach. Na żeliwnej płycie 
wymieniono 10 nazwisk. Wśród nich znaj-
duje się nazwisko Bolesława Dłużewskiego, 
który pracując jako kasjer na stacji PKP 
Radom, sprzedał bilety dla grupy operacyjnej 
AK udającej się w dn. 19 września 1942 r. 
do Końskich w celu zlikwidowania agenta 
gestapo.

CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI, 
ul. B. Limanowskiego 72 >>>
Powstał w 1812 r. poza miastem przy 
Trakcie Starokrakowskim. Znajduje się 
na nim wiele zabytkowych nagrobków 
o urozmaiconej formie architektonicznej. 
Spoczywają tu znani radomianie m. in. Józef 
Brandt, Józef Grzecznarowski, Konstany 
Mirecki, Jan Kanty Trzebiński, Jan Luboński. 
Na terenie cmentarza znajdują się również 
zbiorowe oraz symboliczne mogiły poległych 
w czasie II wojny światowej.

Groby żołnierzy poległych w 1939 r., 
kw. 14a 
Tu na początku II wojny światowej wyzna-
czono miejsce pochówków żołnierzy Wojska 
Polskiego walczących do końca 1939 roku 
w okolicach Radomia. W czterech zbiorowych 
mogiłach pochowano 214 żołnierzy w tym: 
21 ofi cerów, 7 podchorążych, 23 podofi ce-
rów i 163 szeregowych. W 1974 r. odsłonię-
to pomnik poświęcony poległym żołnierzom 
– dwa potężne miecze rycerskie z krzyżami 
orderu Virtuti Militari po bokach. Na uporząd-
kowanych grobach postawiono 58 symbolicz-
nych betonowych krzyży, a całość kwatery 
otoczono żeliwnym ogrodzeniem. 
Groby żołnierzy wojny obronnej 1939 r. znaj-
dują się również poza wydzieloną kwaterą. 

Mogiła członków straży pożarnej 
i służby pomocniczej, kw. 10a
W dniu 7 lipca 1944 r. pod murem cmen-
tarza przy ul. B. Limanowskiego miała 

>>> Kwatera żołnierzy poległych w 1939 roku
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miejsce zbiorowa egzekucja 30 strażaków 
i członków służby pomocniczej, jako odwet 
za zastrzelenie dwóch Niemców. Ciała 
zamordowanych pochowano na Firleju. 
W dniu 27 marca 1945 r. nastąpiła eks-
humacja i pogrzeb. Trumny ze szczątkami 
strażaków złożono dokładnie w miejscu 
egzekucji z 1944 r. 

Grób harcerzy Szarych Szeregów, 
kw. 6a
W marcu i kwietniu 1944 r. nastąpiły 
w Radomiu masowe aresztowania przepro-
wadzone przez gestapo. Wśród zatrzyma-
nych znalazła się grupa radomskich harcerzy 
zaangażowanych w walkę z okupantem. 
Byli to uczestnicy m. in. akcji na Arbeitsamt. 
Harcerzy przesłuchiwano w siedzibie gesta-
po, a następnie 20 czerwca 1944 r. przewie-
ziono do Skaryszewa, gdzie zostali straceni 
w publicznej egzekucji. Ciała ich pogrzebano 
na polu w oddzielnych grobach. 

>>> Zbiorowa mogiła strażaków

>>> Grób harcerzy Szarych Szeregów
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22 kwietnia 1945 r. przeprowadzono eks-
humację. Czterech harcerzy pochowano 
w Skaryszewie, ciała sześciu (Zygmunt 
Szczepanik ps. „Zasada”, Jerzy Maszczyk 
ps. „Jurand”, Mieczysław Garbarczyk ps. „Laluś”, 
Władysław Kłosowski ps. „Wicher”, Marian 
Pająk ps. „Czarny”, Stanisław Bartkowicz 
ps. „Szyszka”) przewieziono do Radomia 
i złożono we wspólnej mogile na cmenta-
rzu rzymskokatolickim. Charakterystyczny 
grobowiec z postacią harcerza trzymającego 
sztandar zaprojektowano i wystawiono z ini-
cjatywy komendanta Hufca ZHP w Radomiu 
harcmistrza Czesława Gołaszewskiego.

Pomniki w alei głównej
W alei głównej stoją obok siebie trzy 
pomniki pamięci narodowej: 
• Pomnik w hołdzie więźniom politycznym 
okresu stalinowskiego i Sybirakom, odsło-
nięty 11 listopada 1992 r.
• Pomnik pamięci Radomian pomordowa-
nych w hitlerowskich obozach koncentra-
cyjnych: Oświęcim, Majdanek, Ravensbrück, 
Gross-Rosen, Dachau, Mauthausen, Gusen, 
Buchenwald, Oranienburg, Stuthof, Flossen-
bürg, Bergen-Belsen i innych. Obecnie opiekę 

nad pomnikiem sprawują uczniowie Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Radomiu i Heinz-
Nixdorf Realschule Büren w Niemczech.
• Pomnik pamięci ofi cerów i żołnierzy 
Rzeczypospolitej Polskiej zamordowanych 
przez NKWD w Katyniu, Ostaszkowie, 
Kozielsku i Starobielsku i innych obozach 
w latach 1939-1945.

CMENTARZ ŻYDOWSKI, 
ul. Towarowa >>> 
W 1837 roku gmina żydowska otrzymała 
dawny cmentarz epidemiczny, na którym 
urządziła kirkut. W okresie okupacji 
kirkut został zniszczony przez Niemców. 
Kamienne nagrobki – macewy wykorzystane 
zostały do budowy dróg, chodników itp. 
Około 300 macew odnaleziono na terenie 
osiedla Wacyn. W czasie okupacji kirkut 
był miejscem pochówków osób zmarłych 
w obu gettach – także z głodu, chorób 
i wyniszczającej pracy fi zycznej. 
8 listopada 2010 r. na radomskim kirkucie 
odsłonięty został pomnik – lapidarium 
pamięci tych, którzy zginęli w czasie 
holocaustu. Pomnik zaprojektowany przez 
Tadeusza Derlatkę ma kształt półkolistego 

>>> Pomniki w alei głównej 
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>>> Radomski kirkut

>>> Kościół pw. Opieki NMP
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muru, na którym umieszczono 60 macew 
odnalezionych w ostatnich latach na terenie 
Radomia.

KOŚCIÓŁ pw. OPIEKI NMP, 
ul. H. Sienkiewicza 13 >>>
Kościół wybudowany w latach 1896-1911 
wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego 
w stylu neogotyckim. Od 25 marca 1992 r. 
– katedra radomska.
W czasie II wojny światowej kościół był 
miejscem działalności charytatywnej para-
fi an pod kierunkiem proboszcza 
ks. Dominika Ściskały. Udzielano tu pomo-
cy ofi arom wysiedleń, jeńcom wojennym, 
więźniom obozów koncentracyjnych i ro-
dzinom ofi ar wojny. W październiku 1939 r. 
w kościele nocowali wysiedleńcy z Gdyni. 
W kościele, w prawej kruchcie znajdują się 
dwie tablice upamiętniające ofi ary II wojny 
światowej.

PARK im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ,
ul. S. Żeromskiego >>>
Założony w 1867 r., nazywany był „Nowym 
Ogrodem”, następnie Ogrodem Saskim. 
W połowie września 1939 Niemcy utwo-
rzyli tu obóz przejściowy dla polskich 
jeńców wojennych „Gefangenenlager 
Radom”. Po jego likwidacji, park znajdujący 
się w dzielnicy niemieckiej, był miejscem 
rekreacyjnym dla Niemców. Obowiązywał 
zakaz wstępu Polakom. W dniu 16 stycznia 
1945 r. na terenie parku od strony 
ul. Żeromskiego pochowano 34 żołnierzy 
radzieckich poległych w walkach o Radom. 
Ustawiono również pomnik upamiętniający 
ostatnie wydarzenia II wojny światowej 
w Radomiu. W 1989 roku nastąpiła 
ekshumacja szczątków żołnierzy 
oraz przeniesienie pomnika na teren 
cmentarza prawosławnego 
przy ul. Warszawskiej.

>>> Miejsce pierwotnego pochówku żołnierzy radzieckich
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URZĄD MIEJSKI, 
ul. S. Żeromskiego 53 >>>
Jeden z najcenniejszych zabytków Rado-
mia. Klasycystyczny gmach o charakterze 
pałacowym wybudowany został w 1827 r. 
wg projektu Antonio Corazziego z przezna-
czeniem na siedzibę władz ówczesnej 
Komisji Województwa Sandomierskiego. 
Podczas II wojny światowej obiekt zajęty 
został przez okupacyjne władze niemieckie 
dystryktu radomskiego. Często gościł tu gu-
bernator Hans Frank. W latach 1938-1942 
dobudowano tylne skrzydło, a władze nie-
mieckie wzniosły nowy front od strony 
ul. M. Niedziałkowskiego. 
W gmachu urzędu, na drugim piętrze 
znajduje się tablica poświęcona pamięci 
pracowników Urzędów Skarbowych – ofi ar 
okupanta.

