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Wstęp

Przeszłość kluczem do przyszłości
Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego
celem jest zapoznanie uczniów szkół
ponadpodstawowych z historią Żydów
w Polsce oraz ich wkładem w społeczny,
kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego
kraju. Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi
odgrywali w ich miastach, a ponad wszystko
poznają lokalną historię, która bardzo często
jest im obca.

Pałac Potockich


 Pierwszy zamek powstał w Radzyniu w latach 1566-1567
i składał się z budynku otoczonego murem z czterema basztami
w narożach. Przypuszczalnie fortyfikacja ta uległa zrujnowaniu
w wyniku wojen toczących się w połowie XVII wieku.
 Pałac w Radzyniu Podlaskim wybudowano w latach 1685-1709
i przebudowano w latach 1750-59, w związku z czym powstała
jedna z najpiękniejszych rezydencji okresu rokoka w Polsce.
 Po śmierci Eustachego Potockiego pałac odziedziczył Jan
Potocki, jednak rezydencja wkrótce podupadła. Nabyła ją Anna
z Zamoyskich Sapieżyna. W 1834 roku pałac przeszedł na
własność Antoniego Szlubowskiego. Jego potomek, Bronisław
Szlubowski, nie mogąc utrzymać tak wielkiej rezydencji, oddał
ją w 1920 roku na rzecz Skarbu Państwa.
 W roku 1980 rozpoczęty został nowy etap gruntownego
remontu.

Zniszczony pałac
podczas II wojny
światowej

Pałac podczas wojny
z nazistowską flagą

Oranżeria

Wysokiej klasy zabytkiem zaliczanym w tej grupie do
najpiękniejszych w Polsce jest znajdująca się w parku
pałacowa oranżeria, która stanowi również dzieło Jakuba
Fontany i jego współpracowników budujących pałac
Potockich. Jest to budynek usytuowany na rzucie dwóch
krzyżujących się prostokątów z fasadą od strony
południowej. Wyraźnie widoczne kolumny i pilastry jońskie
podtrzymują belkowanie, na których znajdują sic rzeźby
przedstawiające wspaniały rydwan Apollina wyjeżdżający
na niebieski firmament. Boczne ryzality fasady oranżerii
ozdobione są wazonami i puttami. W ten sposób radzyński
zespół pałacowo-parkowy jest unikatowy w skali krajowej.

Oranżeria
w 1930 roku

Podczas II wojny
światowej w
oranżerii utworzono
klub dla oficerów
niemieckich

Bazar

 W 1939r. Żydzi stanowili ponad połowę
mieszkańców Radzynia Podlaskiego. Według
wspomnień pani Hanny Krasowiec, radzynianki
z urodzenia, konflikty prawie się nie zdarzały,
wszyscy żyli w zgodzie.
 Na bazarze sprzedawali Żydzi. Mieszkańcy chętnie
z niego korzystali ze względu na jakość
sprzedawanych towarów. Radzyniacy mogli
kupować przede wszystkim żywność, ale także
odzież, obuwie, sprzęt gospodarstwa domowego,
kwiaty oraz inne towary.

Bazar obok starej cerkwi.

Według relacji świadków historii
wzdłuż parkanu pałacowego
mieściły się kramy na których
ludność żydowska sprzedawała
swoje towary. Na zdjęciu , w
lewym rogu widać fragment
zabudowań, prawdopodobnie
stoiska handlowego.

Ulica Ostrowiecka

Większość sklepów w Radzyniu prowadzili Żydzi –
mieszkańcy chętnie z nich korzystali ze względu na
jakość sprzedawanych towarów. Na ulicy Ostrowieckiej
sklep z tkaninami prowadził Zylberberg. Obok, jego
brat handlował artykułami spożywczymi, przez żydów
prowadzone również były szynk i piwiarnia przy
Ostrowieckiej, a zaglądali tam wszyscy, bez względu
na narodowość.

Widok na ulicę
Ostrowiecką, lata
przedwojenne.

Siedziba Gestapo i UB

 W piwnicach znajdowały się cele , drzwi
z Judaszami, a na ścianach zachowały się inskrypcje
wyryte przez Żołnierzy Wyklętych z AK, WiN
i NSZ.
 Udało się zidentyfikować pół tysiąca żołnierzy
powojennego polskiego podziemia, którzy przeszli
przez katownię.
 W latach komunizmu prawda o tym miejscu była
ukrywana i znana była tylko dla okupantów
z Niemiec

Na ścianach widać inskrypcje
wyryte przez żołnierzy AK, WiN
i NSZ, którzy przeszli przez
katownię UB.

