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Historię można opowiadać na różne sposoby, jednym z nich jest prezentacja starych 
fotografii. Zdjęcia są specyficznym źródłem historycznym, to autentyczna wizualizacja 
przeszłości. Jeżeli tylko jesteśmy w stanie określić czas powstania i rozpoznać fotogra-
fowany obiekt, stajemy się posiadaczami pierwszorzędnego materiału źródłowego.

Mija właśnie 70 lat od wybuchu II wojny światowej, która spowodowa-
ła ogromne spustoszenia, zarówno w wymiarze materialnym, jak i kulturalnym 
Polski. Radomsko początek wojny odczuło od razu. Bomby niszczące miasto 
i zabijające jego mieszkańców spadły już 1 września o poranku, a okupanci wkro-
czyli tu dwa dni później. Nie było walk, ani zorganizowanego oporu, z wyjątkiem 
potyczek powietrznych między siłami polskimi i niemieckimi. Mimo tego część 
Radomska uległa zniszczeniu wskutek nalotów bombowych i wznieconych pożarów. 
Wydarzenia te miały duże znaczenie dla dalszych dziejów miasta. Zmieniła się topo-
grafia centrum miasta. Całkowitemu zniszczeniu uległa nieistniejąca dziś ulica Mine-
ralna, zmieniła się zabudowa pierzei przyrynkowych, wygląd i kształt samego rynku. 
Taki był skutek typowo materialny wojny. Poza tym okupacja przyniosła wiele innych 
tragedii. Zapanował terror, odbywały się egzekucje, wywózki do obozów koncentracyj-
nych i na przymusowe roboty do Niemiec. Na ratuszu, „Kinemie” czy innych budyn-
kach użyteczności publicznej powiewały niemieckie flagi, ulicom nadano nowe nazwy. 
Na murach i słupach ogłoszeniowych pojawiały się zarządzenia i komunikaty, także 
o egzekucjach. Utworzono getto dla radomszczańskich Żydów, których później wy-
wieziono do obozu śmierci. Jednocześnie funkcjonowało Polskie Państwo Podziemne, 
czytano konspiracyjne gazetki, ulotki, nielegalnie słuchano radia. Istniały dwie wła-
dze, ta okupacyjna z komisarzem miasta, i ta partyzancka z  komendantem obwodu 
Radomsko. Cały czas trwała walka z najeźdźcą, uwieńczona często spektakularnymi 
osiągnięciami, jak np. uwolnienie więźniów z radomszczańskiego aresztu.

Po tych tragicznych wydarzeniach pozostała dokumentacja fotograficzna. Fotogra-
fiami (autorem wielu z nich jest radomszczanin Stanisław Janiszewski „Kodak”) pra-
gniemy pokazać historię tamtych lat, począwszy od ostatnich miesięcy przed wybuchem 
wojny (niezniszczony rynek, defilada i przekazanie wojsku broni zakupionej przez spo-
łeczeństwo Radomska) aż po wkroczenie do miasta wojsk radzieckich. Nie jest to pierw-
sza próba takiej prezentacji (pierwsza miała miejsce w 1983 a kolejna w 1996 roku). 
Przy trzecim podejściu do tematu trudno uniknąć powtórzeń pewnych istotnych zdjęć, 
ale prezentujemy także nowo nabyte fotografie. Dokonaliśmy selekcji zdjęć będących 
w zbiorach Muzeum. Niektóre z nich są w posiadaniu tej placówki od lat, inne zakupio-
ne zostały niedawno. I co ciekawe, te ostatnie nabywane są poprzez Internet i pochodzą 
z niemieckich albumów. Okazuje się więc, że część z prezentowanych fotografii była 
robiona „na pamiątkę” przez okupantów, a teraz są wyprzedawane z rodzinnych zbiorów. 
      
                                                                                                           Tomasz Andrzej Nowak
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Plac 3 Maja, 1939 r.

Plac 3 Maja z propagandową makietą „bomby lotniczej” (postawiona w dniu 11 maja 1938 r.) zachęcającą do 
wpłacania funduszy na Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1939 r.
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Ul. Reymonta przed wybuchem wojny

Ul. Reymonta przed wybuchem wojny (obecnie w tym miejscu znajduje się budynek poczty) - w głębi 
kamienica przy Placu 3 Maja   
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Uroczyste wręczenie dwóch karabinów ręcznych z ładownicami, ufundowanych przez uczniów szkoły 
powszechnej Karoliny Klar. Dar przyjął płk. Marian Bolesławicz , 21 maja 1939 r. 

Defilada na Placu 3 Maja w dniu 21 maja 1939 r.
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Uczestnicy defilady, kwiaty od dziecka przyjmuje płk Marian Bolesławicz. Za nim gen. Roman Górecki
- prezes zarządu głównego federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny

Uczestnicy kursu obrony przeciwgazowej, druga połowa lat 30. XX wieku
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Niemiecki czołg na Placu 3 Maja - wrzesień 1939 r.