DAWNA SIEDZIBA II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
im. M. KONOPNICKIEJ, 
ul. S. Żeromskiego 41 >>>
Kamienicę tę zbudowano w latach 70-tych 
XX w. W okresie przedwojennym mieściło 
się tu gimnazjum żeńskie im. Marii 
Konopnickiej. W pierwszych miesiącach 

>>> Gmach Urzędu Miejskiego

>>> Kamienica przy ul. S. Żeromskiego 41
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okupacji hitlerowskiej znajdował się 
tu szpital dla polskich jeńców wojennych, 
m. in. Kleeberczyków. Inicjatorem jego 
powstania byli radomscy działacze PCK. 
Wiosną 1940 r. Niemcy rozpoczęli dzia-
łania celem likwidacji placówki. Nastąpiły 
aresztowania personelu medycznego. 
Ostatecznie szpital został zlikwidowany 
20 maja 1940 r. 
Obecnie w budynku od strony 
ul. J. Kilińskiego znajduje się tablica 
upamiętniająca te wydarzenia. 

APTEKA ŁAGODZIŃSKICH, 
plac Konstytucji 3 Maja 5 >>>
Apteka mieściła się w pałacu Karschów. 
Właściciel apteki Feliks Łagodziński w 1939 
roku jako dowódca pociągu zaopatrzenia 
sanitarnego przekroczył granicę z Rumunią 

i przedostał się do Anglii. Od tego czasu ap-
tekę i skład apteczny prowadziła jego żona 
Kamila – działaczka ruchu oporu. Dostarczała 
ona środków opatrunkowych i leków dla 
potrzeb konspiracji, a w obszernych piwni-
cach przechowywała broń, amunicję i prasę 
podziemną. Skład apteczny prowadził 
również laboratorium fotografi czne gdzie 
trafi ały do wywołania zdjęcia wykonywane 
przez Niemców. Personel apteki, również 
zaangażowany w pracę konspiracyjną, 
wykonywał dodatkowe odbitki z niektó-
rych zdjęć (m. in. z egzekucji ulicznych czy 
likwidacji getta). Udało się je przechować 
do wyzwolenia i są one obecnie cennym 
materiałem historycznym. 

DOM PRACY przy kościele 
pw. Świętej Rodziny, 
ul. K. Kelles-Krauza 19 >>>
Powstał w Radomiu w 1896 r. dzięki 
staraniom Towarzystwa Dobroczynności. 
Na jego siedzibę wzniesiono neogotycki 
budynek przy ówczesnej ul. Piaski róg 
ul. Świeżej. Opiekę nad nim sprawowały 
siostry Miłosierdzia (szarytki).
Podczas wojny Dom Pracy był ostoją pa-
triotyzmu i miejscem schronienia dla wielu 
potrzebujących. Szarytki organizowały 
dożywianie jeńców, odwiedzały więzienia, 
interweniowały w sprawie aresztowanych. 
Pomagały rannym dając im schronienie. 
Od 8 września, kiedy Niemcy utworzyli 
obóz dla jeńców, pomagały w ich żywieniu. 
Korzystając z ofi arności radomian dostar-
czały odzież, a także ułatwiały ucieczki 
z obozu, ratując żołnierzy przed wywiezie-
niem do Niemiec. W listopadzie 1939 roku 
szarytki weszły w skład Komitetu Pomocy 
Ludności Polskiej w Radomiu. Udzieliły 
gościny 200 osobom przesiedlonym przez >>> Apteka Łagodzińskich w pałacu Karschów
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Niemców. Po Powstaniu Warszawskim 
przyjęły do Domu 42 osoby. Warsztaty 
Domu Pracy chroniły przed wywiezieniem 
do Niemiec. Zgromadzenie współpracowało 
z Armią Krajową, a w sklepie Domu Pracy 
była skrzynka kontaktowa AK. Od 1941 
roku w Domu Pracy siostry udzielały lokalu 
do prowadzenia tajnego nauczania. Kilka 
z sióstr za swoją działalność zostało aresz-
towanych i wywiezionych do Auschwitz. 

TEATR POWSZECHNY 
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO,
plac Jagielloński 15 >>>
Budynek powstał w 1928 roku jako Dom 
Robotniczy. Mieściło się w nim Kino „Apollo”. 
Po wybuchu wojny PCK zorganizował 
tu szpital jeniecki, do którego 9 października 
1939 r. przywieziono polskich żołnierzy 
z Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, 
rannych podczas Bitwy pod Kockiem, sto-
czonej w dniach 2-5 października 1939 r. 

Od 1941 r. kino „Apollo” wznowiło swoją 
działalność, ale tylko dla ludności 
niemieckiej.
Na zewnętrznej ścianie budynku znajduje 
się tablica ufundowana przez wdzięcznych 
Kleeberczyków (żołnierzy gen. F. Kleeberga), 
jako podziękowanie za pomoc społe-
czeństwa radomskiego niesioną rannym 
i jeńcom wojennym z Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej „Polesie”. 

>>> Dom Pracy przy kościele pw. Świętej Rodziny

>>> Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego 
– dawniej kino „Apollo”
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WACYN – RADIOSTACJA,
ul. Przytycka 2 >>> 

W latach 1929–1930, obok gmachu Urzędu 
Radiokomunikacyjnego, fi rma „Marconi” 
z Londynu zainstalowała 4 maszty o wyso-
kości 100 m i nadajnik radiotelegrafi czny. 
W pierwszych dniach września 1939 r. 
radiostację zajęli Niemcy.
Stąd retransmitowali programy radia 
niemieckiego. Tu złożono radioodbiorniki, 
sprzęt nadawczy i odbiorczy, który zare-
kwirowano mieszkańcom miasta na mocy 
odezwy z dnia 12 września 1939 r. 
W dniach 22-30 czerwca 1940 r. na roz-
kaz służb wojskowych przygotowywano 
urządzenia i sprzęt nadawczy do wysłania 
na teren Rzeszy. Grupa polskich pra-
cowników (w tym radomskich harcerzy) 
przeprowadziła akcję dywersyjno–sabota-
żową, spowalniając prace i niszcząc sprzęt 
pakowany w skrzynie. Mimo to, urządzenia 
z radomskiej radiostacji wykorzystane były 
na terenie lotniska berlińskiego Tempelhof 
i Königs Wüsterhausen do łączności z ma-
rynarką podwodną.

LOTNISKO WOJSKOWE NA SADKOWIE, 
ul. Lubelska 150 >>>

Powstało w 1927 roku jako lotnisko polo-
we dla Eskadry Szkolnej Pilotów, przemia-
nowanej w 1937 r. na Szkołę Podchorą-
żych Rezerwy Lotnictwa. Komendantem 
jej został ppłk. pil. Alojzy Bieseljak (zginął 
w Katyniu). W dniach 1-8 września 1939 r. 
lotnisko było regularnie bombardowane 
przez samoloty Luftwaff e. W okresie 
okupacji stacjonowały tu dywizjony my-
śliwskie i bombowce. Niemcy przebudowali 
lotnisko. W dniach 22-26 lipca 1944 r. 
stacjonował tu dywizjon myśliwski JG 52. 
Dnia 15 stycznia 1945 r. wojska 1 Frontu 
Białoruskiego dotarły do Radomia. 
O godz. 16 zdobyły okopy na Sadkowie 
i opanowały lotnisko. 

OBOZY PRACY, 
ul. Kolejowa i ul. Szwarlikowska >>>
W Radomiu istniały dwa obozy pracy przy-
musowej: przy ul. Szwarlikowskiej i przy 
ul. Szkolnej (obecnie okolice ul. Kolejowej 
i J. Grzecznarowskiego). 6 listopada 1943 r. 

>>> Maszty radiostacji w dzielnicy Wacyn.
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>>> Pomnik na lotnisku wojskowym
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obóz przy ul. Szwarlikowskiej zlikwidowa-
no, a mieszkańców przeprowadzono na 
ul. Szkolną. Jednocześnie Niemcy dokonali 
formalnej reorganizacji obozu. Dotychczasowa 
nazwa „Żydowski obóz pracy przymusowej” 
uległa ofi cjalnej zmianie na: „Obóz koncen-
tracyjny SS w Lublinie, oddział w Radomiu”. 
Równocześnie władzę nad obozem przejęła 
z rąk miejscowej policji 80 osobowa za-
łoga SS-manów z Lublina, na czele której 
stanął Robert Frick. Dla wzmocnienia siły 
roboczej przywieziono także na ul. Szkolną 
ponad 100 więźniów z obozu na Majdanku. 
Więźniowie, głównie Żydzi, pracowali w war-
sztatach obozowych oraz w Fabryce Broni. 