Synagoga


 Według dokumentów z około 1922 r. w Radzyniu
własnością gminy żydowskiej były: 1 synagoga
murowana stojąca od „ponad 100 lat”, 1 bóżnica i 2-3
domy modlitwy – również murowane. W większości
pomiędzy ulicami Kotlarską, Szkolną i 3 Maja (ob. ul.
Pocztowa i Armii Krajowej). Zachowało się zdjęcie jednej
z bóżnic. Był to duży drewniany budynek o tradycyjnej
formie – duża sala modlitw poprzedzona przedsionkiem,
nad którym na piętrze znajdowały się jeszcze inne
pomieszczenia dostępne z zewnątrz (zapewne bożnica
dla kobiet). W pobliżu stała jesziwa fundacji Leinerów,
a niedaleko szkoła „Tarbut. W XIX wieku Radzyń
Podlaski słynął z nauczania Tory. Stało się tak dzięki
rabinowi Jakubowi Leinerowi. Jego syn Gerschom
Henoch Leiner zasłynął z tego, że odnalazł niebieski
barwnik do zdobienia nici frędzli rytualnych szat.

Drewniana synagoga

Murowana synagoga,
która po wojnie została
zmieniona w rozlewnię
oranżady

Stary cmentarz

 Żydzi w Radzyniu Podlaskim posiadali dwa miejsca
pochówku. Tak zwany stary cmentarz żydowski
znajdował się pomiędzy ulicami Zabielską, Cichą
i Chomiczewskiego. Icchak Cnaanii Kopeck na kartach
"Księgi Pamięci Radzynia" tak opisywał tą nekropolię: "Za
ogrodzeniem (.....) rozciągał się stary, opuszczony i zaniedbany
żydowski cmentarz z prostymi, kamiennymi nagrobkami. Stały
tam dwa groby słynnych zmarłych, wzniesione w formie
małych budynków". Cmentarz użytkowano do początku
XX stulecia. W czasie II wojny światowej uległ dewastacji,
a dziś na jego miejscu znajdują się budynki mieszkalne.
Data jego powstania ani pierwotna powierzchnia nie są
znane.

Cmentarz Żydowski
w Radzyniu Podlaskim,
czasy współczesne

Ulica Warszawska
i Pomnik Konstytucji 3 Maja



 Na zdjęciu widać budynek, który kiedyś stał na miejscu
Pomnika Konstytucji 3 Maja wybudowanego w 1991 roku
z okazji 200 rocznicy uchwalenia dokumentu. Pomnik jest
ufundowany ze składek społeczeństwa. Autorem projektu jest
Marian Świst, nauczyciel rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk
Plastycznych w Nałęczowie. Pomnik został odsłonięty
i poświęcony 3 V 1991 roku, po uroczystej mszy w intencji
Ojczyzny. Inicjatorem upamiętnienia był Miejski Komitet
Stronnictwa Demokratycznego. To że taki pomnik stanął
właśnie w Radzyniu nie jest dziełem przypadku. Jednym
z twórców Konstytucji, oprócz króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, Stanisław Małachowskiego, Stanisław
Sztaszica i Hugo Kołłątaja, był syn Eustachego Potockiego Ignacy, urodzony w Radzyniu. Ponadto istnieje przekaz, że nad
tekstem Konstytucji pracowano m.in. w radzyńskim pałacu



 Dom przy ulicy Warszawskiej 16,18 - przed II wojną
światową przy ul. Piłsudskiego - został wybudowany około
150 lat temu przez rodzinę radzyńskich Żydów. W roku
1940 dom od rodziny żydowskiej zakupili państwo Czesława
i Wacław Grzeszykowscy. Pan Grzeszykowski w okresie
okupacji niemieckiej , był kierownikiem młyna a po II wojnie
światowej kierował Spółdzielnią Handlową

Stare zabudowania
żydowskie w
miejscu obecnego
pomnika
Konstytucji 3 maja

Po prawej stronie
widać drewniany
budynek na którym do
dnia dzisiejszego
zobaczyć można tzw.
kuczkę.

