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Przesłanie zapisane w słowach „Radom. Siła w precyzji” z powodzeniem 
przekłada się na nowy wizerunek miasta. Zaangażowanie w kreowanie sil-
nego gospodarczego oblicza Radomia, odzwierciedla się na każdej płasz-
czyźnie życia społecznego.

Rzemieślnicy, garbarze, zakłady produkujące broń czy 
telefony w  ramach Centralnego Okręgu Przemysło-
wego koncentrowali się w swej pracy na doskonałości 
technicznej. Na stworzonych przed laty fundamentach 
funkcjonują dzisiaj instytuty badawcze, serwerownie, 
szkoły kształcące inżynierów i techników. To spektrum 
zdarzeń spowodowało, że Radom postrzegany jest jako 
miasto słynące z techniki precyzyjnej.

Patrząc na fakty, śmiało można powiedzieć, że dzisiej-
szy Radom nazywa i naocznym czyni to, co w nim było 
od zawsze – precyzję. Precyzję przedsięwzięć, kompe-
tencji, planów zmierzających do zbudowania silnego 
miasta, ośrodka liczącego się na Mazowszu, w Polsce 
i na świecie.

Precyzja Radomia widoczna jest w  niuansach archi-
tektonicznych kamienic i  kościołów, w  działalności 
edukacyjnej radomskich szkół, w  kulturze, w  sporcie 
i  biznesie. Duże radomskie fabryki, firmy i  przedsię-
biorstwa, system szkolnictwa wymagający od uczniów 

umiejętności technicznych, wspólnie pracują na umoc-
nienie pozycji i wizerunku miasta. Radwag Wagi Elek-
troniczne, Fabryka Broni Łucznik, Instytut Technologii 
Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Centrum 
Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, Poli-
technika Radomska, to tylko niektóre instytucje, któ-
rych funkcjonowanie potwierdza obraz Radomia jako 
centrum techniki precyzyjnej.

Nowy wizerunek Radomia, oscylujący wokół hasła „Siła 
w precyzji”, doskonale odzwierciedla jego walory i zo-
bowiązuje społeczność radomską do podnoszenia stan-
dardów w każdej dziedzinie życia. To właśnie kompe-
tentni i aktywni mieszkańcy, inwestorzy oraz partnerzy 
Radomia tworzą miasto ukierunkowane na rozwój, 
dążące do osiągania coraz wyższych norm oraz atrak-
cyjności gospodarczej, edukacyjnej, kulturalnej i  tury-
stycznej. Bo siła tkwi we wspólnym dążeniu do celu. 

Bo siła Radomia tkwi w precyzji.
www.radom.pl

RADOM. SIŁA W PRECYZJI
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GDZIE JESTEŚMY?

Geograficznie
 > w centralnej części Polski
 > w centrum Równiny Radomskiej – części Niziny Mazowieckiej
 > w widłach jednych z głównych rzek kraju: Wisły i Pilicy
 > nad rzeką Mleczną – prawobrzeżnym dopływem Radomki
 > historycznie należymy do Małopolski
 > GPS: 51° 40.272’N; 21° 14.713’E

Urbanistycznie
 > skrzyżowanie krajowych i międzynarodowych tras komunikacyjnych
 > drugie po Warszawie pod względem liczby mieszkańców i powierzchni 
miasto województwa mazowieckiego
 > 14. pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce
 > największy ośrodek nauki, kultury, przemysłu i handlu w regionie

Radom
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Słowacja
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Białoruś
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Poznań

Wrocław
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HISTORYCZNE ZAKąTKI  
MIASTA KAZIMIERZOWSKIEGO
W  zachodniej części Starego Miasta znajduje się 
wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka – 
miejsce narodzin Radomia.

Jest to usypane sztucznie wzgórze, na planie koła, 
o  wysokości 6 – 8 m na łagodnym stoku doliny rzeki 
Mlecznej. Zabudowane niegdyś drewnianymi domami, 
otoczone było wałem drewniano-ziemnym i  fosą. Na-
zwa grodu nawiązuje do wybudowanego tu pierwsze-
go radomskiego kościoła p.w. św. Piotra. Drewnianą 

świątynię rozebrano na początku XIX stulecia. W cza-
sach powstania grodu w X wieku nie było wokół nicze-
go poza gęsto porośniętą Puszczą Radomską. Dzisiaj 
ciągną się tu podmokłe, miejscami zakrzewione tor-
fowiska. Gród pełnił siedzibę kasztelanii. U  podnóża 
grodu istniało kilka osad, których mieszkańcy trudnili 
się rolnictwem, obróbką drewna, wytopem żelaza i rze-
miosłem precyzyjnym. Produkcja narzędzi i naczyń oraz 
dziegciu kwitła w  dolinie Mlecznej w  czasach, kiedy 
kształtowało się Państwo Polskie.

Warto wiedzieć, że…

koliste wnętrze grodu osiągnęło średnicę ok. 90 metrów, dwa pierścienie drewnianych umocnień wypełnio-
nych ziemią, gliną i kamieniami stanowiły mocne zabezpieczenie przed wrogiem. W ten sposób zbudowano 
wał ochronny o szerokości 11 i wysokości 8 metrów. Na koronie znajdowała się dodatkowo potężna drew-
niana konstrukcja. Gród otaczała fosa z brzegami wyściełanymi drewnem. Zbudowany w najwęższym miej-
scu rzeki Mlecznej, strzegł przeprawy przez płyciznę. Na przełomie XVIII i XIX wieku Piotrówka była także 
radomskim cmentarzem.

Prowadzone przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i pracowników Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie badania naukowe na grodzi-
sku Piotrówka są wstępnym etapem utworzenia Parku Kulturowego „Stare Miasto”. Będzie on zarówno 
parkiem miejskim, jak i  skansenem archeologicznym, z  częściowo odtworzonym wyglądem grodziska, ze 
zrekonstruowanymi obiektami. 

W trakcie badań odnaleziono już szczątki dzikich zwierząt, fragmenty naczyń ceramicznych, liczne przed-
mioty codziennego użytku z okresu średniowiecza oraz czasów nowożytnych. 
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Nieopodal grodziska znajduje się plac, który można uznać za pierwszy ra-
domski Rynek. Plac Stare Miasto, wraz z otaczającą go niewielką dzielnicą 
o niskiej zabudowie, to Radom pierwotny. Tutaj stoi najstarsza, zachowa-
na do dziś miejska świątynia – kościół p.w. św. Wacława. 

Kościół ufundował w XIII wieku Leszek Biały. Obecny 
wygląd nadał mu prof. Wiktor Zin. Wyposażenie wnę-
trza nawiązuje do historii Polski od czasów piastow-
skich po epokę kardynała Stefana Wyszyńskiego i pa-
pieża Jana Pawła II. Pod chórem znajdują się epitafia: 
dr. Jerzego Borysowicza (1903 – 1980), który w czasie 
II wojny światowej uratował komendanta Żydowskiej 
Organizacji Bojowej – Mordechaja Anielewicza, a także 
epitafium ks. infułata ppłk. Stanisława Sikorskiego, by-
łego kapelana 72. Pułku Piechoty AK, proboszcza para-
fii farnej, inicjatora odbudowy kościoła.

Tuż obok kościoła św. Wacława znajdują się XIX-wiecz-
ne zabudowania dawnej garbarni Karschów, jednej z 
najstarszych w mieście. Słynący z  porządku i dokładno-
ści niemieccy koloniści, przyczynili się do rozwoju gar-
barstwa w Radomiu na taką skalę, że miasto stało się z 
czasem największym ośrodkiem przemysłu skórzanego 
w kraju. Dzisiaj w podziemiach jednego z budynków 
znajduje się popularne miejsce spędzania wieczorów – 
Klub Katakumby. To doskonały przykład wykorzystania 
obiektu postindustrialnego.

Stare Miasto tworzą także zabudowania pogarbarskie 
i wieża dawnej odlewni. Radom na przełomie XIX i XX 
wieku był miastem, w którym odlewni było mnóstwo. 
Świadczą o tym między innymi charakterystyczne, że-
liwne balkony zabytkowych kamienic w centrum mia-
sta oraz balustradki na klatkach schodowych.

Na wschód od Rynku wznoszą się masywne, ceglano-
-kamienne mury obronne Miasta Kazimierzowskiego. 
Obecnie można zobaczyć jedynie fragment potężnych 
fortyfikacji, jakimi w połowie XIV wieku Kazimierz 
Wielki obwarował nowy Radom, dzisiejsze Miasto 
Kazimierzowskie. Mury miejskie biegły na długości 
1 100 m, miały ponad 20 baszt, a wjazdu w ich obręb 
strzegły trzy bramy: Krakowska, Lubelska i Piotrkow-
ska. Dodatkowo miasto otoczone było fosą, do której 
wodę dostarczał Potok Południowy. 

Warto wiedzieć, że…

na początku XIX wieku władze austriac-
kie zamieniły kościół św. Wacława na 
magazyn, z czasem władze rosyjskie – na 
więzienie. Obiekt pełnił rozmaite funk-
cje aż do 1985 roku, kiedy odprawiono 
tu pierwszą po niemal 200 latach mszę 
świętą.

Warto wiedzieć, że… 

fortyfikacje wyburzono na początku XIX wieku, 
wówczas zasypano też fosę. Najlepiej zachowa-
ny odcinek murów przy ul. Wałowej zawiera m.in. 
niewysoką, prostokątną basztę oraz fundamenty 
i fragment ściany Bramy Krakowskiej.
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W mieście nie mogło zabraknąć Rynku. Jego plac wyty-
czono na planie prostokąta, z którego wybiega siedem 
ulic. Przez wieki tętnił on życiem. Z neorenesansowym 
ratuszem z niewysoką, kwadratową wieżą i boniowa-
nymi ścianami, architekturą zdecydowanie bardziej 
przypomina pałace Toskanii niż innych polskich miast. 
A  to głównie za sprawą projektanta – włoskiego ar-
chitekta Henryka Marconiego. Budowlę postawiono 
w 1848 roku w miejscu trzech kamieniczek. Dawny ra-

tusz z czasów Kazimierza Wielkiego stał w środkowej 
części Rynku. Rozebrano go na początku XIX stulecia. 
Istniejący budynek ratusza aktualnie pełni siedzi-
bę Archiwum Państwowego. Codziennie, w  samo 
południe, z  ratuszowej wieży rozlega się hejnał miej-
ski, utwór skomponowany w XV wieku przez Mikołaja 
z Radomia.