III. W HOŁDZIE 
BOHATEROM 
– DOWODY PAMIĘCI >>>

Na terenie Radomia znajdują się pomniki 
oraz wiele tablic poświęconych pamięci 
ofi ar II wojny światowej i bohaterom wojen-

nym. Odnajdujemy je w kościołach, szkołach, 
urzędach, na skwerach przed budynkami.

POMNIK POLEGŁYCH STRAŻAKÓW, 
skrzyżowanie ulic R. Traugutta 
i A. Tochtermana >>>

>>> Tereny przy ul. Kolejowej – lokalizacja obozu koncentracyjnego SS w Lublinie, oddział w Radomiu
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Z tego miejsca 7 lipca 1944 r. gestapo 
wyprowadziło na śmierć 30 strażaków, 
których następnego dnia rozstrzelano przy 
murze cmentarza rzymskokatolickiego.
Pomnik poświęcony poległym w obronie 
ojczyzny jak i tym, którzy zginęli podczas 
działań ratowniczo gaśniczych zaprojekto-
wał mgr inż. arch. Tadeusz Derlatka.  
Autorem i wykonawcą rzeźby jest artysta 
rzeźbiarz, profesor ASP Adam Myjak. 
Uroczyste poświęcenie pomnika miało 
miejsce 16 września 1996 roku.

TABLICE PAMIĘCI W KOŚCIOŁACH 

KOŚCIÓŁ pw. św. WACŁAWA, 
plac Stare Miasto 13 >>>
Kościół pw. św. Wacława powstał w 1216 r. 
z fundacji Leszka Białego, a następnie otrzy-
mał uposażenie z fundacji Bolesława 
Wstydliwego. W 1802 r. został zamieniony 
przez władze austriackie na magazyn mąki, 
następnie magazyn wojskowy, etapowe 
więzienie, szpital epidemiczny, przytułek dla 
psychicznie chorych, oddział psychiatryczny 
szpitala miejskiego oraz siedzibę Ekspedycji 
Wykopaliskowej PAN. Odbudowany w 1985 r. 
ponownie pełni funkcje świątyni katolickiej.
W czasie II wojny światowej w mieszczą-
cym się tu przytułku dla psychicznie cho-
rych ukrywanych było wiele osób zagrożo-
nych aresztowaniami. We wnętrzu znajdują 
się tablice upamiętniające bohaterów 
II wojny światowej:

1. Tablica pamiątkowa harcerzy 
Szarych Szeregów
Tablica przywołuje pamięć o wielu działa-
czach radomskiego „Ula” – Komendy 
Chorągwi. Pierwszym organizatorem i ko-
mendantem „Szarych Szeregów” na terenie 

chorągwi noszącej kryptonim „Ul Rady” 
był hm. Józef Mędyk ps. „Fizyk”. 
Ścigany przez gestapo zmarł w Białobrzegach 
na tyfus, pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim. Następnymi komendanta-
mi byli: hm. Władysław Jasiński, zastrzelony 
w czasie ucieczki z transportu w grudniu 
1941 r.; hm. Tadeusz Kwaśniewski 
ps. „Kalikst”, rozstrzelany 29.05.1943 r. 
w Warszawie; hm. Janusz Milewski ps. „Niuła”, 
aresztowany w lutym 1944 r., rozstrzelany 
w Gross Rossen w lipcu 1944 r.; 
phm. Bogdan Gąsiorowski ps. „Grywałt”, 
zmarł w Poznaniu w 1986 r. 
Najbardziej znane akcje sabotażowe 
„Szarych Szeregów” to: niszczenie na tere-
nie radiostacji nadajników, aparatów i sprzę-
tu radiowego przygotowanego do wysyłki 
do Rzeszy, zamach na Arbeitsamt 
w Radomiu w dniu 27 czerwca 1943 r., 
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w czasie którego udało się spalić akta 
i zniszczyć urządzenia. 
Tablica powstała z inicjatywy harcmistrza 
Jana Seredyńskiego ps. „Artur”.

2. Tablica pamiątkowa poświęcona 
walczącym o niepodległość Polski 

Tablicę ufundowali żołnierze Armii 
Krajowej inspektoratu Radom w hołdzie 
Polakom poległym za wierność ideałom. 
Tablicę projektował ks. infułat Stanisław 
Sikorski. Nad tekstem znajduje się ryngraf 
oraz odlane z brązu słowa „Bóg – Honor 
– Ojczyzna” , a pod tekstem znak Polski 
Walczącej. 

3. Tablica pamiątkowa 
dra Jerzego Borysowicza (1903-1980)
Jerzy Borysowicz, lekarz specjalista 
psychiatra neurolog. Po wybuchu 

II wojny światowej wraz z żoną i synami 
przybył do Radomia. Znalazł zatrudnienie 
w przytułku dla umysłowo upośledzonych 
i domu opieki dla starców, który od 1930 r. 
zlokalizowany był w budynku dawnego 
kościoła św. Wacława. W czasie okupacji 
prowadził działalność patriotyczną 
– lecząc chorych ukrywał wśród nich 
ludzi zdrowych, zagrożonych 
aresztowaniem. Ratował partyzantów, 
żołnierzy podziemia, prześladowanych 
oraz rannych. Wśród uratowanych byli 
również Żydzi. Za swoją działalność 
otrzymał medal Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata.
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4. Tablica pamiątkowa harcmistrza 
porucznika Jana Seredyńskiego 
„Artura” (1921-1991)

Jan Seredyński był zastępcą komendanta 
Radomskiej Chorągwi Szarych Szeregów 
„Ul Rady” oraz dowódcą Harcerskiej Kom-
panii 72 Pułku Piechoty AK. 

5. Tablica pamiątkowa ks. Stanisława 
Sikorskiego ps. „Jęk” (1910-1993) 

W latach okupacji ks. Stanisław Sikorski był 
wikariuszem w kościele farnym w Radomiu 
i pełnił funkcję kapelana 72 Pułku Piechoty 
AK oraz Szarych Szeregów. Odznaczony 

Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militarii 
III, IV i V klasy oraz Krzyżem Ofi cerskim 
Polonia Restituta.
Inicjatorami i fundatorami tablicy byli żoł-
nierze AK i Szarych Szeregów, członkowie 
Cechu Rzemiosł Różnych oraz członkowie 
Wojewódzkiego Cechu Rzemiosł Spożyw-
czych, a także parafi anie. 

KOŚCIÓŁ oo. BERNARDYNÓW 
pw. ŚW. KATARZYNY,
ul. S. Żeromskiego 6/8 >>>

Tablica pamiątkowa gen. brygady 
Jana Zientarskiego-Lizińskiego 
Jan Zientarski-Liziński podczas kampa-
nii wrześniowej był dowódcą oddziału 
wydzielonego w składzie Armii Łódź. 

Internowany w Rumunii. W maju 1940 r. 
udało mu się opuścić obóz internowanych. 
Zamieszkał na Węgrzech, gdzie działał 
w obozie Polski Walczącej. Był szefem 
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komórki przerzutowej, organizował prze-
rzut marszałka Rydza-Śmigłego do Polski. 
Sam również przedostał się do ojczyzny. 
Po śmierci marszałka prowadził pracę woj-
skową w OPW, a od 1943 r. był Inspektorem 
Komendy Głównej AK. W sierpniu 1944 r. 
został dowódcą Korpusu Kieleckiego „Jodła”. 
Więziony w latach 1946-1951. Zmarł 
w Warszawie.
Granitowa tablica z popiersiem generała 
powstała z inicjatywy byłych żołnierzy AK: 
Mariana Kubisia ps. „Szczapa”, Piotra Kunki 
ps. „Lis” i Mariana Pastuszki ps. „Czarny”.

KOŚCIÓŁ pw. OPIEKI NMP, 
ul. H. Sienkiewicza 1 >>>

1. Tablica poświęcona kapłanom 
Diecezji Radomskiej,
Na tablicy znajdują się nazwiska 22 księży 
i jednego diakona, którzy oddali życie 
za wiarę i ojczyznę w obozach śmierci. 

Z inicjatywą ufundowania tablicy wystąpił 
ksiądz Stefan Świetlicki proboszcz z parafi i 
Skaryszew na konferencji dekanalnej 
w 1960 roku. Nad treścią i wykonaniem 
tablicy czuwał zespół kierowany 
przez księdza Wojciecha Staromłyńskiego, 
proboszcza kościoła pw. Opieki NMP. 
Fundusze na wykonanie tablicy pozyskano 
ze składek księży.

2. Tablica pamięci żołnierzy Armii 
Krajowej

Tablica upamiętnia żołnierzy Armii Krajowej 
Inspektoratu Radomskiego i wszystkich, 
którzy oddali życie w obronie ojczyzny.

KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY 
pw. ŚW. STANISŁAWA, 
plac Konstytucji 3 Maja >>> 
Powstał po odzyskaniu niepodległości 
w drodze przebudowy istniejącej w tym 
miejscu od 1902 r. cerkwi prawosławnej 
pw. św. Mikołaja. 
W okresie okupacji niemieckiej w koście-
le tym odprawiano msze dla Niemców. 
Po wojnie w kościele umieszczono 8 tablic 
poświęconych poległym żołnierzom Wojska 
Polskiego, żołnierzom podziemia z ugrupo-
wań AK i BCH oraz bohaterom wojennym:
 
1. Tablica pamięci żołnierzy i partyzan-
tów AK, 72 Pułku Piechoty poległych 
w bojach za ojczyznę i pomordowanych 
w obozach koncentracyjnych. 
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2. Tablica pamiątkowa Stanisława 
Kożuchowskiego, legionisty WP, 
zamordowanego przez Niemców 
5 lipca 1940 r. na Firleju.

3. Tablica ppor. Jerzego Bichniewicza 
Jerzy Bichniewicz – cichociemny, ps. „Błę-
kitny”, miał być zrzucony na placówkę „Kur” 
koło Opola Lubelskiego. Samolot, którym 
był transportowany nie wrócił z akcji 
– rozbił się o skały w Norwegii. 
Tablicę wystawiła żona – pani Anna 
z.d. Borowska oraz jej brat Stefan 
Borowski. 

4. Tablica poświęcona polskim ofi cerom 
jeńcom wojennym zamordowanym 
w Związku Radzieckim.

Tablica upamiętnia zbrodnię, którą dokonał 
NKWD mordując tysiące polskich ofi cerów, 
jeńców wojennych. Widnieje na niej odznaka 
Związku Sybiraków oraz wizerunek Matki 
Bożej Kozielskiej. Inicjatorem wykonania tabli-
cy był Związek Sybiraków w Radomiu. Tablicę 
projektował członek Związku, Jan Durlik.

5. Tablica poświęcona dowódcom, 
wykładowcom, instruktorom 
i wychowankom Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Lotnictwa Radom – Sadków 
w latach 1937-1939
Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa 
powstała w 1924 r. Po zorganizowaniu 
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znajdowała się w różnych miejscowościach, 
a w 1937 r. stałą bazą szkoły został Radom 
– Sadków. W czasie II wojny światowej wy-
chowankowie szkoły brali udział w lotach 
bojowych służąc w dywizjonach myśliw-
skich i bombowych na zachodzie. Wielu 
z nich zginęło: jedni w boju, inni w obozach 
zagłady.
Tablica wykonana z brązu w kształcie tar-
czy rycerskiej, której górną część obejmują 
skrzydła husarskie. Umieszczono na niej 
odznaki 16 dywizjonów lotniczych 
i 6 pułków lotniczych walczących 
w II wojnie światowej. 

6. Tablica pamiątkowa Haliny 
Bretsznajder
Halina Bretsznajder była komendantką 
radomskiej chorągwi harcerek. Na początku 
wojny zorganizowała harcerskie pogotowie 
wojskowe i służbę sanitarną oraz pierwszy 
punkt opatrunkowy na dworcu. W swoim 
domku przy ul. B. Limanowskiego 28, róg 
ul. Mariackiej przyjmowała przyrzeczenia 
harcerskie i zaprzysiężenia do konspiracji. 

Pracowała w PCK. Została aresztowana 
we wrześniu 1942 r. Przesłuchiwana 
w siedzibie gestapo przy ulicy Kościuszki 6, 
następnie skazana na śmierć przez powie-
szenie. Stracona 15 października 1942 roku 
przy ulicy Warszawskiej. Na cmentarzu 
komunalnym znajduje się symboliczny grób 
Haliny. 

7. Tablica pamięci leśników poległych 
i pomordowanych na ziemi radomskiej 
w latach 1939-1956
Od pierwszych dni okupacji niemieckiej 
lasy radomskie stały się miejscem spotkań 
organizatorów podziemia, dowódców 
organizacji konspiracyjnych, punktami 
łączności radiowej, a często magazynami 
broni i sprzętu wojskowego. Ścisłą współ-
pracę ze służbą leśną nawiązał mjr Henryk 
Dobrzański „Hubal”. Leśnicy byli infor-
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matorami, organizowali zaopatrzenie dla 
oddziału, kwatery. 
Inicjatorem wykonania tablicy jest 
inż. leśnik Kazimierz Soborowski, przewod-
niczący Koła Leśników Kombatantów Ziemi 
Kielecko- Radomskiej. 

8. Tablica pamiątkowa 
ppłk. Jana Sońty.
Jan Sońta ps. „Ośka” wiosną 1940 r. roz-
począł formowanie grupy bojowej „Wici” 
na terenie powiatu iłżeckiego. Oddział 
przez niego dowodzony, przekształcił się 
w zgrupowanie, które przeprowadziło ok. 
50 akcji bojowych, między innymi w Solcu 
nad Wisłą, Tarłowie, Lipsku. Stoczył szereg 
bitew partyzanckich: pod Tychowem, 
Gadką, Seredzicami. Rozgłos przyniósł 
mu odważny atak na sztab Wehrmachtu 
w Chwałowicach 28 lipca 1944 r. 

Po wyzwoleniu pełnił funkcję inspektora ko-
mendy głównej MO w stopniu podpułkowni-
ka, prowadząc zakonspirowaną działalność 
niepodległościową. 11 sierpnia 1945 r. zo-
stał aresztowany i oskarżony o działalność 
mającą na celu obalenie demokratycznego 
ustroju państwa. Wyrokiem Wojskowego 
Sądu Okręgowego w Warszawie skazano 
go na karę śmierci. Po 2 miesiącach karę 
śmierci zamieniono na 12 lat więzienia. 

Kaplica-Mauzoleum 
pw. św. Maksymiliana Kolbe w kościele 
pw. św. Stanisława
Kaplica jest darem społeczeństwa Ziemi 
Radomskiej i Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Powstała z inicjatywy byłych więźniów hit-
lerowskich obozów koncentracyjnych z lat 
1939-1945, mieszkańców tej ziemi.
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W kaplicy znajdują się urny z prochami 
pomordowanych w 16 głównych obozach 
koncentracyjnych. Urny projektował 
Jan Koziec, były więzień z Oświęcimia 
i Flossenbürga. Obraz św. Maksymiliana 
Kolbe malował były więzień Oświęcimia 
– Mieczysław Kościelniak. Ołtarz – sarkofag 
projektował inż. architekt Konrad Brejtkop. 
Kaplica została poświęcona 14 sierpnia 
1986 r. przez bpa. ordynariusza Edwarda 
Materskiego.

KOŚCIÓŁ pw. NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA JEZUSOWEGO, 
ul. Kościelna 1 >>>

Tablica ks. dra Bolesława 
Strzeleckiego 
Bolesław Strzelecki pracował w Radomiu 
od 1923 r., jako prefekt w Państwowym 

Seminarium Nauczycielskim Żeńskim 
i Szkole Ćwiczeń, Szkole Handlowej 
Stowarzyszenia Kupców Polskich 
w Radomiu oraz Państwowej Szkole 
Przemysłowej Żeńskiej. Był kapelanem 
radomskiego więzienia. Pełnił obowiązki 
diecezjalnego kapelana harcerstwa 
oraz kapelana radomskiego ZHP. 
Działał w Polskim Czerwonym Krzyżu. 
Po wybuchu wojny w 1939 r. rozwinął 
pracę charytatywną i podtrzymywał 
ludzi na duchu, witając się słowami 
„niech żyje Polska”. Od 15 lipca 1940 r. 
był proboszczem parafi i Najświętszego 
Serca Jezusowego. Organizował jeńcom 
wojennym ucieczki z radomskich obozów. 
Ocalonym dostarczał dowody tożsamości. 
W uroczystość Trzech Króli, 6 stycznia 
1941 r. wygłosił słynne kazanie, 
w którym powiedział: „Tak jak spotkała 
kara boża biblijnego Heroda, tak 
dosięgnie ona również i dzisiejszych 
herodów”, kończąc słowami: „trzeba 
wierzyć w powstanie narodu polskiego”. 
Został aresztowany następnego dnia, 
w czasie gdy rozdawał chleb i tłuszcz 
biednym ustawionym w długiej kolejce. 
Postawiono mu zarzut „nadużywania 
ambony”. Po torturach w gestapo 
przy ul. Kościuszki 6, w dniu 5 kwietnia 
1941 r. został przewieziony do obozu 
Auschwitz. Tam rozwinął opiekę 
charytatywną, żebrząc o chleb, którym 
karmił bliskich mu radomian. Miał 
przezwisko „głodomór”. Wyczerpany 
torturami, wygłodzony zmarł od bicia 
dębowym kijem 2 maja 1941 r., jako 
więzień 13002.
Odsłonięcia tablicy w 1951 r. dokonał 
ksiądz Jan Zieja – przyjaciel księdza 
Strzeleckiego. 
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PARAFIA EWANGELICKA, 
ul. Reja 7 >>>