Kino


 Do kina u Klejmanowej (przy ul. Ostrowieckiej)przed wojną
chodzili głównie Żydzi. W czasie wojny Niemcy zaczęli jednak
wyświetlać tam filmy dla Polaków

Ulice Szkolna i Kozia
Ulice, które przed wojną
zamieszkane były
głownie przez ludność
żydowską.

W trakcie wojny w obrębie
tych ulic utworzone zostało
getto.

Getto


 W marcu 1941 roku w centrum miasta Radzyń Podlaski
utworzone zostało getto, w którym umieszczono Żydów
zamieszkujących Radzyń Podlaski i okolice.
 Getto znajdowało się na terenie dawnego kwartału
żydowskiego Radzynia (między ul. Ostrowiecką, Armii
Krajowej i Pocztową). Niemcy kazali przenieść się tu Żydom
mieszkającym poza tym obszarem. Getto to nie miało
charakteru zamkniętego. Jego likwidację hitlerowcy rozpoczęli
na jesieni 1942 r. Około 200 Żydów rozstrzelano w okolicy
Radzynia (nie udało się ustalić miejsca egzekucji), resztę
deportowano do obozu zagłady w Treblince.
 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.

Likwidacja
getta w Białej
Podlaskiej

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
Radzyńskie getto - z kilku tysięcy przetrwało 50 osób

Szkoła


 W 1918 roku w Radzyniu powstała siedmioklasowa szkoła
powszechna. Początkowo mieściła się w pałacu i wynajętych
kwaterach prywatnych. Następnie powstało czteroklasowe
Gimnazjum, którego pierwszym dyrektorem była Pani
Rudnicka. W 1939 roku placówka przeniosła się do nowego
dwupiętrowego budynku, w którym mieści się do dziś.
Brakowało pomieszczeń, sprzętów, podręczników, map,
wykresów oraz wszelkich innych materiałów ćwiczeniowych i
pomocy naukowych. Okupanci zabraniali nauczania historii,
geografii i literatury polskiej. Z programów usunięto partie
materiału mówiące o Polsce, jej kulturze, nauce, gospodarce i
granicach. Zniknęły polskie podręczniki. Zastąpić je miały
czasopisma "Ster" (dla szkół powszechnych) i "Zawód i życie"
(dla szkół zawodowych). Nauka przedmiotów zakazanych
odbywała się indywidualnie i grupowo w mieszkaniach
prywatnych nauczycieli i uczniów.

Do najbardziej ofiarnych pedagogów należeli:
Józef Szwed (późniejszy nauczyciel w szkole zawodowej), Wacław Szrejter,
Józef Szubert a także Stanisław Tokarski, Walerian Batko, Paweł Pucek
i Starzewski. W 1942 roku z inicjatywy inżyniera Stanisława Mańkowskiego
powstała prywatna Szkoła Rzemieślnicza. Przygotowywała ona
wykwalifikowanych rzemieślników, jednocześnie młodzież ucząca się nie
była wywożona na roboty do Niemiec.

Wybitni mieszkańcy Radzynia


Zenon Franciszek Przesmycki ps. „Miriam”

(ur. 22 grudnia 1861 w Radzyniu Podlaskim,
zm. 17 października 1944 w Warszawie) –
polski poeta i tłumacz, krytyk literacki
i artystyczny okresu Młodej Polski.
W dwudziestoleciu międzywojennym był
krótko ministrem kultury i sztuki, a także
prezesem Polskiego Towarzystwa Ochrony
Prawa Autorskiego. Był członkiem Polskiej
Akademii Literatury, tłumaczem poezji i
prozy, popularyzatorem twórczości
Norwida. Pochodził z rodziny szlacheckiej
pieczętującej się herbem Paprzyca. Od 1905
roku był żonaty z Anielą Hoene, dzieci nie
miał.