Warto wiedzieć, że...

przez 9 dni we wrześniu 2011 roku na terenie Miasta Kazimierzowskiego i ulicy Żeromskiego reżyser Jan Ki-
dawa-Błoński kręcił zdjęcia do filmu „Nigdy się nie dowiesz”. Tylko w Radomiu filmowcy znaleźli idealną sce-
nerię. Głównymi bohaterami dzieła, którego akcja rozgrywa się w latach 1943–45 w okupowanym Radomiu, 
są dwie kobiety, w których role wcieliły się aktorki młodego pokolenia: Magdalena Boczarska i Julia Pogrebiń-
ska. Oprócz nich w filmie grają inni znani aktorzy: Tomasz Kot, Krzysztof Stroiński i Agata Kulesza. W nagra-
niach uczestniczyło wielu radomskich statystów.

Charakterystyczne w  zabudowie Rynku są dwie 
barokowe, szczytowo ustawione do placu kamienice 
– Dom Gąski i  Dom Esterki. Dom piekarza i  rajcy 
miejskiego – Adama Gąski, który mieszkał tu w  XVII 
wieku, w  1656 roku gościł króla szwedzkiego Karola 
Gustawa. Budynek został zniszczony w  czasie II 
wojny światowej i  odbudowany w  latach 50-tych XX 
wieku. Obie kamienice mieszczą dziś Muzeum Sztuki 
Współczesnej, pierwsze o tej nazwie muzeum w kraju. 

Na przeciwległej pierzei Rynku widnieje długi, 
klasycystyczny budynek z  czterokolumnowym 
portykiem – gmach dawnego Kolegium Pijarów 
z XVII wieku. Zespół obiektów, które możemy oglądać, 
został wzniesiony w  XVIII – XIX stuleciu, częściowo 
według projektu Antonio Solariego. Od dziedzińca 
można zobaczyć także nawę dawnego kościoła 
pijarów – św. Jana Kantego. Jednym z  nauczycieli był 
tu Franciszek Ksawery Dmochowski – działacz Kuźnicy 
Kołłątajowskiej. Rząd carski zamknął szkołę, z czasem 
przekształcając Kolegium w  Gimnazjum Gubernialne 
Radomskie, które ukończyło wielu wybitnych Polaków, 
w  tym Mieczysław Ledóchowski, Tytus Chałubiński 
i  Jacek Malczewski. W  zespole popijarskim mieści 
się teraz Muzeum im. Jacka Malczewskiego. 
Zwiedzających przyciąga przede wszystkim jedna 
z  największych kolekcji dzieł wybitnego malarza-
symbolisty rodem z  Radomia. To właśnie tu znajdują 
się tak słynne obrazy jak „Zatruta studnia – chimera” 
czy „Autopotret”.
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Warto wiedzieć, że… 

by ożywić historię miasta prowadzone były badania 
archeologiczne w miejscach obejmujących głównie 
parcele mieszczańskie Miasta Kazimierzowskiego. 
Natrafiono na fortyfikacje miejskie w  postaci ka-
miennych fundamentów i  baszty. Ponadto od-
słonięto drewniane relikty budynków, podłogi, 
konstrukcję pieca z  cegły gotyckiej wzniesionego 
najpóźniej do połowy XV wieku. W trakcie badań in-
terwencyjnych natknięto się na odbojnik budynku 
bramy zamkowej oraz bruk kamienny.

Warto wiedzieć, że…

do dziś trwają sporne dyskusje na temat pochodze-
nia nazwy głównej ulicy Miasta Kazimierzowskiego 
– Rwańskiej. Prawdopodobnie nazwa ta jest zwią-
zana z cmentarzem funkcjonującym już od średnio-
wiecza przy kościele farnym, usytuowanym przy 
Rwańskiej. Słowo „rwy” w dawnym języku polskim 
oznaczało groby. Dzisiaj zabudowę ulicy stanowią 
głównie XIX- wieczne kamienice.

Na samym środku radomskiego Rynku stoi Pomnik 
Czynu Legionów, potocznie zwany Pomnikiem Legio-
nisty. Odsłonięto go pierwotnie 10 sierpnia 1930 roku 
podczas IX Zjazdu Legionistów, w którym uczestniczył 
marszałek Józef Piłsudski. W 1940 roku pomnik znisz-
czyli hitlerowcy. Ponownego odsłonięcia dokonano 11 
listopada 1998 roku w 80. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. „Radomski legionista” ma twarz 
skierowaną w kierunku fary, której wieżę widać zza ka-
mieniczek wschodniej pierzei Rynku. 

Nad Miastem Kazimierzowskim, w  środkowej części 
ulicy Rwańskiej góruje wieża z  charakterystycznym, 
neobarokowym hełmem kościoła farnego p.w. św. Jana 
Chrzciciela. Dawniej z  wieży grany był hejnał miejski, 
ostrzegający mieszkańców przed niebezpieczeństwa-
mi – najazdami wroga czy pożarami. Radomska fara to 
kościół parafialny, ale też świątynia królewska. Gotyc-
ka budowla została wzniesiona w latach 1360 – 1370 
z fundacji Kazimierza Wielkiego. Od strony południowo-
-wschodniej przylega do kościoła późnorenesansowa 
Kaplica Kochanowskich nakryta kopułą – wzniesiona 
w latach 1630–33, w swej formie przypominająca ka-
plice przy katedrze wawelskiej i  farze w  Kazimierzu 
Dolnym. Dzisiejszy wygląd świątynia zawdzięcza prze-
budowie na początku XX wieku według projektu Józefa 
Piusa Dziekońskiego. 

W  kościele modliło się wielu królów i  książąt, w  tym 
święta Jadwiga i święty Kazimierz. W 1495 roku ksią-
żę Fryderyk Jagiellończyk, brat Kazimierza, odebrał 
tutaj insygnia kardynalskie z  rąk wysłannika papie-
skiego. Przy farze działała szkoła, w  której wykładali 
profesorowie Akademii Krakowskiej i  Zamojskiej. Jej 
absolwentem był młody Mikołaj z  Radomia. Także tu-
taj ochrzczeni zostali: Tytus Chałubiński, Sługa Boża 
Wanda Malczewska oraz Jacek Malczewski. Zwiedzając 
świątynię warto zwrócić uwagę na dekoracje stiukowe 
w typie lubelsko-kaliskim ozdabiające od wewnątrz ko-
pułę Kaplicy Kochanowskich, a także na renesansowy 
portal fundacji Mikołaja Szydłowieckiego prowadzący 
z prezbiterium do zakrystii. Okazałe malowidła nawią-
zujące do polichromii wczesnogotyckich, pochodzą już 
z  lat 70-tych XX wieku. Na placu przy farze znajdują 
się trzy charakterystyczne rzeźby: kamienny krzyż, 
XIX-wieczna rzeźba „Chrystus u  słupa” oraz figura 
św. Jana Nepomucena, którą ufundował w 1752 roku 
biskup warmiński, prezes Trybunału Radomskiego – 
Adam Grabowski. Precyzyjnie wykonana przez Piotra 
Coudraya, nadwornego rzeźbiarza Augusta III, stanowi 
najstarszy pomnik w mieście.
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Miasto Kazimierzowskie to także miejsce pozostałości zamku królewskiego. Budowla została wzniesiona 
około połowy XIV stulecia, podobnie jak fara i pierwszy radomski ratusz, przez Kazimierza Wielkiego i wtopiona 
była w fortyfikacje miejskie. Zamek uległ poważnemu uszkodzeniu podczas potopu szwedzkiego. Mimo odbu-
dowy nigdy potem nie był już tak okazały jak za panowania Jagiellonów, a dziś to podłużny parterowy budynek 
– siedziba proboszcza parafii farnej.

Radomski zamek był siedzibą wędrującego dworu królewskiego oraz starosty radomskiego. Najczęściej gościli tu 
królowie i książęta z dynastii Jagiellonów, podróżujący między Krakowem a Wilnem.

Radomski zamek to centrum wydarzeń ważnych nie tylko dla miasta, ale całego kraju. W 1401 roku zawarto tu 
drugą unię polsko-litewską, po unii w Krewie. O wydarzeniu przypomina tablica wmurowana w ścianę od strony 
Skweru Unii Radomsko-Wileńskiej. Przez dwa lata, podczas pobytu króla Kazimierza Jagiellończyka na Litwie, na 
zamku rezydował jego syn, królewicz Kazimierz Jagiellończyk i stąd zarządzał Polską. Tu uchwalono Konstytucję 
„Nihil novi”, tu zbierały się Sądy Kapturowe. Skromnie wyglądający dziś zamek to świadek naprawdę wielkiej 
historii.

Nieopodal placu farnego, przy ulicy Reja, znajduje się 
kościół ewangelicko-augsburski. Pierwotna świąty-
nia została wzniesiona w  latach 1784–85 jako rzym-
skokatolicki kościół benedyktynów. Na początku XIX 
wieku zamieniono go na arsenał, później działał tu 
nawet teatr. Świątynia funkcjonuje w tym miejscu od 
1827 roku. Głównym powodem założenia parafii ewan-
gelickiej był napływ wyznawców z  Niemiec i  Austrii, 
zakładających w Radomiu duże zakłady przemysłowe. 
Kościół był wielokrotnie przebudowywany, posiada ce-
chy klasycystyczne. Wieża i ołtarz z czarnego marmu-
ru pochodzą z 1893 roku. Na uwagę zasługuje rzeźba 
Chrystusa Zmartwychwstałego przeniesiona z   gro-
bowca Karschów – wielkich radomskich przemysłow-
ców pochowanych na cmentarzu ewangelickim przy 
ulicy Kieleckiej.

W  pobliżu kościoła ewangelickiego, u  zbiegu ulic 
Reja i  Tybla, znajduje się kamienica, w  której 
mieszkał Walery Przyborowski – żyjący na prze-
łomie XIX i  XX stulecia autor książek historycz-
nych, w tym tak doskonałej powieści jak „Szwedzi 
w Warszawie”, która powstała właśnie w Radomiu!