Tablica pamięci pastorów ewangeli-
ckich zamordowanych w czasie wojny
Ksiądz Edmund Friszke objął stanowisko 
pastora w Radomiu po zmarłym w lutym 
1929 roku księdzu Henryku Tochtermanie. 
21 września 1939 roku został aresztowany 
przez gestapo za przedwojenną działalność 
polonizacyjną wśród parafi an. Do końca 
wojny był więźniem obozów koncentracyj-
nych Oranienburg – Sachsenhausen oraz 
Dachau. Mógłby wrócić, gdyby zgodził się 
podpisać volkslistę i przestał być duchow-
nym. Obozy przeżył. Po wojnie pracował 
w parafi i w Olsztynie. Zmarł w 1958 roku. 
Ksiądz biskup Juliusz Bursche był 
wybitnym duchownym ewangelickim 
i biskupem Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w okresie międzywojennym. 
Pochodził z rodziny o niemieckich 
korzeniach, jednak całym swoim życiem 
i pracą stworzył wzór Polaka-ewangelika. 
Dnia 3 października 1939 roku został 
aresztowany na terenie plebanii 

ewangelickiej w Lublinie i przewieziony 
na przesłuchania do Radomia. Następnie 
zesłany do obozu w Sachsenchausen-
Oranienburgu. Siedział w celi, w której 
w innym czasie przebywali także prezydent 
Radomia Józef Grzecznarowski i Kazimierz 
Kelles-Krauz.
Zmarł zamęczony torturami 
20 lutego 1942 w więzieniu gestapo 
Moabit w Berlinie (a według innych 
źródeł – w obozie koncentracyjnym 
Sachsenhausen). 
Odsłonięcia tablicy 8 września 2009 r. 
dokonał biskup Mieczysław Cieślar, biskup 
Kościoła Luterańskiego w Łodzi.

KOŚCIÓŁ pw. MATKI BOŻEJ 
MIŁOSIERDZIA, 
ul. A. Struga 31a >>>

Tablice kommemoratywne działaczy 
niepodległościowych
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W dolnym kościele urządzono miejsce 
pamięci dedykowane osobom związanym 
z działalnością niepodległościową podczas 
II wojny światowej i w okresie komuni-
zmu. Umieszczono tam 35 marmurowych 
tablic z medalionami i okolicznościowymi 
napisami. 
1. Ppłk Tadeusz Barwicki ps. „Błysk” 

– uczestnik wojny obronnej w 1939 r., 
obrońca Warszawy, ofi cer ZWZ-AK, 
członek komendy miasta AK, szef refe-
ratu łączności i przerzutów powietrz-
nych Obwodu AK Radom. Uczestnik 
Akcji „Burza”.

2. Ppor. mgr inż. Henryk Bąk – żołnierz 
konspiracji, w latach 1946-1952 
dowódca organizacji niepodległościo-
wych, wydawca i redaktor niezależnej 
prasy podziemnej, aresztowany 
w 1953 r, czterokrotnie skazany 
na karę śmierci, wicemarszałek sejmu 
w latach 1991-1993. 

3. Mjr Stefan Bembiński ps. „Harnaś” 
– uczestnik wojny obronnej 1939 r., 
zastępca komendanta Kedywu AK 
inspektoratu Radom, w czasie akcji 
„Burza” dowódca 9 kompanii 72 Pułku 
Piechoty AK. Uczestnik rozbicia wię-
zienia w Kielcach, organizator i do-
wódca rozbicia więzienia w Radomiu 
we wrześniu 1945 r.

4. Por. Adam Bieńkowski ps. „Jan” – ofi cer 
rezerwy 72 Pułku Piechoty w Rado-
miu, komendant placówki SZP-ZWZ-AK 
w Wieniawie, dowódca kompanii 72 
Pułku Piechoty AK w akcji „Burza”. 
Aresztowany przez Niemców, zamor-
dowany we wrześniu 1944 r. 

5. Generał Brygady Wojciech Borzoboha-
ty ps. „Wojan” – ofi cer sztabu obszaru 
ZWZ-AK Warszawa, szef sztabu kie-

lecko-radomskiego okręgu AK oraz 
delegatury sił Zbrojnych, więzień 
polityczny okresu stalinowskiego.

6. Płk Ludwik Brymora ps. „Wojtek” – ofi cer 
ZWZ-AK, komendant AK dzielnicy Glinice 
w Radomiu, ofi cer sztabu 72 Pułku 
Piechoty AK w czasie akcji „Burza”.

7. Mjr Michał Burhardt ps. „Wiór” – ofi -
cer służby stałej 72 Pułku Piechoty 
w Radomiu, zastępca komendanta 
podobwodu AK Wolanów, dowódca 
batalionu w 72 Pułku Piechoty AK 
w akcji „Burza”.

8.  Kpt Franciszek Chojnacki ps. „Zawie-
rucha” – komendant podobwodu I AK 
Skaryszew, żołnierz AK i WiN, więzień 
polityczny PRL. 

9. Ks. mjr Stanisław Domański ps. „Cezar” 
– kapelan I batalionu 3 Pułku Piechoty 
Legionów AK, podczas akcji „Burza” 
żołnierz AK i organizacji „Wolność 
i Niezawisłość”. Pełnił posługę wikare-
go w kościele parafi alnym w Siennie. 
Zamordowany przez funkcjonariuszy 
UB w Starachowicach.

10. Gen. Emil Fieldorf ps. „Nil” – dowódca 
„KEDYWU” Komendy Głównej AK, 
komendant organizacji „NIE” zamordo-
wany przez UB z rozkazu władz PRL.

11. Por. Czesław Fundowicz ps. „Tońko”- 
uczestnik akcji „Burza”. Żołnierz organi-
zacji „Wolność i Niezawisłość”, więzień 
polityczny w latach 1947-1953. 

12. Por. Mieczysław Hoff man ps. „Robert” 
– uczestnik wojny 1939 r. w II dywi-
zjonie artylerii p/lotniczej w obronie 
Dęblina. W latach 1939-1945 w służ-
bie SZP-ZWZ-AK, Dowódca patrolu 
dywersyjnego podobwodu Wolanów, 
obwód Radom, w akcji „Burza” dowód-
ca kompanii w 72 Pułku Piechoty AK.
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13. Ppłk dr medycyny Krzysztof Hofman 
ps. „Cyprian” – dowódca 72 Pułku Pie-
choty AK, więzień Oświęcimia, Sybirak. 

14. Kpt. mgr Zdzisław Jasiński PS. 
„Szturm”, żołnierz ZWZ AK placówki 
Wieniawa, uczestnik wielu akcji dy-
wersyjnych w akcji „Burza”. W 1944 
roku walczył w 72 Pułku Piechoty AK 
w lasach przysuskich. 

15. Mjr Jerzy Jaskulski ps. „Zagończyk” 
– ofi cer WP i AK, uczestnik wojny 
obronnej w 1939 r., komendant 
inspektoratu radomskiego „Wolność 
i Niezawisłość” w latach 1945-1947 
oraz oddziału partyzanckiego. Zamor-
dowany 19 lutego 1947 r. z wyroku 
sądu wojskowego PRL w więzieniu 
w Kielcach. 

16. Ppor. Włodzimierz Kozłowski ps. 
„Orion”- żołnierz AK, zastępca in-
spektoratu „Wolność i Niezawisłość” . 
Zamordowany skrytobójczo w lutym 
1947 r.

17. Por. Marian Kubiś ps. „Szczapa” 
– uczestnik walk partyzanckich 
w szeregach 6 kompanii II batalionu 3 
Pułku Piechoty Legionów AK, więzień 
polityczny, założyciel i pierwszy prezes 
Związku Więźniów Politycznych 
okresu stalinowskiego.

18. Ppłk Władysław Molenda ps. „Grab” 
– uczestnik wojny obronnej 1939 r, 
współorganizator i członek komendy 
Batalionów Chłopskich i Armii Krajo-
wej, zastępca komendanta obwodu 
Kozienice, dowódca 1 batalionu 72 
Pułku Piechoty.

19. Mjr Wiktor Łukasik ps. „Sosna”, 
„Miles” – uczestnik wojny obronnej 
w 1939 r., komendant podobwodu AK 
Powiśle oraz Szkoły Podchorążych, 

w latach 1943-1944 komendant 
obwodu AK Końskie. 

20. Kpt. Edmund Mickiewicz ps. 
„Zryw” – komendant podobwodu „Wola-
nów” AK, w czasie akcji „Burza” dowód-
ca batalionu w 72 Pułku Piechoty AK.

21. Por. Tadeusz Mosiołek ps. „Huragan”, 
„Wicher” – żołnierz AK, działacz WiN, 
dwukrotnie aresztowany przez UB, 
w więzieniu spędził 9 lat, założyciel 
Koła Więźniów Politycznych Okresu 
Stalinowskiego w Siennie.