Kolumna niemiecka wkracza ulicą POW (obecnie Krakowska) na Plac 3 Maja - wrześnień 1939 r.  
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Ogłoszenie o wymianie złotych polskich na marki niemieckie, 9 września 1939 r.
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Obwieszczenie o wprowadzeniu sztywnych cen żywności
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Ogłoszenie wydane przez Naczelnika Miasta w sprawie konfiskaty odbiorników radiowych
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Obwieszczenie  z 10 czerwca 1942 r. o wprowadzeniu godziny policyjnej

Ogłoszenie z 26 maja 1942 r. o zmianie dotychczasowych nazw ulic



12 13

Widok podwórza gimnazjum żeńskiego Jadwigi Chomicz

Widok podwórza przy ul. POW (obecnie ul.Krakowska)
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Ruiny kamienic przy Placu 3 Maja i ul. Częstochowskiej (obecnie ul. Piłsudskiego)

Ruiny centrum miasta
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Widok na zniszczony Plac 3 Maja

Plac 3 Maja - z prawej gimnazjum żeńskie Jadwigi Chomicz (obecnie budynek poczty)   
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Widok na ul. POW (obecnie ul.Krakowska)

Widok z budynku przy ul. Żabiej (obecnie Żeromskiego nr 13) na uporządkowane centrum Radomska. 
Od lewej ul. Strzałkowska (obecnie Wyszyńskiego) z białą kamienicą przy ul. Fabianiego, w głębi ul. POW 
(obecnie ul. Krakowska) i nieistniejąca dziś ul. Mineralna (lewy dolny róg)
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Rozbiórka budynku przy ul. POW (obecnie ul. Krakowska)

Od lewej kamienica u zbiegu nieistniejącej ul. Mineralnej i POW (obecnie ul. Krakowska)
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Skrzyżowanie przy Placu 3 Maja, tablice wskazują kierunek na Piotrków i Warszawę oraz Przedbórz i Radom

Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Radomsku
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Droga na Folwarki

Oddawanie przymusowych kontyngentów, 1940 r.



20 21

Oddział niemieckich żołnierzy na podwórzu przy obecnej ul. Mickiewicza 5, w tle „Kinema”

Oddział niemieckich żołnierzy maszerujący z łaźni do koszar, w tle łaźnia miejska i synagoga (obecnie 
skrzyżowanie ulic Berka Joselewicza i Mickiewicza)
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Siedziba radomszczańskiego NSDAP przy ul. Kościuszki (obecnie siedziba Straży Miejskiej)

Wnętrze  siedziby NSDAP w Radomsku
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Wejście do budynku Zarządu Miejskiego (dzisiejsze Muzeum)

Wartownicy przy Zarządzie Miejskim
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Siedziba starostwa w Radomsku przy ul. Piłsudskiego (disiejsze PZU), na tabliczce dwujęzyczny napis 
„Dzisiaj nie ma przyjęć”

Siedziba gestapo w Radomsku przy ul. Piłsudskiego (dzisiejsze PZU)
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Wartownicy niemieccy przy wejściu do siedziby starostwa
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Nebert, niemiecki komisarz miasta Radomska

Budynek „Kinemy” przemianowanej przez Niemców na „Metropol”
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Pożar fabryki onet-Mundus w wyniku akcji sabotażowej Związku Odwetu w 1941 r. 

Dyrektor fabryki onet-Mundus Geritzen z niemiecką delegacją wojskową, 1941 r.
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Pożar fabryki onet-Mundus
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Pogrzeb Willego Bergera i Johanna Wagnera, kondukt z Placu 3 Maja wchodzi w ul. Strzałkowską (obecnie 
Wyszyńskiego)

Kondukt przy skrzyżowaniu ul. Strzałkowskiej (obecnie Wyszyńskiego) i Fabianiego kieruje się na cmentarz
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Pogrzeb na wojskowym cmentarzu polowym (Folwarki)

Pogrzeb Willego Bergera i Johanna Wagnera na Starym Cmentarzu
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Bronisław Skóra-Skoczyński „Robotnik” (bez czapki), który wraz z Zygmuntem Czerwińskim „Stawem” 
dokonał 25 maja 1943 r. zamachu na szefów gestapo w Radomsku Willego Bergera i Johanna Wagnera

Stanisław Sojczyński - ze swoim oddziałem w obozie leśnym (okolice Radomska)
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Mjr Franciszek Polkowski, „Korsak” komendant Obwodu Radomsko AK od 27 lutego 1943 do 15 sierpnia 1944 r.
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Jedna z egzekucji na „Kopcu”
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Obwieszczenie o wykonaniu wyroku śmierci na 25 Polakach (wyrok wykonano na „Kopcu”)
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Laboratorium w „Metalurgii - Werke”

Brama wejściowa do „Metalurgii - Werke”
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Stanisław Janiszewski „Kodak” przy wywoływaniu zdjęć (okres okupacji)

Sklep spożywczy (obecnie ul. Kościuszki 19)
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Plac 3 Maja, tabliczka informuje o zakazie wstępu dla Żydów

Policjanci żydowscy pilnujący granic getta, róg ul. Strzałkowskiej (obecnie Wyszyńskiego) i Fabianiego
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Synagoga w Radomsku (obecnie w tym miejscu znajduje się budynek zakładu energetycznego przy ul. Berka 
Joselewicza)

Radomszczańscy Żydzi, teren getta
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Radomszczańscy Żydzi w drodze na stację kolejową, druga wywózka Żydów do Treblinki, 6 stycznia 1943 r.

Cmentarz żydowski w Radomsku, miejsce egzekucji ludności żydowskiej i polskiej
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Ekshumacja Polaków rozstrzelanych przez Niemców w dniu 26 grudnia 1944 r. na Folwarkach, styczeń 1945 r.

Grupa rosyjskich żołnierzy na Placu 3 Maja, styczeń 1945 r.



40

Latająca Forteca B-17G (452 Grupa Bombowa z amerykańskiej 8 Air Force) po przymusowym lądowaniu pod 
Radomskiem (za kirkutem) w dniu 19 marca 1945 r. 