Dalej mieści się kościół Świętej Trójcy i  dawny 
klasztor benedyktynek. Świątynia wznosi się w pół-
nocnej pierzei placu Kazimierza Wielkiego, dawnego 
placu przed Bramą Lubelską, z  którego niegdyś wy-
biegały trakty w kierunku Warszawy, Kozienic, Lublina 
i Sandomierza. Pierwotny drewniany kościół i klasztor 
benedyktynek fundacji Barbary z  Dulskich Tarłowej 
wybudował jej syn Jan Tarło – kasztelan wiślicki i sta-
rosta zwoleński. W 1656 roku zespół klasztorny został 
zniszczony przez wojska szwedzkie. Nowy, murowany 
kościół z klasztorem wzniesiono w latach 1678 – 1733. 
Kolejna odbudowa po pożarze miała miejsce w  1776 
roku. Kasata klasztoru nastąpiła w 1809. Od roku 1837 
świątynia pełniła funkcję cerkwi prawosławnej. Od roku 
1927 ponownie jest to kościół katolicki, a od 1947 roku 
należy do Jezuitów. Perłą świątyni jest znajdujący się 
w ołtarzu głównym obraz Świętej Trójcy namalowany 
w  pierwszej połowie XVIII wieku. Budynek dawnego 

klasztoru w latach 1817 – 1997 mieścił więzienie. Dzi-
siaj obiekt należy do radomskiej Kurii Biskupiej.
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RADOM XIX-WIECZNY – 
RADOM WSPóŁCZESNY
W pobliżu kościoła św. Trójcy, przy ulicy Malczew-
skiego możemy podziwiać dwa budynki starej 
poczty. Starszy, klasycystyczny wybudowany został 
w pierwszej połowie XIX wieku, nowszy w 1865 roku 
w stylu neorenesansowym. Jest to najstarszy radomski 
urząd pocztowy. Dawniej istniała tu również stacja dy-
liżansów, którymi przewożono podróżnych i korespon-
dencję.

Kamienny łuk łączy pocztę z  budynkiem dawnej 
loży masońskiej z 1818 roku. Eklektyczny obiekt za-
projektował architekt Jakub Kubicki, autor takich dzieł 
architektury jak: Arkady Kubickiego na Zamku Królew-
skim w  Warszawie czy projekt Świątyni Opatrzności 
Bożej. Sam architekt należał do loży masońskiej.

Nieco dalej w  kierunku północnym znajduje się 
plac Żołnierzy 72. Pułku Piechoty, który stacjo-
nował w Radomiu. Na środku placu stoi Mauzoleum 
płk. Dionizego Czachowskiego. Pierwotny monument 
wzniesiono w  1938 roku przed kościołem bernardy-
nów. Mimo nakazu rozebrania pomnika przez hitlerow-
ców, poszczególne elementy udało się ukryć. Ponownie 
mauzoleum wybudowano na obecnym miejscu w 1963 
roku w setną rocznicę śmierci pułkownika. 

Warto wiedzieć, że…

od 1981 roku prochy płk. Dionizego Czachowskiego 
– jednego z najwybitniejszych przywódców powsta-
nia styczniowego, działającego na terenie guberni 
radomskiej, spoczywają w kaplicy bocznej kościoła 
bernardynów przy ulicy Żeromskiego.
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sie II wojny światowej Resursa była siedzibą „Deutsche 
Haus” lokalu rozrywkowego dla Niemców. Obecnie mie-
ści się tu Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywa-
telska”.

Kierując się ponownie w  stronę placu Kazimierza 
Wielkiego po drodze można zobaczyć dom Jacka 
Malczewskiego. Najwybitniejszy polski malarz sym-
bolista przyszedł na świat w Radomiu i w radom-
skiej kamienicy spędził swoje dzieciństwo. Przed 
budynkiem Resursy znajduje się jego pomnik.

Kilka minut drogi od „Resursy” mieści się jeden z naj-
cenniejszych zabytków miasta – ceglany kościół 
i  klasztor bernardynów wpisany do rejestru za-
bytków UNESCO. Na teren kościoła prowadzi XVIII-
-wieczna brama z  rzeźbą Chrystusa upadającego pod 
krzyżem. Bernardynów sprowadził do Radomia w 1468 

roku król Kazimierz Jagiellończyk. Pierwotne, drewnia-
ne zabudowania zastąpiono na przełomie XV i XVI wie-
ku murowanymi, ufundowanymi przez podczaszego ko-
ronnego i starostę radomskiego Dominika z Kazanowa. 
W czasie poprzedzającym powstanie styczniowe klasz-
tor był głównym miejscem działalności patriotycznej 
w  Radomiu, za co władze carskie ukarały go kasatą, 
a klasztor zamieniły na więzienie dla powstańców. Ber-
nardyni powrócili do miasta dopiero w 1936 roku. W ko-
ściele i  klasztorze bywało wielu królów polskich oraz 
sławnych Polaków. Gościli tu m.in.: Kazimierz Pułaski, 
Tadeusz Kościuszko, książę Józef Poniatowski, Julian 
Ursyn Niemcewicz, Dionizy Czachowski. 

Po przeciwnej stronie skrzyżowania ulic Malczewskiego 
i Kelles-Krauza usytuowana została Rogatka Warszaw-
ska. Obecny, klasycystyczny budynek powstał w 1834 
roku w miejscu drewnianego. Dziś w jej wnętrzu mieści 
się Galeria Rogatka Wydziału Sztuki Politechniki Ra-
domskiej. Swoje dzieła wystawiają tu radomscy, polscy 
i zagraniczni malarze, rzeźbiarze i fotograficy.

Nieopodal Rogatki znajduje się Plac Jagielloński – naj-
większy powierzchniowo plac miasta. Naprzeciwko 
Placu mieści się Galeria Słoneczna, jedno z najwięk-
szych centrów handlowych Radomia. W  sąsiedztwie 
jest także Aquapark Radom oraz „Multikino”. No-
woczesne obiekty zostały oddane do użytku w latach 
2010 – 2011. 

Plac Jagielloński od strony wschodniej zamyka potężny 
gmach Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego 
wzniesiony w końcu lat 80-tych XX wieku. W samym 
centrum placu znajduje się charakterystyczny, ni-
ski, podłużny budynek dawnej hali targowej, jednej 
z pierwszych w kraju, wybudowanej w końcu XIX stule-
cia w miejscu szkoły jazdy konnej Mohylewskiego Puł-
ku Piechoty. Aktualnie to Dom Towarowy „Senior”. 

Na zachód od Domu Towarowego znajduje się czte-
rogwiazdkowy hotel „Aviator”. Został on utworzony 
w murach dawnego szpitala św. Kazimierza z 1846 
roku. Jeszcze w 2002 roku funkcjonował tu oddział or-
topedyczny Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Schodząc wąskim odcinkiem ulicy Struga, dotrze-
my do Resursy Obywatelskiej zaprojektowanej 
w  1852 roku przez radomskiego architekta Ludwika 
Radziszewskiego. Nad wejściem głównym budynku 
znajduje się tympanon z płaskorzeźbą Caritas oraz po-
sągami trzech muz: Talii, Melpomeny i  Euterpe. Daw-
niej odbywały się tu występy teatru amatorskiego 
i  przyjezdnych trup teatralnych, koncerty, spotkania 
ze znanymi osobistościami: Henrykiem Sienkiewiczem 
(w 1903 roku), Józefem Piłsudskim (w 1924 roku), arty-
stami: Ludwikiem Solskim i Eugeniuszem Bodo. W okre-
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Warto wiedzieć, że…

figura Marki Boskiej Bolesnej z 1858 roku przy koście-
le oo. Bernardynów, uznawana jest za 2. na świecie 
wystawioną po ogłoszeniu dogmatu o „Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Marii Panny”. Pierwszy posąg 
znajduje się na Placu Hiszpańskim w Rzymie.

Zespół klasztorny w Radomiu należy do najlepiej 
zachowanych średniowiecznych założeń bernar-
dyńskich w Polsce. Restaurację i niewielką rozbudo-
wę kościoła przeprowadził w latach 1911–12 architekt 
Stefan Szyller. W kruchcie od strony zachodniej znajdu-
je się późnogotycki portal z piaskowca. Na szczególną 
uwagę zasługuje wykonana w drewnie gotycka grupa 
Pasji w ołtarzu głównym: Chrystus Ukrzyżowany, Mat-
ka Boska Bolesna i  św. Jan Ewangelista. Przypuszcza 
się, że rzeźby powstały w  warsztacie Wita Stwosza. 
Rokokowe ołtarze boczne pochodzą z  drugiej połowy 
XVIII wieku. Wewnątrz kościoła można zobaczyć wie-
le epitafiów i  płyt nagrobnych z  rozmaitych epok. Do 
najcenniejszych należy wczesnobarokowe epitafium 
Wszebora Tymińskiego herbu Nałęcz. 

Kościół bernardynów słynie w mieście z pięknej – 
wykonanej przez bernardynów – ruchomej szopki, 
którą można oglądać od Świąt Bożego Narodzenia 
do Święta Matki Boskiej Gromnicznej. Co roku jest 
ona wzbogacana o nowe postacie i elementy ruchome. 
Warto zajrzeć także do Kaplicy Matki Boskiej, która mie-
ści się na prawo od prezbiterium. Można tu zobaczyć 
oryginalne stalle z  początku XVI stulecia. Piękny jest 
też krużganek klasztorny i dziedziniec. 

Na przykościelnym cmentarzu znajdują się XIX-wiecz-
ne epitafia oraz terakotowe stacje Drogi Krzyżowej. Od 
strony ulicy Żeromskiego widać figurę Matki Boskiej, 
pod którą w przededniu powstania styczniowego zbie-
rały się tłumy Polaków, śpiewających pieśni religijne 
i patriotyczne.

Wnętrza kamienic radomskiego Śródmieścia niejed-
nokrotnie kryją piękne polichromie. Jedną z  najbar-
dziej okazałych możemy zobaczyć w  Aptece Pod 
Białym Orłem, w  klasycystycznej kamienicy przy 
ul. Żeromskiego, naprzeciwko kościoła bernardynów. 
Malowidło przedstawia orła białego – polski symbol 
narodowy. Plafon kazano dwukrotnie zamalowywać. 
Rosjanie wydali takie polecenie po upadku powstania 
styczniowego, Niemcy na początku II wojny światowej. 

Warto wiedzieć, że…

niewielki budynek przylegający od południa do 
klasztoru z piramidalnym kominem to pochodzący 
z  początku XVI wieku tzw. piekarnik. Mieściła się 
tu kuchnia klasztorna oraz warzelnia wosku. Jest to 
jedyny tego typu obiekt w kraju i wyjątkowy w ska-
li światowej.
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Wzdłuż brukowanego deptaka wznoszą się XIX-wiecz-
ne kamienice, posiadające ozdobne fasady domów 
mieszczańskich oraz w większości żeliwne balkony. Ich 
ozdobne balustradki wykonane zostały z precyzją i wy-
obraźnią w licznych radomskich odlewniach.

Warto zajrzeć na podwórko kamienicy pod numerem 
28. Znajduje się tu niewielka, parterowa drukarnia 
Jana Kantego Trzebińskiego. Obiekt został zbudowa-
ny według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza w  1918 
roku, w setną rocznicę powstania drukarni. Drukowano 
tu książki, pisma urzędowe, czasopisma, afisze. Portal 
obiektu ozdabiają kamienne medaliony z  popiersia-
mi Jana Gutenberga – wynalazcy druku oraz Alojzego 
Senefeldera – wynalazcy litografii.