22. Ppłk Józef Pawlak ps. „Brzoza”- komen-
dant obwodu AK Kozienice, w latach 
1944-1945 zastępca komendanta 
Inspektoratu AK Radom.

23. Mjr Henryk Podkowiński ps. „Ren” 
– ofi cer WP, uczestnik wojny obronnej 
1939 r., zastępca komendanta pod-
obwodu AK Szydłowiec, dowódca 
3 kompanii 72 Pułku Piechoty AK pod-
czas akcji „Burza”, uczestnik rozbicia 
więzienia w Radomiu.

24. Mjr Stanisław Poreda ps. „Świątek”- 
ofi cer służby stałej w 72 Pułku Piecho-
ty w Radomiu, komendant podobwodu 
AK Starachowice, dowódca 3 Pułku 
Piechoty legionów AK podczas akcji 
„Burza” w 1944 r.

25. Ks. infułat ppłk mgr Stanisław Sikorski 
ps. „Jęk” – kapelan 72 Pułku Piechoty 
AK i Szarych Szeregów.

26.  Kpt. Jerzy Sztajgierwald ps. „Rozłóg” 
– ofi cer służby stałej w 72 Pułku Piecho-
ty w Radomiu, „Hubalczyk”, dowódca 
kompanii 72 Pułku Piechoty AK w akcji 
„Burza”, a następnie dowódca kompanii 
2 Pułku Piechoty Legionów AK.

27. Ppłk Wacław Wyziński ps. „Stefan”- 
ofi cer służby stałej 32 Pułku Piechoty 
w Modlinie, uczestnik wojny obronnej 
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w 1939 r. Komendant obwodu AK 
Włodawa, Chełm i Radom, w latach 
1943-1944 dowódca 72 Pułku Piecho-
ty AK w akcji „Burza”.

28. Ppor. Tadeusz Zieliński ps. „Igła” – żoł-
nierz AK, dowódca oddziału „Wolność 
i Niezawisłość” na terenie powiatów 
radomskiego i iłżeckiego. Zamordowany 
w czerwcu 1948 r. przez UB w Radomiu.

29. Gen. brygady Jan Zientarski ps. „Mie-
czysław”, „Ein” – ostatni komendant 
Okręgu Radomsko–Kieleckiego AK.

30. Por. Aleksander Życiński ps. „Wilczur” 
– żołnierz AK w zgrupowaniu „Ponurego” 
oraz Narodowych Sił Zbrojnych 
w Brygadzie Świętokrzyskiej. Dowódca 
grupy „Wolność i Niezawisłość” 
na Kielecczyźnie, skazany wyrokiem 
sądu wojskowego na karę śmierci. 
Stracony w więzieniu w Kielcach.

31. Płk Zygmunt Żywocki ps. „Wujek” 
– komendant obwodu AK Sandomierz, 
Kielce, a w latach 1943-1945 komen-
dant inspektoratu AK Radom. 

32. Generał brygady Leopold Okulicki 
ps. „Niedźwiadek” – komendant 
główny AK.

33. Generał Dywizji Tadeusz Komorowski 
ps. „Bór” – komendant główny AK.

34. Generał Dywizji Stefan Rowecki 
ps. „Grot” – komendant główny ZWZ-AK.

35. Generał Broni Michał Tokarzewski 
–Karaszewicz ps. „Torwid” – komendant 
główny SZP.

Portrety błogosławionych kapłanów 
– męczenników radomskich
W górnym kościele, umieszczone zostały 
portrety pięciu błogosławionych mę-
czenników radomskich z okresu II wojny 
światowej. 

>>> ks. Stefan Grelewski

>>> ks. Kazimierz Grelewski
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• Ksiądz Stefan Grelewski – prefekt szkół 
powszechnych, w pierwszych latach 
okupacji organizował tajne komplety dla 
młodzieży, pomagał biednym i potrzebują-
cym. Mieszkańcy nazywali go „apostołem 
ubogich”, aresztowany w 1941 r., zmarł 
z głodu i wycieńczenia w obozie w Dachau. 
• Ksiądz Kazimierz Grelewski – brat 
Stefana zajmował się pracą charytatywną 
wśród dzieci. Był prefektem w szkole 
im. J. Kochanowskiego i w 1939 r. rektorem 
kościoła garnizonowego. 
• Ksiądz Kazimierz Sykulski –  pierwszy 
proboszcz parafi i ONMP, aresztowany 
w Końskich, zginął w Auschwitz. 
• Ksiądz Bolesław Strzelecki – kapłan i wycho-
wawca młodzieży, proboszcz parafi i Najświęt-
szego Serca Jezusowego, zginął w Oświęcimiu. 
• Ksiądz Franciszek Rosłaniec – pochodził 
z Wyśmierzyc, działał w Polskim Towarzy-
stwie Teologicznym w Warszawie, prowa-

>>> ks. Franciszek Rosłaniec

>>> ks. Bolesław Strzelecki

>>> ks. Kazimierz Sykulski
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dził zajęcia na Wydziale Teologii Katolickiej 
w Warszawie. Dwukrotnie aresztowany: 
4 października 1939 r., a następnie 12 listo-
pada 1939 r. Więziony w Dachau. Zmarł 
z wycieńczenia i głodu.

TABLICE PAMIĘCI W SZKOŁACH 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8, 
ul. Dzierzkowska 9 >>>

Tablica poświęcona nauczycielom 
szkoły zamordowanym przez Niemców 
w latach 1939-1945.

Na tablicy widnieją cztery nazwiska, między 
innymi nazwisko Antoniny Gutowskiej, 
powieszonej w Rożkach. W jej mieszkaniu 
składano broń z elementów wynoszonych 
z Fabryki Broni. 
Odsłonięcie tablicy miało miejsce 28 maja 
1967 roku. 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 25, 
ul. Starokrakowska 124/128 >>>

Tablica pamięci Władysława Jędrasa. 
Władysław Jędras pełnił funkcję 
kierownika szkoły od 1936 r. 
Uczestniczył w wojnie obronnej 
w 1939 r. W październiku wrócił 
do Radomia, a w grudniu tego roku został 
aresztowany przez Niemców. Oskarżono 
go o przechowywanie broni na terenie 
szkoły. Został stracony w Kosowie. Był 
pierwszym nauczycielem z Radomia 
rozstrzelanym przez Niemców.
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Tablica powstała z inicjatywy Leona 
Chrusta. Ufundował ją i wykonał uczeń 
Władysława Jędrasa, Jan Stępniewski. 
Odsłonięcie miało miejsce 31 sierpnia 
1974 r.

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA Nr 19,
ul. Energetyków 10 >>>

Tablica pamięci Edmunda Bakalarza
Edmund Bakalarz – nauczyciel, żołnierz 
wojska polskiego. Ranny we wrześniu 
1939 r. w okolicach Wielunia. Po wyjściu 
ze szpitala przybył do Radomia. 
Podjął pracę w szkole podstawowej 
w Jeżowej Woli, a następnie w Starej 
Woli Gołębiowskiej. Zajął się również 
pracą społeczną i konspiracyjną. W 1940 

roku przystąpił do ruchu ludowego pod 
nazwą „Chłopska Straż” i objął funkcję 
kapitana szkoleniowego na powiat 
Radom. Rozpoczął energiczną działalność 
konspiracyjną pod pseudonimem 
„Szron”. Dnia 4 czerwca 1942 r. został 
aresztowany i wywieziony do Oświęcimia 
gdzie zmarł z powodu choroby 
i wycieńczenia. 
Tablica ufundowana z inicjatywy Leona 
Chrusta – współpracownika i współwięźnia 
Edmunda Bakalarza. Uroczyste 
odsłonięcie tablicy odbyło się 10 czerwca 
1973 roku.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. M. KOPERNIKA, 
ul. Żeromskiego 10 >>>

Tablica poświęcona nauczycielom 
i uczennicom poległym w czasie 
II wojny światowej 
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Inicjatorką ufundowania tablicy była pani 
Mieczysława Pietrusiewicz, wieloletni 
nauczyciel i dyrektor szkoły, 
a w czasie wojny szefowa Tajnej Komisji 
Porozumiewawczej Dyrektorów Szkół. 
Tablicę ufundowano ze skromnych datków 
uczniów, nauczycieli oraz Komitetu 
Rodzicielskiego. Widnieją na niej nazwiska 
7 nauczycieli i 3 uczennic. Michał Małuja, 
Jan Cęcek, Julian Nowakowski, Stanisław 
Surma – zginęli w obozach koncentracyjnych; 
Irena Cholewińska – zginęła w powstaniu 
warszawskim, Sabina Rottenberg Chwatowa 
została zamordowana w Treblince, Ludwik 
Smrokowski przeżył obóz zagłady w Gross-
Rosen, lecz zmarł wkrótce na skutek ciężkich 
przeżyć w obozie. Uczennice to: Henryka 
Miezio – zamordowana w Oświęcimiu 
i Ada Mejer-Winczewska – powieszona 
na szubienicy przy ul. Warszawskiej oraz 
Krystyna Kwaśniewska.
Odsłonięcie tablicy miało miejsce 
16 czerwca 1970 roku.

