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Zbliża się 79 rocznica wybuchu  

Powstania w Getcie Warszawskim. Oddając hołd 

ofiarom tych walk przypominamy historię getta 

w Radzyniu Podlaskim. Poniższe informacje  

zostały zebrane przez grupę uczniów naszej 

szkoły realizującą w 2016 r. projekt „Pamięć dla 

Przyszłości. Upamiętniamy Getto w Radzyniu 

Podlaskim”. Fanpage będący owocem tej pracy 

nadal jest dostępny na FB pod powyższą nazwą.  

https://www.facebook.com/Pami%C4%99%C4%87-dla-Przysz%C5%82o%C5%9Bci-

Upami%C4%99tniamy-Getto-w-Radzyniu-Podlaskim-236730960002798  

Kiedy tak naprawdę powstało getto w Radzyniu i jak długo istniało? 

Getto w Radzyniu Podlaskim było jednym z około 400 gett w Generalnym 

Gubernatorstwie. We wspomnieniach Ocalonych najczęściej jako data powstania pada rok 

1940 r. Jednak ówczesna koncentracja ludności w dzielnicy żydowskiej była wynikiem 

przesiedleń na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora Hansa Franka z 13 września 

1940 r. o ograniczeniu swobodnego wyboru miejsca zamieszkania  i pobytu w GG.  Jak podaje 

Krzysztof Czubaszek w książce „Żydzi Łukowa i okolic”(Warszawa 2008), getto w Radzyniu 

powstało  dopiero w kwietniu 1942 r. Starania o jego utworzenie były przez Niemców 

podejmowane już od września 1941 r.  W piśmie starosty radzyńskiego do szefa dystryktu 

lubelskiego  z września 1941 r. jest zapis: „Donoszę, że w starostwie radzyńskim żadnej 

dzielnicy żydowskiej nie ma, ale w tym mieście są  Żydzi określeni do dzielnicy mieszkaniowej. 

Jednak jest także spora liczba Żydów spoza tego miasta, której całkowite ulokowanie w niej z 

powodu braku mieszkań nie jest możliwe”.  
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Fot. Kadr z filmu „Dziadki-dziatkom. Pamiętnik ze Starego Radzynia”  odc. 06/15 „Wojna 

zaczęła się w piątek” – https://www.youtube.com/watch?v=trhCriEEMBM  

. 
Dzielnica ta miała więc przez ten czas charakter otwarty i mieściła się  w IV kwartale miasta 

zwanej Kaleń, miedzy ulicami Szkolną, Kozią, 3 Maja i Rzeźnikowską (obecnie: 

Dąbrowskiego, Pocztową, Armii Krajowej i Gwardii). 

 

Zdjęcia Radzynia Podlaskiego 

 Niemcy o tak późne utworzenie getta oskarżali burmistrza radzyńskiego Pietrona, który nie 

dokonał dokładnych spisów ludności, przez co Niemcy nie wiedzieli dokładnie kto jest Żydem 

a kto nie. Działania te nabrały tempa, gdy nowym burmistrzem został „zagorzały antysemita” 

Józef Welter lub Walter.  

Likwidacja getta  w Radzyniu  rozpoczęła się równocześnie z wysiedleniami getta                                        

w Międzyrzecu. Tutaj był punk koncentracji ludności żydowskiej z okolicznych mniejszych 

gett w Parczewie, Czemiernikach, Komarówce, Siemieniu, Suchowoli czy Wohyniu.                                

W dniach 1-3 X 1942 r. miało miejsce przesiedlenie Żydów z Radzynia Podlaskiego. W 

mieście pozostawiono jedynie 320 specjalistów, pracujących głównie dla miejscowej placówki 

Policji Bezpieczeństwa. Około 2000 radzyńskich Żydów po forsownym marszu umieszczono 

w bardzo już przeludnionym getcie w Międzyrzecu. Kolejna akcja przesiedleńcza odbyła się  

w dniach 6-9 X 1942 r.  W jej wyniku ok. 7 tys. Żydów przetransportowano do obozu zagłady 

w Treblince, przy czym ludzi zdolnych do pracy skierowano do obozu koncentracyjnego na 

Majdanku.  

 

W getcie międzyrzeckim 

https://www.youtube.com/watch?v=trhCriEEMBM


Następne przesiedlenie z Radzynia miało miejsce w dniach 14-16 X 1942 r. Wówczas 

przetransportowano ok 1 tys. radzyńskich Żydów. Wszyscy, pieszo lub na wozach powożonych 

przez przymuszonych polskich chłopów, byli eskortowani byli przez małą grupkę polskich 

granatowych policjantów. Udawali się tam w przekonaniu, że jadą do jednego z żydowskich 

miasteczek, wolnego od wysiedleń i mordów.   

 

  

Międzyrzec – w oczekiwaniu na transport do Treblinki 

Gdy okupant rozpoczął akcje wysiedleńcze wielu Żydów znalazło schronienie u znajomych lub 

nieznajomych Polaków, za opłatą lub bez. Wedle oficjalnych statystyk na terenie powiatu 

ocalało 230 Żydów, w tym 151 z Międzyrzeca. 
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