Duża część budynków przy ulicy Żeromskiego została 
wzniesiona w  stylu klasycystycznym. Jednym z  bar-
dziej charakterystycznych jest, wtopiony w  zabu-
dowę, pałacyk radomskiego przemysłowca Jana 
Kierzkowskiego z 1828 roku (ulica Żeromskiego 36).

Ulicę przecina geometryczny środek miasta – Plac Kon-
stytucji 3. Maja. Mimo, że Radom posiada Rynek, to 
od ponad stu lat jego centralnym placem jest właśnie 
to miejsce. W Warszawie ludzie spotykają się pod Ko-
lumną Zygmunta lub przy Rotundzie, we Wrocławiu 
pod pręgierzem, w  Lublinie przy Bramie Krakowskiej, 
a w Radomiu przy fontannach na Placu Konstytucji. 

Ta dawna ulica Lubelska wybiega z placu Kazimierza Wielkiego i ciągnie 
się na długości 2 kilometrów w kierunku wschodnim aż do wiaduktu, gdzie 
kończy się Śródmieście. Znaczny odcinek ulicy Żeromskiego to deptak, 
przy którym ulokowały się liczne urzędy i  instytucje państwowe, banki 
i sklepy. Z każdym rokiem przybywa klimatycznych restauracji i kawiarni.

ULICA STEFANA ŻEROMSKIEGO  
– REPREZENTACYJNA ULICA MIASTA
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W  zachodniej pierzei placu wyróżnia się wielko-
miejski, okazały pałac Karschów i Wickenhagenów. 
Budowla została wzniesiona w latach 1881–82 w  sty-
lu nawiązującym do renesansu i  baroku francuskiego 
z mansardowym dachem. Kamienny balkon ponad bra-
mą wjazdową na podwórze podtrzymują dwaj potężni 
atlasi. Pałac należał do najbogatszych przemysłowców 
radomskich pochodzących z  Nadrenii. Pod koniec XIX 
wieku powstała tu działająca do dziś apteka, której wła-
ścicielem był Franciszek Łagodziński. Aptekarz założył 
w 1900 roku pierwszą w Królestwie Polskim Fabrykę 
Preparatów Farmaceutycznych i  Galenowych z  urzą-
dzeniami parowymi. Do Łagodzińskich należał także 
sąsiadujący z pałacem dawny hotel „Europa”.

W  centralnym punkcie Placu Konstytucji 3. Maja 
wznosi się kościół garnizonowy św. Stanisława. 
Wzniesiony został na przełomie XIX i  XX wieku jako 
cerkiew św. Mikołaja. Wojsko polskie przejęło świątynię 
w 1918 roku, a jej przebudową w latach 20-tych zajął 
się radomski architekt Kazimierz Prokulski. Przed wej-
ściem do kościoła znajduje się portyk z czterema potęż-
nymi kolumnami w  stylu jońskim. W  tympanonie jest 
płaskorzeźba przedstawiająca Ducha Świętego w  po-
staci gołębicy, zaś ponad nim rzeźba Chrystusa. Świą-
tynię wieńczy kopuła  widoczna na osi ulic Piłsudskiego 
i Focha. Najstarszym elementem wyposażenia wnętrza 
jest XVIII-wieczny krucyfiks. Charakterystyczna jest 
ambona w kształcie łodzi. We wnętrzu znajduje się pięk-
na Pieta wykonana przez radomskiego artystę-rzeźbia-

rza Bolesława Zwolińskiego. Jego autorstwa są także 
rzeźby zewnętrzne, w tym figura Chrystusa z krzyżem 
na bramie od strony ulicy Piłsudskiego – kopia rzeźby 
sprzed kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Przed 
wejściem do kościoła garnizonowego znajduje się 
Grób Nieznanego Żołnierza.

W północno-wschodniej części placu, nieco ponad fon-
tannami, eksponuje się budynek Towarzystwa Kre-
dytowego Ziemskiego. Oddział organizacji udzielał 
kredytów ziemianom Regionu Radomskiego. Obiekt 
został wzniesiony w połowie XIX stulecia. Architekturą 
przypomina budynki Towarzystwa w  innych miastach 
Królestwa Polskiego. Funkcję sekretarza generalnego 
pełnił tu przez pewien czas Julian Malczewski, ojciec 
malarza Jacka Malczewskiego.

Przy ulicy Żeromskiego, obok kościoła garnizonowe-
go znajduje się także starannie odnowiona Kamieni-
ca Podworskich z  drugiej połowy XIX wieku, zwana 
także „Narodówką” z powodu działalności patriotycznej 
Teofila Podworskiego. Do niego należała również Apte-
ka Pod Białym Orłem. Elewację kamienicy od strony pla-
cu zdobią wysokie wnęki oraz popiersia starożytnych 
mędrców.

Może nie do największych, ale z pewnością do najpięk-
niejszych w mieście należy kamienica pod numerem 
41. Dzisiaj jest siedzibą jednego z banków, natomiast 
wcześniej mieściło się tu II Liceum Ogólnokształcące 

im. Marii Konopnickiej. Szkołę ukończyli znani aktorzy: 
Mariusz Dmochowski i Iga Cembrzyńska.

Tuż obok wznosi się gmach Narodowego Banku Pol-
skiego ukończony w 1919 roku. Do obiektu prowadzą 
wysokie schody, a  środkowa część budynku nakryta 
jest dużą płaską kopułą. Po ostatniej reformie admini-
stracyjnej w  kraju w  1999 roku umieszczono tu Sąd 
Rejonowy. 

Warto wiedzieć, że…

obiekt dzisiejszego Sądu Rejonowego wykorzysta-
no w filmie Jana Łomnickiego „Kontrybucja” z 1967 
roku.
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Nieco dalej, po przeciwnej stronie ulicy, stoi pałacyk 
Hempla. Klasycystyczna rezydencja z  pierwszej 
połowy XIX wieku należy do najstarszych obiektów 
wzniesionych przy dawnej ulicy Lubelskiej. Jednym 
z właścicieli obiektu był społecznik Stanisław Hempel, 
który organizował wystawy, a  także gromadził zbiory 
biblioteczne. Część z  nich znajduje się obecnie 
w miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Piłsudskiego. 
Przed II wojną światową pałacyk był siedzibą filii 
warszawskiego konserwatorium. Dzisiaj mieści się tu 
m.in. restauracja „Pod Kasztanami” z letnim ogródkiem 
na dziedzińcu otwartym od strony ulicy Żeromskiego.

W kamienicy pod numerem 51 mieściła się niezwykle 
popularna w  okresie międzywojennym restauracja 
Stanisława Wierzbickiego. Gościły w  niej takie 
osobistości jak: cesarz niemiecki Wilhelm II, kapitan 
Charles de Gaulle – przyszły prezydent Francji, 
prezydent Ignacy Mościcki, premierzy, generałowie 
z Bolesławem Wieniawą Długoszowskim na czele oraz 
artyści. Wierzbicki dostarczał także wina mszalne dla 
kościołów w  całym kraju. W  związku z  tym otrzymał 
nawet specjalne błogosławieństwo papieża Piusa XI.

Przy Żeromskiego 53 mieści się najbardziej okaza-
ła budowla przy radomskim deptaku i jedna z naj-
bardziej okazałych w mieście – dawny gmach Komi-
sji Województwa Sandomierskiego. Mimo, że stolicą 
województwa, w którym przez wiele lat znajdował się 
Radom, był Sandomierz, to władze z  czasem zostały 
przeniesione właśnie do Radomia, tym samym pod-
nosząc jego rangę do stolicy województwa. Budynek 
przy dawnym trakcie lubelskim został wzniesiony w la-

tach 1825–27 według projektu wybitnego architekta 
włoskiego – Antonio Corazziego, autora wielu monu-
mentalnych budowli Warszawy, m.in. Teatru Wielkiego. 
Rozbudowali go Niemcy w czasie II wojny światowej, 
a w latach 60-tych XX wieku dobudowano salę koncer-
tową – dziś mieści się tu siedziba Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej, goszcząca wybitnych muzyków z kraju i ze 
świata. ROK, wespół z  kwartetem „Radomiensis”, jest 
organizatorem „Międzynarodowego Festiwalu Kwarte-
tów Smyczkowych”. 

Dzisiejszy Urząd Miejski w swojej historii był siedzibą: 
władz województwa sandomierskiego, guberni radom-
skiej, starostwa powiatowego, dystryktu radomskiego 
Generalnej Guberni oraz Urzędu Wojewódzkiego – obec-
nie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Hall na parterze posiada kolebkowe sklepienie, 
mieszczą się tu także dwie galerie Społecznego Komi-
tetu Ratowania Zabytków Radomia: Galeria Dziedzic-
twa Kulturowego Radomia z  makietą radomskiego 
Śródmieścia w skali 1:500 oraz Galeria Dziedzictwa 
Miasta Kazimierzowskiego z  makietą radomskiego 
Rynku.

Warto wiedzieć, że…

dnia 11 września 1939 roku generał Stanisław 
Kutrzeba otrzymał rozkaz od Wodza Naczelnego 
marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, aby Armia 
Poznań „maszerowała na obiad do Wierzbickiego”, 
co miało oznaczać skierowanie wojsk do Radomia.
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Niemal naprzeciwko Urzędu mieści się budynek daw-
nej Rogatki Lubelskiej z arkadowym portykiem, wybu-
dowanej w 1829 roku w miejscu dawnego wjazdu do 
miasta od strony Lublina i Skaryszewa. 

Aktualnie stanowi siedzibę Radomskiego Klubu Śro-
dowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia”. Nazwa ośrodka 
pochodzi od łaźni, która była tu w okresie międzywo-
jennym. Placówka jest miejscem licznych koncertów, 
wystaw malarstwa i fotografii. W podziemiach Rogatki 
Lubelskiej znajduje się nastrojowa restauracja „Banja 
Luka”, oferująca specjały kuchni bałkańskiej. 

Będąc obok Rogatki, warto spojrzeć w  kierunku za-
chodnim na lekko opadającą ulicę Żeromskiego z wieżą 
kościoła farnego na osi widokowej. To jeden z ładniej-
szych i  bardziej charakterystycznych widoków w  na-
szym mieście. 

Tuż obok „Łaźni” ulokowany jest żeliwny krzyż z 1899 
roku. Przy krzyżu podczas Rewolucji 1905 Roku doszło 
do starcia robotników z odziałem ochrony gmachu gu-
bernatorstwa. Pracownicy radomskich fabryk domagali 
się swoich praw w zniewolonym przez rosyjskiego za-
borcę kraju. W  wyniku tych zajść śmierć poniosło 27 
robotników, wielu zostało rannych.