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. dra T. CHAŁUBIŃSKIEGO, 
ul. Mariacka 25 >>>

Tablica poświęcona profesorom, którzy 
zginęli w czasie II wojny światowej.

Na marmurowej tablicy widnieją nazwiska 
profesorów: Jan Cęcek, Mieczysław Chojna, 
Mieczysław Gawlik, Michał Małuja, Józef 
Mendyk, Julian Nowakowski, Stanisław 
Surma oraz fragment poezji Władysława 
Broniewskiego.
Tablicę odsłonięto 15 czerwca 1965 r. 
w czasie zjazdu absolwentów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 
im. J. BRANDTA, 
ul. Kilińskiego 20

Tablica upamiętniająca 
istnienie szpitala dla jeńców 
wojennych 

Inicjatorami upamiętnienia działalności 
szpitala byli dyrektor szkoły – Bogdan 
Piętak i Jerzy Paprocki. Tablica z treścią 
opisującą wydarzenia z lat 1939-1940 r. 
jest pracą dyplomową słuchacza studium 
reklamy, Jakuba Strzeleckiego. 
Powstała pod kierunkiem nauczyciela 
mgr Włodzimierza Orła. Odsłonięcie 
miało miejsce w 2003 r. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
im J. KILIŃSKIEGO,
ul. Śniadeckich 5 >>>

Tablica pamiątkowa pracowników 
i wychowanków szkoły garbarskiej 
w Radomiu poległych w walce 
z Niemcami i zamordowanych w obozach 
zagłady w latach 1939-1945.
Inicjatorem ufundowania tablicy był 
inż. Zdzisław Klepaczewski – prezes 
zarządu Ogniska ZNP przy Technikum. 
Wykonana została ze złomu kolorowego 
pozyskanego drogą zbiórki wśród pracow-
ników szkoły. Tekst widniejący na tablicy 
jest autorstwa prezesa oddziału ZBOWiD 
Lucjana Wyszyńskiego. Tablicę odsłonięto 
24 kwietnia 1966 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH 
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 
im. WŁ. REYMONTA, 
ul. Wośnicka 125 >>>

Tablica pamiątkowa 
Aleksandra Niedbalskiego (1895-1941)
Aleksander Niedbalski od 1933 r. 
był dyrektorem Powiatowej Szkoły 
Rolniczej w Wacynie. W 1939 r. szkołę 

zajęły oddziały Wermachtu. Aleksander 
Niedbalski pozbawiony stanowiska 
pracował w Spółdzielni Rolniczo Handlowej 
w Radomiu. Był w łączności z Maciejem 
Ratajem, a przez absolwentów wacyńskiej 
szkoły nawiązał kontakt z oddziałem 
majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
Aresztowany 24 stycznia 1941 r. podczas 
starannie przygotowanej przez okupanta 
akcji masowych aresztowań inteligencji. 
Wysłany do Oświęcimia, gdzie zginął 
14 marca 1941 r.
Tablicę ufundowali absolwenci szkoły 
z okazji zjazdu 10 października 1981 r. 
Projekt tablicy oraz medalion z popiersiem 
wykonał absolwent szkoły Mieczysław 
Siara. Pierwotnie tablica znajdowała się 
w siedzibie Zespołu Szkół Mechanizacji 
Rolnictwa przy ul. Przytyckiej 4.
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ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ 
POLICEALNYCH, 
ul. Kelles-Krauza 3 >>>

Tablica poświęcona pracownikom 
Ubezpieczalni Społecznej w Radomiu. 
Upamiętnia 42 urzędników zamordowanych 
przez Niemców w latach okupacji. Granitową 
tablicę, wykonaną z funduszy Ubezpieczalni 
Społecznej oraz składek pracowników, 
odsłonięto w 1948 roku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, 
ul. 25 Czerwca 66 >>>

Tablica poświęcona nauczycielom 
szkoły zamordowanym przez Niemców 
w czasie II wojny światowej w obozach 
koncentracyjnych. 
Na tablicy widnieją nazwiska: 
St. Drewskiego, A Kołbuka, J. Tarapaty, 

Cz. Dankowskiego, M. Strzeniecznego, 
a także księży braci Stanisława 
i Kazimierza Grelewskich. 
Tablicę wmurowano w zewnętrzną ścianę 
budynku szkoły w 40 rocznicę wybuchu 
II wojny światowej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego 
„HUBALA”
ul. J. Grzecznarowskiego 2 >>>

1. Tablica patrona szkoły 
– mjr. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 
(1896-1940) 
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Henryk Dobrzański – ofi cer Wojska 
Polskiego, świetny jeździec, olimpijczyk, 
ostatni żołnierz września i pierwszy 
partyzant Rzeczpospolitej. Walczył 
w Legionach Polskich oraz brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1939 r. 
uczestniczył w obronie Grodna przed 
wkraczającą ze wschodu Armią Czerwoną. 
Następnie na czele około 180 żołnierzy 
ruszył w kierunku oblężonej Warszawy. 
Po kapitulacji stolicy nie złożył broni. 
Przyjął pseudonim „Hubal”, a jego oddział, 
teraz jako Oddział Wydzielony Wojska 
Polskiego, stał się pierwszym oddziałem 
partyzanckim II wojny światowej. 
2 października 1939 r. hubalczycy odnieśli 
pierwsze zwycięstwo nad Niemcami 
w potyczce pod Wolą Chodkowską. 
Wówczas dowódca postanowił dotrzeć 
w Góry Świętokrzyskie. Dzięki pomocy 
mieszkańców Kielecczyzny, żołnierzom 
„Hubala” udawało się wymykać 
z organizowanych przez Niemców 
pułapek. 
30 kwietnia 1940 r. „Hubal” poległ 
w walce w okolicach Anielina koło wsi 
Studzianna. Niemcy zmasakrowali jego 
ciało i wywieźli w kierunku Tomaszowa 
Mazowieckiego. 
Tablica odsłonięta została 13 października 
1984 r. podczas uroczystości z okazji 
80-lecia szkoły. 

2. Pomnik 
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
12 października 2007 r. z inicjatywy 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Radomiu odsłonięto przed 
szkołą pomnik patrona. Pomnik ma formę 
głazu do którego przymocowano tablicę 
z portretem „Hubala” i inskrypcją „W życiu 

jak w skoku, trzeba rzucić serce za prze-
szkodę”. Projekt wykonał społecznie inż. 
Tadeusz Derlatka. Fundatorami pomnika 
są Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeń-
stwa w Warszawie i Zespół Szkół Zawodo-
wych im. „Hubala”.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
im. H. STADNICKIEJ,
ul. Słowackiego 17 >>>

Tablica pamiątkowa nauczycieli 
i wychowawców poległych 
oraz zamordowanych przez Niemców 
w latach 1939-1945.
Jedną z form walki w czasie II wojny świato-
wej było tajne nauczanie. Już na przełomie 
1939 i 1940 r. radomscy nauczyciele rozpo-
częli prowadzenie tzw. tajnych kompletów. 
Zajęcia odbywały się w domach uczniów 
w grupach 5-6 osobowych. W tę formę 
działalności konspiracyjnej włączyło się 
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ok. 85 nauczycieli realizujących naukę 
w zakresie szkoły powszechnej 
 116 prowadzących zajęcia z zakresu 
szkoły średniej. W wyniku podjętych 
działań 257 uczniów zdało egzaminy 
maturalne, a 431 tzw. „małą maturę”. 
Wielu nauczycieli dotknęły surowe re-
presje okupanta – zostali aresztowani 
i skazani na karę śmierci lub wywiezieni 
do obozów zagłady.
Z inicjatywą wykonania tablicy wystąpiła 
Komisja Historyczna ZNP w 1963 roku. 
Tablicę zaprojektował artysta malarz 
Władysław Kurpiel, a wykonał artysta 
rzeźbiarz Jerzy Konecki. Odlano ją 
z metali kolorowych pozyskanych poprzez 
zbiórkę wśród młodzieży i nauczycieli. 
Odsłonięcie miało miejsce 22 listopada 
1969 roku. Na tablicy znajduje się 
85 nazwisk zgłoszonych przez dyrekto-
rów szkół.

TABLICE PAMIĘCI W BUDYNKACH 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

POCZTA STARA, 
ul. Malczewskiego 5 >>>

Tablica poświęcona pracownikom 
Poczty Radomskiej zamordowanym 
w latach 1939-1945.

Inicjatorem ufundowania tablicy był 
Czesław Drzewiecki – mąż zaufania 
sekcji emerytalnej Okręgowego Urzędu 
Pocztowo-Telekomunikacyjnego. Realizacją 
zajęli się Eustachy Mroziewicz i Bolesław 
Tracz. Wykonała ją fi rma betoniarsko-
kamieniarska braci Staniszewskich. 