Karol Józef Lipiński (ur. 30 października
1790 w Radzyniu Podlaskim, zm. 16
grudnia 1861 w Urłowie). Od wczesnego
dzieciństwa zdradzał wybitne zdolności
muzyczne. Gry na skrzypcach uczył się od
piątego roku życia. W latach 1819-1824
koncertował w Kijowie, Krakowie,
Poznaniu, Berlinie, Lipsku i Wrocławiu,
Wilnie, Krzemieńcu i Kamieńcu Podolskim.
W tym czasie powstały liczne jego utwory.
W 1829 r. podczas uroczystości
koronacyjnych Mikołaja I koncertował
razem z Paganinim. Największe uznanie
zdobył sobie II Koncert skrzypcowy D-dur
op. 21, zwany także koncertem
wojskowym. Oprócz niego był on twórcą
czterech innych koncertów skrzypcowych.

Ignacy Potocki był czołową
postacią w polskim życiu
publicznym w okresie panowania
Stanisława Augusta
Poniatowskiego. W 1778
odznaczony Orderem Orła Białego.
Pełnił m.in. funkcje marszałka
Rady Nieustającej. Na Sejmie
Rozbiorowym 1773-1775 został
członkiem Komisji Edukacji
Narodowej. Na zlecenie KEN
w roku 1774 opracował projekt
reform szkolnictwa średniego. Miał
duży udział w tworzeniu
Konstytucji 3 Maja. Zmarł w 1809 r.
Został pochowany w Wilanowie.

Gershon Leiner
Kolejną znaną osobistością wywodzącą się z Radzynia Podlaskiego był
rabin Gershon Leiner. Urodził się w 1839, zmarł w 1891. W
dziewiętnastowiecznym Radzyniu pełnił funkcję duchowego ojca,
doradcy, sędziego i interpretatora prawa religijnego w ówczesnej gminie
żydowskiej. Był pionierem polskiego chasydyzmu, jego potomkowie żyją
do dnia dzisiejszego w Izraelu, i USA i znani są jako dynastia rabinów
Radzynia. Gershon Leiner był autorem wielu prac zarówno o charakterze
naukowym jak i religijnym. Był biegły w wielu dziedzinach naukowych
takich jak chemia, medycyna czy inżynieria. Mówił płynnie kilkoma
językami w tym łaciną. Jednakże, jego najsłynniejszym dokonaniem jest
przywrócenie tradycji barwienia na niebiesko, części frędzli w rytualnym
szalu zwanym tallit. Ronald Eisenberg w swojej książce „Kluczowe Postaci
Żydowskiej Myśli Naukowej” (Essential Figures in Jewish Scholarship)
pisał, że Leiner był zdeterminowany aby ponownie odkryć źródło
niebieskiego barwnika, który w dawnych czasach wykorzystywany był do
barwienia tkanin . Z tego powodu odbył podróż do Włoch gdzie w
Neapolu, w największym wówczas oceanarium, badał mątwy. Podobno
był również w Watykanie, gdzie badał święte szaty w poszukiwaniu tegoż
barwnika. . Rezultatem jego podrózy i badań które kontynuował również
w Radzyniu było wypreparowanie niebieskiego barwnika i wprowadzenie
tradycji barwienia frędzli w szatach modlitewnych, z czego radzyńscy
chasydzi byli i są słynni na całym świecie.

Józef Buchbinder
wybitny malarz


 Na Podlasiu dobrze znany jest Józef Buchbinder,

popularny na przełomie XIX i XX malarz sakralny,
który nawróciwszy się na rzymski katolicyzm pracami
ozdobił mnóstwo świątyń - jego obrazy można oglądać
m.in. w kościele Św. Trójcy w Radzyniu.
 Równy mu talentem a bardziej nawet uniwersalny, był
jego brat Szymon. Pierwsze lekcje odebrał od Józefa,
potem zaś studiował w Warszawie u Gersona,
Hadziewicza, mistrzów wiedeńskich oraz u samego
Matejki (pewna protekcja brata, który się z Mistrzem
Janem blisko przyjaźnił!). Później osiedlił się w Berlinie.

Szymon wyspecjalizował się
w niewielkich portretach,
scenach obyczajowych,
często ilustrujących życie
Żydów. Były to jednak
prace o charakterze
uniwersalnym, których nie
można zakwalifikować jako
sztukę w najmniejszym
stopniu zamkniętą.
Hołdował dobrym
wzorcom klasycznego
malarstwa holenderskiego.
Do tej pory jego prace cieszą
się sporą popularnością
w Niemczech - niedawno
"Partia szachów" została
sprzedana na jednej z aukcji
za 7 tys. dolarów.
Modlący się rabin" - Szymon Buchbinder
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