Przy  równoległej do radomskiego deptaka ulicy Kelles-
-Krauza mieści się neogotycki kościół Świętej Rodziny 
z początku XX stulecia. Przed wojną tutejszym kapela-
nem był ksiądz Stefan Grelewski, dziś błogosławiony.

Przy skrzyżowaniu ulic Kelles-Krauza i  25 Czerwca, 
obok Parku Leśniczówka, znajduje się najstarsza w kra-
ju Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. W latach 
1975 – 1989 mieściła się tu siedziba Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR. To właśnie przed tym gmachem 25 
czerwca 1976 roku doszło do słynnych wystąpień ro-
botniczych. 

Kolejne trzy ważne pomniki wznoszą się przy drugim 
rozwidleniu – ulicy 25 Czerwca i Żeromskiego. Pierwszy 
pomnik to krzyż ustawiony na pamiątkę przymusowego 
podziękowania carowi Aleksandrowi II za uwłaszczenie 
chłopów, drugi – kamień węgielny pod budowę pomnika 
Czerwca 1976 Roku, trzeci – kamień z granitową płytą 
upamiętniającą pobyt w Radomiu papieża Jana Pawła II.

Wspomniana już „Łaźnia” mieści się przy Parku im. Tadeusza Kościuszki. Wchodzących od strony deptaka wita 
pomnik Jana Kochanowskiego odsłonięty w 2006 roku z inicjatywy Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków 
Radomia. Park założono w 1867 roku jako drugi po Starym Ogrodzie park miejski w Radomiu. Park w stylu angiel-
skim z krętymi alejkami zajmuje około 7 hektarów. Do ciekawszych obiektów na jego terenie należą: altana z lat 
20-tych XX wieku –pierwsza żelbetowa budowla w mieście, popiersie Fryderyka Chopina oraz romantyczne ruiny 
wykonane podczas rewitalizacji parku w 2010 roku. Główna aleja parkowa nazwana została Aleją Biskupa Jana 
Chrapka. Łączy ona ze sobą dwa najważniejsze obiekty w mieście: świecki – gmach Urzędu Miejskiego oraz wy-
znaniowy – katedrę rzymskokatolicką przy ulicy Sienkiewicza. Drugą, poświęconą jednemu z wybitnych radomian, 
jest Aleja Kazimierza Paździora.
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Katedra Opieki Najświętszej Marii Panny górująca 
nad częścią Śródmieścia jest widoczna z wielu zakąt-
ków miasta, a  nawet niektórych okolicznych miejsco-
wości. Kościół został wzniesiony w latach 1894 – 1911 
według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Świą-
tynia była wzorowana na katedrze Świętego Floriana 
na warszawskiej Pradze, zaś same wieże na wyższej 
wieży Kościoła Mariackiego w  Krakowie. Ich wyso-
kość z  hełmami wynosi 72 metry. Elewacja frontowa 
z wielką rozetą przypomina fasady katedr francuskich. 
W monumentalnym, drewnianym ołtarzu głównym stoi 
statua Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

Rzeźba wykonana została w białym marmurze z okolic 
włoskiej Carrary. W przedsionku posadowiono sarkofag 
zmarłego tragicznie w 2001 roku biskupa radomskiego 
Jana Chrapka. Chociaż był on biskupem radomskim nie-
wiele ponad dwa lata, to dzięki swojej ogromnej pracy, 
w tym działalności na rzecz oświaty, kultury oraz osób 
potrzebujących pozostał głęboko w pamięci mieszkań-
ców miasta. Katedrę odwiedził Prymas Polski kardynał 
Stefan Wyszyński, papież Jan Paweł II oraz kardynał 
–  Joseph Ratzinger, dzisiejszy papież Benedykt XVI. 
Na placu przed świątynią stoją dwa pomniki: kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego – odsłonięty w  30. rocznicę 
„uwolnienia” kopii obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej, które miało miejsce w katedrze 18 czerwca 1972 
roku oraz pomnik Jana Pawła II.
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W zabudowie przy ulicy Sienkiewicza obok radomskiej 
katedry wyróżnia się Kamienica Glogierów z  man-
sardowym dachem, zaprojektowana przez Józefa 
Dziekońskiego. Charakterystyczny jest też usytuowa-
ny u zbiegu ulic Sienkiewicza i Moniuszki Pałac Ślubów 
z wysokimi schodami i potężnymi kolumnami projektu 
Alfonsa Pinno – dawny budynek Powiatowego Związku 
Samorządowego.

Stąd już zaledwie przysłowiowe kilka kroków do ulicy 
Piłsudskiego – ulicy eklektycznych, historycznych i se-
cesyjnych kamienic. W zabudowie wyróżnia się w na-
rożu ulic Piłsudskiego i  Sienkiewicza monumentalny 
gmach Sądu Okręgowego. Powstały w  1894 roku 
budynek był w okresie międzywojennym siedzibą Dy-
rekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

Do gmachu Sądu przylega pałacyk, w którym mieści się 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Załuskich. Budy-
nek wzniesiono w  końcu XIX stulecia dla notariusza 
Władysława Kulczyckiego. Biblioteka należy do najbar-
dziej aktywnych w  województwie mazowieckim, wy-
chodząc w swej działalności daleko poza wypożyczal-
nię książek. Odbywają się tu częste spotkania literackie 
z  autorami, koncerty, wystawy i  prelekcje. Na piętrze 
znajdują się galerie, w których prezentowane są ekspo-
zycje czasowe, najczęściej fotografii, rysunku i malar-
stwa. Na dziedzińcu przed biblioteką stoi stuletni zegar 
słoneczny przeniesiony z Parku Kościuszki.

Po przeciwnej stronie ulicę Piłsudskiego zdobi charak-
terystyczny, neogotycki, ceglany budynek Kasy Po-
życzkowej Przemysłowców Radomskich. Obiekt z 1897 
roku jest obecnie siedzibą banku PEKAO S.A.

Do ciekawszych kamienic przy ul. Piłsudskiego należą 
także: Dom Józefa Brandta pod nr 9, gdzie malarz 
mieszkał i  zmarł oraz bogato zdobiona kariatydami 
i masywnymi półkolumnami kamienica nr 7.

Przy równoległej ulicy Traugutta znajduje się ceglany 
gmach dawnej Elektrowni Miejskiej. Elektrownia ta 

została uruchomiona w 1901 roku, 
rok wcześniej niż elektrownia war-
szawska, jako pierwsza na terenie 
Królestwa Polskiego. Po drugiej 
wojnie światowej pełniła rolę jednej 
z  ciepłowni miejskich. Aktualnie to 
siedziba Mazowieckiego Centrum 
Sztuki Współczesnej „Elektrow-
nia” powołanego z  inicjatywy re-
żysera Andrzeja Wajdy. Odbywają 
się tu nie tylko wystawy, ale i per-
formance, koncerty i  projekcje fil-
mowe. MCSW to doskonały przykład 
wykorzystania zabytku postindu-
strialnego na cele kultury.
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Nieopodal ulicy Piłsudskiego i  Traugutta mieszczą 
się sześciopiętrowe budynki mieszkalne, które były 
pierwszymi, radomskimi wieżowcami. Za nimi mieści 
się dzielnica Planty, która swoją zabudową wtapia się 
w Centrum. Znajduje się tu okazały budynek mieszkal-
ny, w którym w czasie II wojny światowej ulokowano 
siedzibę Gestapo, zaś bezpośrednio po wojnie – NKWD 
i  Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa. Torturom i  mor-
dom uległy tu setki Polaków. O mrocznej historii obiek-
tu informują tablice umieszczone na frontowej ścianie 
oraz pomnik z napisem „Nigdy więcej wojny!” 

Najstarsza zabudowa dzielnicy znajduje się w rejonie 
Parku Planty, od którego przyjęła nazwę. Dzielnica 
budowana była z myślą o pracownikach Fabryki Broni, 

a  szczególnie o  kadrze naukowej i  kierownictwu. Zo-
stała precyzyjnie skomponowana, co widać zwłaszcza 
w zabudowie ulic: Planty, Kościuszki, Jaracza, Solskiego, 
księcia Poniatowskiego, bo na Plantach nie było miej-
sca na przypadkowość. Potężne, wielkomiejskie budyn-
ki mieszkalne zostały zaprojektowane z gustem i sma-
kiem. Zadbano, aby utrzymane były w zbliżonym stylu, 
stanowiąc w ten sposób jedną architektoniczną całość. 
Wraz z dzielnicą powstały także: dom kultury, stadion 
sportowy Broni Radom, zespół boisk, korty tenisowe, 
odkryte baseny przy ulicy Narutowicza oraz łaźnia przy 
ulicy Broni. Dzielnica pełna jest drzew i krzewów. Obok 
Osiedla XV-lecia jest ona jedną z najbardziej zielonych 
dzielnic Radomia.

Przy przyległej do osiedla Planty ulicy 1905 Roku 
znajduje się główne wejście na teren Fabryki Broni 
„Łucznik”, z której Radom zasłynął w całym kraju i wielu 
miejscach poza jego granicami. Potężne zakłady zbroje-
niowe wybudowano w latach 1923–26. Kilkanaście bu-
dynków łączy sieć uliczek. Przy FB „Łucznik” znajdują 
się dwa pomniki postawione na pamiątkę publicznych 
egzekucji, do których doszło na tym terenie w  1942 
roku. Polacy zostali tu ukarani przez hitlerowców za 
zabicie żołnierza niemieckiego na stacji kolejowej 
w pobliskich Rożkach. Większa część obiektów, w tym 
biurowiec, jest dzisiaj zagospodarowana przez różne-
go rodzaju firmy, sklepy czy hurtownie. We wschodniej 
części terenów pofabrycznych znajdują się również 
lokale rozrywkowe, w  tym największy radomski klub 
„Strefa G2”. Poza koncertami i  dyskotekami gromadzi 
turystów podczas cyklicznie organizowanych tu Ra-
domskich Spotkań Podróżników.

U zbiegu ulicy Poniatowskiego i alei Grzecznarow-
skiego, na środku skweru stoi pomnik „Łucznika” 
autorstwa Aleksandra Śliwy i  Wiesława Jelonka. 
Kilkumetrowy monument jest symbolem Fabryki 
Broni oraz jednym z symboli Radomia.

