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Urodzony 10 listopada 1891 roku na Ukrainie, w rodzinie polskich żydów.
Wyniku represji jakie dotkneł̨y ruch anarchistyczny po rewolucji 1905 ro-

ku, zmuszony do emigracji, i po wielu perypetiach swoje miejsce znajduje w
Argentynie. Gdzie od razu aktywnie działa w ruchu robotniczym.

W roku 1909 w Buenos Aires, pierwszomajowa demonstracja organizowa-
na przez Federación Obrera Regional Argentina, zostaje na Plaza Lorea bru-
talnie spacyfikowana przez oddziały policji, strzelajac̨e do manifestujac̨ych
robotników. W rezultacie śmierć ponosi 8 osób a dalsze 105 jest ranne.

Radowicki sam wymierza sprawiedliwość, mszczac̨ sie ̨ za śmierć swoich
towarzyszy. 14 listopada z okrzykiem “Niech żyje anarchia!” rzuca bombe ̨ w
karete ̨ szefa policji pułkownika Ramona L. Falcon, bezpośrednio odpowie-
dzialnego za pierwszomajowa masakre.̨

Wyniku wybuchu śmierć ponosi Falcon oraz jego sekretarz Juan Alberto
Lartigau, a Radowicki zostaje pochwycony i skazany na wyrok dożywotniej
kary w obozie koncentracyjnym w Ushuaia na Ziemi Ognistej.

„Od tego czasu znajduje się w celi cierpień; wieź̨niów się wsadza do <worka>, dwu
metrowego lochu, gdzie się ich trzyma miesiac̨ami, a naczelnicy sadyści znec̨aja ̨ się
nad nimi w nieludzki sposób.

W całej Argentynie mówia ̨ ze drżeniem o tym piekle w Patagoni.”
Mimo straszliwychwarunkówpanujac̨ychwobozie, Radowicki sie ̨nie pod-

daje i 7 listopada 1918 roku ucieka, lecz niedługo cieszy sie ̨wolnościa,̨ zostaje
schwytany po miesiac̨u w Chile.

O losie swojego mec̨zennika nie zapomniał argentyński ruch robotniczy,
który aktywnie włac̨zył sie ̨ w walke ̨ o życie dla Radowickiego, organizujac̨
strajki pod hasłem: „Wolność dla Radowickiego”, do walki również przyłac̨za
sie ̨Mied̨zynarodowe Stowarzyszenie Robotników.

Mied̨zynarodowe naciski społeczne odnosza ̨ rezultat i po przeszło 20 la-
tach niewoli 14 kwietnia 1930 roku Radowicki zostaje w ramach „łaski” uwol-
niony i bed̨zie mógł wyemigrować do Urugwaju skad̨ wyrusza do Hiszpanii
by wesprzeć trwajac̨a ̨ tam rewolucje ̨ anarchistyczna.̨

Po upadku rewolucji, ponownie Radowicki zmuszony zostaje do tułaczki
po świecie.

Dopiero w roku 1940 osiedla sie ̨ w Meksyku, gdzie pozostaje tam już do
końca swoich dni i aktywnie wspiera mied̨zynarodowy ruch anarchistyczny

Szymon Radowicki umiera 29 lutego 1956 roku w Ciudad Mexico.
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