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY, 
ul. A. Tochtermana 1 >>>

Tablica poświęcona pracownikom 
szpitala zamordowanym 
przez okupanta niemieckiego
w latach 1939-1945. 
Na tablicy znajdują się nazwiska trzech leka-
rzy: Edmunda Grzesińskiego – lekarza oddziału 
zakaźnego, Józefa Gałka – asystenta oddziału 
chirurgicznego, Edwarda Witkowskiego 
– dyrektora szpitala. Wszyscy należeli 
do Organizacji Wojskowej PPS. Aresztowani 
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w nocy z 24 na 25 stycznia 1941 r. podczas 
zakrojonej na szeroką skalę policji niemieckiej 
wymierzonej przeciw inteligencji polskiej. 
Po badaniach w gestapo wywiezieni zostali 
do Oświęcimia i tam straceni. Kierowniczka 
apteki kolejowej Danuta Rapaport została 
powieszona w Radomiu. Inicjatorem ufundo-
wania tablicy był dr Adolf Tochterman. Uro-
czystość odsłonięcia odbyła się w 100 lecie 
istnienia szpitala, 26 października 1947 roku. 

REGIONALNA DYREKCIA LASÓW 
PAŃSTWOWYCH, 
ul. 25 Czerwca 68 >>>

Tablica pamiątkowa leśników i drzewiarzy 
poległych w latach 1939-1945.
Budynek od 1936 roku był siedzibą 
Dyrekcji Lasów Państwowych. 

W czasie II wojny światowej pracownicy 
służby leśnej wraz z rodzinami aktywnie 
włączyli się w działalność konspiracyjną. 
Chronili i ukrywali zagrożonych 
aresztowaniem lub wywiezieniem 
do obozów wydając fi kcyjne leśne karty 
pracy. Jednocześnie leśnicy prowadzili 
własną walkę o ocalenie bogactw 
leśnych przed rabunkiem i zniszczeniem. 
W wyniku tych działań zginęło 126 osób 
– leśników i drzewiarzy oraz członkowie 
ich rodzin. 
19 kwietnia 1969 roku z okazji Dnia 
Leśnika i Drzewiarza na budynku 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 
odsłonięto pamiątkową tablicę leśników 
i drzewiarzy, którzy oddali swe życie 
w walce z najeźdźcą hitlerowskim 
za wolność i niepodległość 
ojczyzny.

OŚRODEK KULTURY 
I SZTUKI RESURSA OBYWATELSKA, 
ul. J. Malczewskiego 16 >>>

Tablica upamiętniająca zamach 
na Klub Niemiecki. 
Odsłonięcie tablicy miało miejsce 
26 października 1947 roku.



56 >>>

DOM RZEMIOSŁA, 
ul. J. Kilińskiego 15 >>>

Tablica pamięci rzemieślników 
poległych w walkach i zamordowanych 
w czasie okupacji
Neogotycki budynek wzniesiony został 
w 1907 r. kosztem radomskich rzemieślni-
ków, jako Resursa Rzemieślnicza. Mieściło się 
w nim Centrum Kształcenia Rzemieślników 
oraz ośrodek działalności społeczno-kultural-
nej. W latach 1915-1918 odbywały się tu 

zebrania i zgromadzenia organizacji niepodle-
głościowych, politycznych oraz społecznych. 
Miał tu również siedzibę Amatorski Teatr 
Popularny oraz Teatr Artystyczno-Literacki 
„Czarny kot”. Przez pewien czas mieściła się 
tu również szkoła rzemieślnicza.
29 maja 1949 roku miało miejsce odsło-
nięcie tablicy poświęconej pamięci rze-
mieślników poległych w walkach i zamor-
dowanych w czasie okupacji. Z inicjatywą 
ufundowania tablicy wystąpiła Leokadia 
Balcerowa. Wykonali ją rzemieślnicy z ze-
branych przez siebie funduszy. 

URZĄD MIEJSKI, 
ul. S. Żeromskiego 53 >>>

Tablica pamięci straconych 
przez Niemców pracowników 
Urzędów Skarbowych. 
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Widnieją na niej nazwiska: Jan Młodecki, 
Edward Żądecki, Jan Kroll. Wszyscy byli 
członkami AK, aresztowani na przełomie 
października i listopada 1943 roku. 
Wykazani zostali wśród rozstrzelanych 
w marcu 1944 roku, w odwet za zabicie 
przez partyzantów koło Skaryszewa 
dwóch granatowych policjantów. Zginęli 
prawdopodobnie w Gross-Rossen. Tablicę 
z marmuru ufundowali członkowie Związku 
Zawodowego Pracowników Skarbowych. 
Odsłonięcie miało miejsce w lutym 1948 r.

TEATR POWSZECHNY 
im. J. KOCHANOWSKIEGO, 
pl. Jagielloński 15 >>>

Tablica upamiętniająca pomoc 
społeczeństwa radomskiego 
niesioną rannym i jeńcom wojennym 
z Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Polesie”. 
Inicjatorem ufundowania tablicy 
był Zygmunt Glinka, który walczył 

pod Kockiem w zgrupowaniu gen. 
F. Kleeberga. Ranny pod Wola Gułowską 
został przewieziony do Radomia gdzie był 
leczony. 
Uroczyste odsłonięcie tablicy miało miej-
sce 12 października 1966 r. 

BUDYNEK STOWARZYSZENIA KUPCÓW 
POLSKICH, 
ul. R. Traugutta 61 >>>

Tablica pamięci dyrektora szkoły oraz 
zmarłych i poległych w czasie II wojny 
światowej nauczycieli i uczniów.
Budynek pochodzi z 1896 roku. 
W 1901 r. mieściła się tu Szkoła 
Handlowa, a następnie gimnazjum 
im. Dra Tytusa Chałubińskiego, od września 
1919 r. budynek był również siedzibą 
Niższej Szkoły Handlowej, którą przejęło 
Stowarzyszenie Kupców Polskich. 
Po zakończeniu II wojny światowej 
Stowarzyszenie Kupców Polskich nadal 
prowadziło szkołę pod nazwą Państwowe 
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Gimnazjum i Liceum Finansowe, 
przemianowane później na Technikum 
Ekonomiczne, a następnie Zespół Szkół 
Ekonomicznych. Szkoła ta mieściła się 
w tym budynku do 1 września 1989 r. 
Na I piętrze znajduje się tablica poświęcona 
pamięci: założyciela i dyrektora szkoły 
Feliksa Paschalskiego, prefekta szkoły 
księdza Bolesława Strzeleckiego oraz 
zmarłym i poległym w czasie II wojny 
światowej nauczycielom i uczniom.
Tablicę odsłonięto 11 kwietnia 1949 roku.
 
DWORZEC KOLEJOWY, 
ul. Beliny-Prażmowskiego 2 >>>

Tablica pamięci pracowników kolei 
Tablica wmurowana w południową ścia-
nę dworca upamiętnia udział kolejarzy 
w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Odsło-
nięta została 1 maja 1949 r. Znajdują się 
na niej nazwiska 20 pracowników kolei 

zamordowanych przez Niemców w latach 
1939-1945. 
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SIEDZIBA GESTAPO, 
ul. T. Kościuszki 6 >>>

Tablica pamięci ofi ar przesłuchań 
gestapo
W 1966 r. na zachodniej ścianie budynku 
odsłonięto pierwszą tablicę upamiętniającą 
ofi ary okrutnych przesłuchań gestapo. 
Obecna tablica, druga z kolei, została 
odsłonięta 19 lipca 1972 r.

MUZEUM IM. J. MALCZEWSKIEGO, 
Rynek 11 >>>

Tablica pamiątkowa Norberta 
Barlickiego
Norbert Barlicki urodził się w Sieciecho-
wie. Ukończył gimnazjum fi lologiczne 
w Radomiu, a następnie studia prawnicze 
na Uniwersytecie Warszawskim. Był 
wybitnym parlamentarzystą, piastował 
stanowisko wiceministra spraw wewnętrz-
nych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. 
Podczas II wojny światowej, do walki 
z okupantem, organizował lewicowe grupy 
socjalistyczne. Był redaktorem i wydawcą 
konspiracyjnego pisma „Chłop i Robotnik”. 

Aresztowany w pierwszych dniach lipca 
1940 r. w swoim mieszkaniu konspiracyj-
nym przy ul. Koszykowej w Warszawie. 
Został wysłany do Auschwitz, gdzie zmarł 
z wycieńczenia 27 września 1941 r. 
Tablica została wykonana z inicjatywy 
Józefa Grzecznarowskiego. Odsłonięcie 
miało miejsce 20 grudnia 1966 r.
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>>> Pomnik przy ul. Warszawskiej
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>>> Cmentarz na Firleju – pomnik w miejscu masowych egzekucji
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