Od pomnika jest zaledwie kilka minut do placu dwor-
cowego. Kolej pojawiła się w  Radomiu w  roku 1885, 
łącząc pobliski Dęblin (wówczas Iwanogrod) z Dąbrową 
Górniczą i  Zagłębiem. W  okresie międzywojennym 
w mieście miała swoją siedzibę jedna z Dyrekcji Okrę-
gowych Kolei Państwowych, której podlegały linie na 
ogromnym obszarze ówczesnej Rzeczypospolitej – od 
Łucka po Zagłębie.  Eklektyczny gmach dworca zdobi 
herb miasta. W ostatnich latach budynek został  we-
wnątrz w całości przebudowany. 
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ZABYTKI POSTINDUSTRIALNE
W Radomiu wiele interesujących obiektów i miejsc usy-
tuowanych jest także poza centrum miasta. Przy ulicy 
Domagalskiego zachowało się wiele budynków należą-
cych do powstałych po II wojnie światowej Radomskich 
Zakładów Przemysłu Skórzanego „Radoskór”. Zaintere-
sowani zabytkami poprzemysłowymi powinni udać się 
także na ulicę Fabryczną, gdzie stoi charakterystyczny, 
okazały budynek po zakładach obuwia czeskiej firmy 
„Bata”, której radomski oddział po wojnie przekształco-
no w „Radoskór”. Przy ulicy Słowackiego zaś znajdują 
się: monumentalny kościół Najświętszego Serca Jezu-
sowego z lat 1931–57 oraz wieża ciśnień z 1926 roku. 
Wieża mieściła 1 570 m³ wody. Po remoncie w 2010 
roku ten atrakcyjny zabytek architektury postindu-
strialnej zaadaptowany został na pomieszczenia biuro-
we. W  rejonie ulic Zbrowskiego i Wodnej znajduje się 
dawna Radomska Wytwórnia Telefonów z  1938 roku 
jako filia słynnej szwedzkiej firmy „Ericsson”.

W  okresie międzywojennym w  Radomiu powstały 
wodociągi. Ciekawym obiektem architektonicznym – 
z zewnątrz, jak i  inżynierskim – od środka, jest Stacja 
Pomp Wodociągów Miejskich u  zbiegu ulic Filtrowej 
i 25 Czerwca wybudowana w latach 20-tych ubiegłego 
stulecia.

Na południowy-zachód od Śródmieścia, przy ulicy 
Tytoniowej i  Wierzbickiej, wznoszą się monumen-
talne zespoły hal Zakładów Tytoniowych z  okresu 
międzywojennego, obecnie działające pod marką 
„Imperial Tobacco”. Potężny kompleks budynków 
z  majestatyczną bramą wjazdową zaprojektował 
warszawski architekt Stefan Szyller. W sąsiedztwie 
zakładów, u zbiegu ulic Tytoniowej i Limanowskiego 
znajduje się dawny Browar Saskiego, który działał od 
1812 roku, a do początku lat 90-tych XX wieku pro-
dukował piwo „El”. 

ZABYTKOWE
CMENTARZE
Radom posiada wiele cmentarzy różnych wyznań, 
w tym większość zabytkowych. Założony w 1812 roku 
cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Limanowskiego 
jest najstarszą, czynną nekropolią radomską. Znajduje 
się tutaj wiele zabytkowych kamiennych i  żeliwnych 
grobowców. Nekropolia jest miejscem wiecznego spo-
czynku wielu zasłużonych. Najbardziej znanym pocho-
wanym tu Polakiem jest artysta – malarz Józef Brandt. 
W alei głównej znajduje się grób wybitnego filantropa 
Konstantego Mireckiego z rzeźbą „Anioła Ciszy” z  po-
czątku XX wieku. Vis à vis cmentarza rzymskokatolic-
kiego mieści się cmentarz wojskowy założony w okre-
sie I wojny światowej przez Austriaków. 

Do zabytkowych należą jeszcze inne cmentarze po-
wstałe w XIX stuleciu: żydowski przy ulicy Towarowej, 
z pięknym lapidarium wykonanym ze znalezionych na 
terenie miasta macew i  ohelem (grobowcem-kaplicą), 
ewangelickie przy ulicy Kieleckiej i Wiejskiej oraz pra-
wosławny ze współczesną cerkwią św. Mikołaja przy 
ulicy Warszawskiej. Ważny jest także cmentarz komu-
nalny w dzielnicy Firlej na północy miasta. W czasie dru-
giej wojny światowej na Firleju hitlerowcy zabili około 
12 000 polskich patriotów. Na cmentarzu znajduje się 
Pomnik Mauzoleum pomordowanych przez okupanta 
w czasie II wojny światowej.

Warto wiedzieć, że…

dawna RWT funkcjonuje dziś jako Radomska Wy-
twórnia Telekomunikacyjna Sp. z  o.o., świadcząca 
usługi teletechniczne i łączności kolejowej. Produ-
kuje urządzenia do odbioru cyfrowej telewizji na-
ziemnej.

Warto wiedzieć, że…

w  Radomiu w  latach 1931 – 1935 wybudowano 
stację naprawy i legalizacji wodomierzy o znacze-
niu ponadregionalnym, gdyż służyła ona także in-
nym zakładom z terenów dzisiejszych województw 
lubelskiego i świętokrzyskiego.
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CO JESZCZE  
WARTO ZOBACZYć...?
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RADOMSKI SKANSEN MUZEUM WSI

W południowo-zachodniej części Radomia, w dzielnicy 
Pruszaków, położone jest Muzeum Wsi Radomskiej. 
Skansen oddalony jest około 6 km od centrum miasta 
i około 1 km od krajowej trasy nr 7. Muzeum zajmuje 
powierzchnię 32  ha i  prezentuje ponad 60 obiektów 
architektury ludowej z  obszaru byłego województwa 
radomskiego. Zarówno pod względem zgromadzonych 
zabytków, jak i powierzchni radomski skansen należy 
do największych w Polsce. Placówka usytuowana jest 
na malowniczym, lekko pofałdowanym, częściowo zale-
sionym terenie, w dolinie rzeczki Kosówki, która stano-
wi obszar chronionego krajobrazu ze względu na wy-
stępujące cenne biocenozy, stanowiska chronionych 
i rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Na zwiedzenie muzeum potrzeba około 3 godzin. Naj-
starszym obiektem radomskiego skansenu jest pocho-
dzący z 1749 roku modrzewiowy kościół św. Doroty 
przeniesiony z Wolanowa. Poza dworkami, zagroda-
mi, kuźniami i wiatrakami muzeum posiada unikaty 
w  skali ogólnopolskiej, m.in. drewnianą dzwon-
nicę z  Wielgiego, która należy do najwyższych 
drewnianych dzwonnic w  kraju. Ciekawostką jest, 
że w konstrukcji budowli nie użyto gwoździ. 

W samym środku skansenu znajduje się wielka, sześcio-
boczna stodoła z  Grójca, architekturą przypominająca 
stodoły budowane na terenach Wielkorusi. We  wnę-
trzu prezentowane są dawne środki transportu: karety, 
bryczki i sanie. W sąsiedztwie, w nowoczesnym pawi-
lonie umieszczona jest stała wystawa maszyn rolni-
czych, m.in. pojazdów skonstruowanych samodzielnie 
przez rolników w  okresie powojennym. Muzeum Wsi 
Radomskiej posiada pięć wiatraków, jedną z większych 
kolekcji w  kraju oraz wydzielony skansen bartniczo-
-pszczelarski. Z myślą o turystach poszukujących bez-
pośredniego obcowania z  naturą, w  rejonie Kosówki 
i stawów wytyczono ścieżkę przyrodniczą z wieżą wi-
dokową i pomostami na bagnach. 

W zagrodach hodowane są zwierzęta domowe, w tym 
rzadko spotykane gęsi garbonose.

Warto wiedzieć, że…

w  radomskim skansenie trwa budowa nowych 
obiektów w  ramach projektu „Zdarzyło się kiedyś 
nad wodą – trasa turystyczna w radomskim skanse-
nie”. Główną ideą całego projektu jest zestawienie 
zabytkowych obiektów – dwóch młynów wodnych, 
tartaku z Molend i zagrody z Solca nad Wisłą. Po-
przez ich odtworzenie pokazany zostanie sposób 
życia mieszkańców z terenów nadrzecznych Ziemi 
Radomskiej. 

Powstaje również amfiteatr na ponad 300 miejsc 
siedzących z  lokalem wystawienniczo-konferen-
cyjnym oraz garderobami i nowoczesna pracownia 
konserwatorska. Inwestycja otrzymała dofinanso-
wanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w  ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie 
walorów naturalnych i  kulturowych dla rozwoju 
turystyki i rekreacji” Działania 6.2. „Turystyka” Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

Warto wiedzieć, że…

Muzeum Wsi Radomskiej jest najnowocześniej-
szym i najlepiej zabezpieczonym muzeum skanse-
nowskim w Polsce. Ma elektroniczny system zabez-
pieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych.
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MIĘDZYNARODOWE POKAZY 
LOTNICZE „AIR SHOW”
Wielu turystów gości w Radomiu w okresie Między-
narodowych Pokazów Lotniczych „Air Show” – naj-
większej radomskiej imprezie. Tego dnia miasto staje się 
centrum pokazów precyzji pilotażu na światowym pozio-
mie oraz nowoczesnych technologii lotnictwa. Miejscem 
imprezy jest lotnisko Radom-Sadków. Warto zarezerwo-
wać miejsca hotelowe znacznie wcześniej, gdyż baza 
noclegowa w  promieniu kilkudziesięciu kilometrów od 
Radomia podczas „Air Show” jest na ogół zajęta z dużym 
wyprzedzeniem. 

MIĘDZYNARODOWE POKAZY LOTNICZE „AIR SHOW” 
W RADOMIU

 > to największe pokazy lotnicze w Polsce, 
 > jedna z większych w Europie Środkowej 
i Wschodniej międzynarodowa gala lotnicza, 
 > jedne z najbardziej prestiżowych pokazów na 
świecie.

W Radomiu odbywają się od 2000 roku, w  ostatni 
weekend sierpnia, od 2005 – co dwa lata. 

Precyzyjne akrobacje samolotowe pilotów z  całego 
świata przez dwa dni ogląda niemal 200 000 widzów 
z kraju i zagranicy oraz miliony telewidzów. 

Głównymi organizatorami wydarzenia są: Dowództwo 
Sił Powietrznych, Urząd Miejski w Radomiu, Aero-
klub Polski, a  także Wojskowe Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne SWAT i Port Lotniczy „RADOM” S.A..

Uczestnicy pokazów to piloci wojskowi z większości 

krajów Europy a także Stanów Zjednoczonych oraz 
piloci cywilni – mistrzowie świata i Europy w akro-
bacjach lotniczych.

Pokazom towarzyszy Wystawa Przemysłu Lotnicze-
go, na której prezentowane są najnowsze rozwiązania 
w technice lotniczej oraz wystawa statyczna statków 
powietrznych: śmigłowców, samolotów bojowych, 
transportowców, szybowców, bombowców i  wielu in-
nych atrakcyjnych maszyn.
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AIR SHOW – impreza na najwyższym światowym 
poziomie promująca lotnictwo, najnowsze osią-
gnięcia przemysłu lotniczego oraz formę rodzinne-
go spędzania czasu podczas podziwiania mistrzów 
pilotażu.

Warto wiedzieć, że…

Pierwszy raz AIR SHOW odbyło się w  1991 roku 
w Poznaniu, drugie w roku 1995 w Gdyni, rok póź-
niej w  Bydgoszczy i  kolejne w  1998 roku w  Dę-
blinie. Od 2000 roku AIR SHOW ma swoje stałe 
miejsce w Radomiu. Do dziś odbyło się już 8 ra-
domskich edycji tego prestiżowego wydarze-
nia lotniczego.

Do tej pory w  AIR SHOW wzięły udział zespo-
ły reprezentujące m.in.: Austrię, Belgię, Białoruś, 
Chorwację, Czechy, Danię, Francję, Grecję, Holandię, 
Izrael, Niemcy, Słowację, Szwajcarię, Włochy, Węgry, 
Ukrainę, Stany Zjednoczone, Turcję, Polskę (w tym Siły 
Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Lądowe, Straż 
Graniczna, Aeroklub Polski, przemysł lotniczy krajowy 
i zagraniczny).

AIR SHOW – to pokazy pilotażu na samolotach pol-
skich i  zagranicznych, nad Radomiem podziwiali-
śmy m.in.:

 > francuskie: Mirage 2000 C, zespół „Patrouille de 
France” na samolotach Alpha Jet, Mirage F1, Dassault 
Rafale
 > rosyjskie: MiG-29M2, MiG-AT
 > brytyjskie: Tornado, samoloty BAE Hawk zespołu 
akrobacyjnego „Red Arrows”, Harrier GR. Mk 7, C-130 
Hercules, Canberra Mk. T4, SEPECAT Jaguar GR. 3
 > amerykańskie: F-15 C, F-16 C/D, A-10, zespół „West 
Coast Demo Team” na F-15C, AH-64 Apache
 > niemieckie: F-4 na wystawie statycznej, MiG-29, 
EF-2000 Eurofighter

 > hiszpańskie: zespół „Patruila Aguilla” na samolotach 
CASA C-101,  F/A-18 Hornet
 > szwedzki samolot JAS 39 Gripen
 > izraelski F-15D 
 > belgijski F-16 AM
 > węgierskie: L-159 Albatros, An-26
 > holenderskie: zespół „F-16 Solo Display Team”, śmi-
głowiec Sea King Mk48
 > ukraińskie: An-26, Su-25
 > chorwacki zespół „Krila Oluje”
 > polskie: PZL-130 ORLIK, TS-11 Iskra, MiG-21, Zlin 
Z-50, Zlin 526F, cywilną grupę akrobacyjną „Żela-
zny”, śmigłowiec SW-3 Sokół, CASA C-295, zespół 
akrobacyjny na MiG-29 z Mińska Mazowieckiego, śmi-
głowiec Mi-24 Hind oraz SW-4 Puszczyk, M-28 Bryza
 > fiński zespół akrobacyjny „Midnight Hawks”
 > białoruskie: Su-24, Su-27, Ił-76 MD
 > czeskie: L-159 Albatros, JAS 39 Gripen
 > szwajcarski F-5E Tiger II
 > natowskie: E-3 Sentry AWACS

Warto wiedzieć, że…

specjalnością radomskiego Zespołu Akrobacyj-
nego ORLIK, którego piloci wybierani są spośród 
najbardziej doświadczonych pilotów instruktorów 
42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, legitymujących się 
nalotem minimum 1 500 godzin, jest precyzyjne 
latanie zespołowe turbośmigłowymi samolotami 
PZL-130 ORLIK. W  swojej bogatej historii zespół 
wykonał niemal 150 pokazów w kraju i za granicą, 
reprezentując Polskie Siły Powietrzne. Występo-
wali m.in. w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Gre-
cji, Hiszpanii, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii, 
Włoszech, na Litwie, Łotwie i Słowacji.

AIR SHOW – to miejsce spotkań przedstawicieli róż-
nych obszarów przemysłu, gospodarki i  polityki, 
a także wszystkich zainteresowanych technologią 
i lotnictwem. 

AIR SHOW to wiele emocji zarówno dla pilotów jak i wi-
dzów. Oprócz pokazów dynamicznych i  wystawy na-
ziemnej na radomskim niebie toczone są pozorowane 
walki powietrzne, odbywają się przeloty ugrupowań 
samolotów a także skoki spadochronowe. 

Pokazom lotniczym AIR SHOW towarzyszą liczne 
imprezy artystyczne. W 2011 roku na koniec wy-
darzenia odbyła się widowiskowa Parada Orkiestr 
Dętych, po raz pierwszy AIR FASHION SHOW oraz 
koncert DJ-ów RADOM DANCE SENSATION.

AIR SHOW jest szeroko komentowane w  mediach 
ogólnopolskich, m.in. w  stacjach telewizyjnych: TVN, 
TVN24, Polsat News, Polsat, TVP1, TVP2, TVP Info, TV 

Trwam oraz stacjach lokalnych i  tematycznych, a tak-
że w krajowych stacjach radiowych: Radio Zet, Polskie 
Radio Program 1, Polskie Radio Program 3, Tok FM, Pin 
FM, Radio Maryja. Ukazują się liczne relacje w Interne-
cie, zarówno na portalach medialnych, lokalnych i bran-
żowych, jak i serwisach społecznościowych.

AIR SHOW transmitowane było również na żywo 
poprzez serwis aviation.net.pl

AIR SHOW – Jest to jedna z niewielu imprez lotni-
czych w naszej części kontynentu, na której moż-
na podziwiać najbardziej spektakularne i  słynne 
konstrukcje lotnicze oraz najlepszych pilotów.

Warto wiedzieć, że…

radomskie pokazy były okazją do podziwiania możliwości samolotu Su-22M4 (w  kodzie NATO: Fitter-K),  
który Polska eksploatuje jako jedyny z krajów należących do NATO.
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GASTRONOMIA
Najwięcej restauracji, barów, kawiarni 
i pubów w Radomiu ulokowanych jest 
w  rejonie deptaka. Letnie wieczory to 
gwar na dziedzińcu przed pałacykiem 
Hempla przy ulicy Żeromskiego, gdzie 
znajduje się restauracja „Pod Kaszta-
mi”. Preferujących tradycyjną polską 
kuchnię zaprasza restauracja „Wiejskie 
Jadło”. Przy deptaku znajdują się tak-
że restauracje „Teatralna” i serwująca 
m.in. dania kuchni włoskiej „Olivio”. 
Wystarczy przejść na drugą stronę 
Żeromskiego i  w  podziemiach „Łaźni” 
skosztować przysmaków kuchni bał-
kańskiej. Znakomite jedzenie serwuje 
także pobliska restauracja Europejska 
przy ul. Słowackiego vis à vis parku 
im. T. Kościuszki. Popularną restaura-
cją jest „Balaton” przy ulicy Focha, ale 
smacznie zjemy także w  „Cechowian-
ce” w Domu Rzemiosła, czy w „Bistro” 
na ulicy Niedziałkowskiego. Klasycz-
nym radomskim fast foodem są zapie-
kanki z ulicy Moniuszki. Degustatorów 
piwa zaprasza nastrojowy pub „Nasza 
Szkapa” przy ulicy Dowkonta bądź „Pi-
vovaria” z własnym browarem w jednej 
z piwnic przy ulicy Moniuszki. Na kawę 
i ciastko można pójść do kawiarni „Par-
kowej” bądź na pyszne rurki z kremem 
do cukierni „Oleńka” przy ulicy Focha. 
Dobrą kuchnię i miłą atmosferę za-
pewnia także restauracja „Fanaberia” 
mieszcząca się w budynku NOT przy 
ul. Krukowskiego. Oczywiście to tylko 
przykłady.

NOCLEGI
W  ostatnich czasach znacznie wzbo-
gaciła się oferta hotelowa w Radomiu. 
W  mieście funkcjonują: 4-gwiazdko-
wy hotel „Aviator”, 3-gwiazdkowe: 
„Gromada”, „Promenada”, „Europejski”, 
„Astor”, „Gryf”. Kilka hoteli znajduje się 
w rejonie dworca kolejowego i  autobu-
sowego: „Iskra”, „Glass”, „Poniatowski”.  
Turyści znajdą także tańsze obiekty, 
takie jak schronisko młodzieżowe przy 
ulicy Limanowskiego czy Hotel Asy-
stencki Politechniki Radomskiej na 
Osiedlu Akademickim.
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TURYSTYKA  
W REGIONIE
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Praktycznie tuż za miastem, w  kierunku wschod-
nim bądź północno-wschodnim, zaczynają się lasy 
Puszczy Kozienickiej – jednego z największych kom-
pleksów leśnych w  województwie mazowieckim. 
Zaledwie 12 km od centrum Radomia położona jest 
Jedlnia-Letnisko. Utworzono tu zalew na rzece 
Gzówce. Zbiornik jest drugim co do wielkości na Zie-
mi Radomskiej. Na terenie Ośrodka Edukacji Ekolo-
gicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych 
odbywa się w maju popularyzowane przez I Program 
Polskiego Radia, „Święto Polskiej Niezapominajki”. 
W  miejscowości warto zobaczyć prawdziwy unikat 
– jedyny na terenie województwa mazowieckiego 
drewniany kościół w  stylu zakopiańskim. Większą 
część Puszczy zajmuje Kozienicki Park Krajobra-
zowy, na terenie którego wyznaczono wiele rezer-
watów przyrody.
 
Do najchętniej odwiedzanych należy rezerwat 
„Królewskie Źródła”. Na jego terenie znajduje się 
przełom puszczańskiej rzeki Zagożdżonki. Ze skarp 
bije tu wiele źródełek z  krystalicznie czystą wodą. 

Według legendy, wielokrotnie pił z  nich wodę król 
Władysław Jagiełło podczas polowań. Dostęp do 
kilku źródeł ułatwiają drewniane schody i pomosty. 
Dzięki drewnianemu tarasowi widokowemu można 
z góry przyjrzeć się starorzeczu Zagożdżonki. 

W pobliskiej wsi Augustów, w starej leśniczówce, 
mieści się Izba Dydaktyczno-Muzealna Puszczy 
Kozienickiej, prezentująca m.in. zwierzęta żyjące 
w tutejszych lasach oraz sprzęt służący do pracy 
w lesie. Na zewnątrz jest także niewielki wybieg dla 
żółwi błotnych, żyjących w naturalnym środowisku 
w rezerwacie „Borowiec” (rejon ujścia rzeki Zwoleńki 
do Wisły). Po przeciwnej stronie trasy Radom – 
Kozienice ulokowana jest Wioska Indiańska założona 
przez pionkowskich miłośników kultury Indian 
Północnoamerykańskich. Kozienice mogą poszczycić 
się pięknym zespołem pałacowo-parkowym króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. W rozległym 
parku, na skarpie, znajduje się cmentarz rodziny 
Dehnów. Iwan Dehn był budowniczym twierdzy 
w pobliskim Dęblinie. W Kozienicach znajduje się też 

ciekawy XVIII-wieczny zabytek techniki „hamernia” 
– dawna kuźnia wodna. Jest tu też aquapark, a nad 
malowniczym Jeziorem Kozienickim – starorzeczem 
Wisły – znajduje się ośrodek wypoczynkowy 
z wypożyczalnią sprzętu wodnego. W amfiteatrze 
nad jeziorem odbywa się tu co roku „Festiwal Muzyki 
Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”. W samym 
sercu Puszczy Kozienickiej leżą Pionki, słynące 
niegdyś z  fabryki prochu „Pronit”. Po latach przerwy 
zakład ponawia produkcję płyt winylowych.

Niedaleko Radomia znajduje się także Czarnolas, 
miejsce znane głównie za sprawą najwybitniejszego 
poety polskiego renesansu –  Jana Kochanowskiego. 
Muzeum mieści się w XIX-wiecznym zespole dworsko-
parkowym książąt Jabłonowskich. Kaplicę dworską 
wzniesiono tu na fundamentach dworu Kochanowskich. 
Czarnolas jest odwiedzany przez rzesze turystów, 
w tym głównie wycieczki szkolne. Do ważniejszych 
miejsc związanych z  Janem Kochanowskim należy  
Zwoleń. Tu w Kaplicy Kochanowskich, w XVI-wiecznym 
kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywają 

prochy poety.
Podradomski Skaryszew to najstarsze miasteczko 
w  regionie. Słynie ono szczególnie za sprawą 
Występów Końskich, organizowanych od kilkuset lat, 
w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu. 
To największe targi koni pociągowych nie tyko 
w kraju, ale i całej Europie.

W głęboko wciętej dolinie rzeki Iłżanki położona jest 
Iłża. Nad miasteczkiem górują XIV-wieczne ruiny 
zamku biskupów krakowskich. W  Iłży znajdują się 
trzy zabytkowe kościoły. Warto zobaczyć także XIX-
wieczny piec garncarski Pastuszkiewiczów. Iłża była 
jednym z największych w Polsce centrów garncarstwa. 
Pod Wzgórzem Zamkowym stoi Dom Sunderlandów. 
Rodzina była w posiadaniu tutejszej fabryki fajansu. 
Do spacerów zachęcają także malownicze wąwozy. 
Chętnie przyjeżdżał tu Bolesław Leśmian. Na początku 
maja w Iłży odbywa się „Turniej Rycerski” – jeden 
z największych w Polsce. Kolejką wąskotorową można 
wybrać się stąd do pobliskich Marcul, gdzie znajduje 
się arboretum leśne.



5756 SPOŁECZEŃSTWO i HISTORIA > KULTURA > OŚWIATA i NAUKA > GOSPODARKA i INWESTYCJE >TURYSTYKA > SPORT i REKREACJA

Zaledwie 16 km od Radomia w kierunku południowo-
zachodnim leży Orońsko. 

Na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-
parkowego, należącego na przełomie XIX i XX wieku 
do malarza Józefa Brandta, mieści się dziś Centrum 
Rzeźby Polskiej. Zjeżdżają tu artyści–rzeźbiarze 
z  całego kraju i  zagranicy. Pałacyk Brandta jest 
udostępniony do zwiedzania. Cały park stanowi 
galerię rzeźby na wolnym powietrzu. Jest tu także 
Muzeum Rzeźby Współczesnej.

W pobliskim Szydłowcu zachowały się prawdziwe 
perły architektury: gotycki kościół św. Zygmunta, 
renesansowy ratusz oraz zamek Szydłowieckich 
i  Radziwiłłów. Ta ostatnia budowla położona jest 
na wyspie otoczonej fosą. Dzisiaj mieści się tu 
jedyne w  kraju Muzeum Ludowych Instrumentów 
Muzycznych. W  miasteczku znajduje się również 
jeden z najlepiej zachowanych w kraju cmentarzy 
żydowskich. W  okolicy zlokalizowane są liczne 
kamieniołomy piaskowca szydłowieckiego. Stąd 
już niedaleko do Chlewisk, gdzie w  zabytkowym 
pałacu Chlewickich mieści się jeden z  najbardziej 
ekskluzywnych hoteli w  regionie. Warto również 
odwiedzić tutejszą, zabytkową hutę żelaza z końca 
XIX stulecia. Wielki piec hutniczy działał w niej aż 
do 1940 roku i  był ostatnim tego typu obiektem 
w  Europie Środkowej, pracującym na bazie węgla 
drzewnego.

W Przysusze znajduje się Muzeum im. Oskara 
Kolberga. To właśnie tu przyszedł na świat wybitny 
polski etnograf. W  miasteczku zachował się też 
XVIII-wieczny kościół fundacji Urszuli Dembińskiej 
oraz synagoga. Niedaleko Przysuchy znajduje się 
Wieniawa. Jej atrakcją jest renesansowy Poliptyk 
Wieniawski, znajdujący się w Kaplicy św. Stanisława 
w kościele Świętej Katarzyny. Ołtarz ten ilustruje 
legendę św. Stanisława.

W Starej Błotnicy wznosi się Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia. W 1977 roku J. E. Ks. Kardynał 
Metropolita Karol Wojtyła nałożył korony na skronie 
Jezusa i  Jego Matki na obrazie Błotnickim. Do 
cudownego obrazu przybywają pielgrzymi z  całej 
diecezji, jak również diecezji ościennych. Od 2000 
roku to najstarsze Sanktuarium Ziemi Radomskiej 
znajduje się pod opieką oo. paulinów. 

W ostatni dzień karnawału w podradomskim Jedlińsku 
organizowane są „Kusaki”. Zabawie towarzyszą 
śpiewy i tańce, a po południu ma miejsce odgrywane 
od lat widowisko Ścięcia Śmierci – jest to jedyny tego 
typu obrzęd w Polsce. W Ścięciu Śmierci wszystkie 
role, włącznie z  kobiecymi, odgrywają tak jak 
w starożytnym teatrze greckim, wyłącznie mężczyźni. 

Po drugiej stronie Radomki położona jest Wsola. 
Turystów zaprasza Muzeum Witolda Gombrowicza 
ulokowane w pałacyku należącym do brata poety – 
Jerzego. Jest to niezwykła placówka, w której poza 
ekspozycją biograficzną można zobaczyć rzeczy 
nietypowe, ale normalne w twórczości pisarza, jak 
np. krzesło wiszące do góry nogami. Muzeum otwarte 
jest na rozmaite rodzaje sztuki. Organizuje koncerty 
zarówno muzyki poważnej, tang argentyńskich, jak 
i muzyki rockowej.

Historia, zabytki z duszą, ulice z charakterem, ślady 
przeszłości i dowody szybkiego zwrotu w XXI wiek – 
to właśnie Radom. Miasto przemysłu, techniki, nauki 
i artystów. Gościnne i przyjazne dla każdego turysty. 

Zapraszamy!

Warto wiedzieć, że…

od 2009 roku informacje nt. radomskich zabyt-
ków można znaleźć w wydawanym przez Urząd 
Miejski informatorze „Spacerkiem po Radomiu”.

PRZYDATNE ADRESY WWW www.radom.pl

Informacja Turystyczna www.cit.radom.pl

AIR SHOW www.airshow.sp.mil.pl

Archiwumclub www.archiwumclub.pl

Centrum Rozrywki MK BOWLING www.mkbowling.pl

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku www.rzezba-oronsko.pl

Club BABYLON www.babylon.info.pl

Dworzec PKP www.pkp.pl/radom

Dworzec PKS www.pksradom.pl

Fabryka Broni www.fabrykabroni.pl

Galeria Słoneczna www.galeriasloneczna.pl

Hotel Astor www.hotel-astor.pl

Hotel Aviator www.aviatorhotel.com.pl

Hotel Europejski www.hoteleuropejski.radom.pl

Hotel Glass www.hotelglass.radom.pl

Hotel Gromada www.gromada.radom.pl

Hotel Gryf www.hotelgryf.radom.pl

Hotel Iskra www.hotelewam.pl

Hotel Poniatowski www.hotelponiatowski.radom.pl

Klub Alibi www.alibiklub.pl

Klub Fanaberia www.fanaberia.pl

Klub Katakumby www.katakumby.radom.pl

Klub STREFA G2 www.g2.radom.pl

Klub Studencki AULA www.aula.radom.pl

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji www.mzdik.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno
-Krajoznawcze Oddział Radom www.pttkradom.prv.pl

Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna Sp. z o.o. www.rwt.pl

www.radom.jakdojade.pl
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http://www.archiwumclub.pl/
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http://www.rwt.pl/
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FOTOGRAFIE – AUTORZY:
Bałękowska Bernadetta (okładka)
Gospodarczyk Artur (s. 52)
Kucewicz Marcin (s. 37)
Kutkowski Jerzy (s. 35)
Polakowska Barbara (s. 42, 45)
Słomski Zdzisław (s. 43, 45)
Strudziński Marian (okładka, s. 10, 12, 14, 15, 17-29, 31-34, 35, 36, 
38-41, 42, 49, 51)
Tuszyński Grzegorz (okładka, s. 43, 46, 47, 49)

FOTOGRAFIE UDOSTĘPNIONE:
AIG/LINCOLN POLSKA (s. 8)
Hotel „Aviator” (s. 51)
Hotel „Europejski” (s. 51)
Miejska Biblioteka Publiczna (s. 37)
Muzeum im. Jacka Malczewskiego (s. 15)
Pub „Nasza Szkapa” (s. 50)
Pub „Piwowaria” (s. 50)
Restauracja „Fanaberia” (s. 51)
Restauracja „Teatralna” (s. 50)
Urząd Miasta Iłży (54, 55)



www.radom.pl


