
społeczeństwo
i historia

precyzja

centrum inwencja

tradycja



RADOM
SIŁA W PRECYZJI



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

SP
O

ŁE
CZ

EŃ
ST

W
O

KU
LT

U
R

A
 I 

ED
U

K
A

CJ
A

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
 I 

IN
W

ES
TY

CJ
E

SP
O

RT
 I 

TU
RY

ST
YK

A

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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ZAPROSZENIE
my, radomianie, nie boimy się wyzwań ani zmian – 
zwłaszcza tych dużego wymiaru, wymagających za-
angażowania i  ciężkiej pracy. Budujemy precyzyjnie 
i  wytrwale, stawiając mocne fundamenty następnym 
pokoleniom. Od stuleci tworzymy miasto o dobrych wa-
runkach do życia, silnie powiązane z techniką i nauką, 
których nieodłączną cechą jest dokładność – w plano-
waniu i  realizacji. „Radom – siła w precyzji” – nasz cel 
i powołanie. 

O wielkości Radomia świadczy nie tylko powierzchnia, 
jaką zajmuje na mapie kraju, ale przede wszystkim jego 
historia, która kryje wiele znaczących prawd o  losach 
Polski i wielkich Polakach, tradycja, której duch obec-
ny jest w  kulturze i  sztuce Ziemi Radomskiej, nauka, 
tworząca nowoczesne rozwiązania i  zaawansowane 
technologie, służące globalnej gospodarce. Ale naj-
większym atutem naszego miasta są mieszkańcy – am-
bitni, kreatywni ludzie, otwarci na współpracę i chętni 
do działania.

Radom to miasto oferujące miłą atmosferę, przyja-
zne otoczenie, dogodne warunki życia. Jego położenie 
w  centralnej Polsce, skrzyżowanie europejskich tras, 
światowe firmy i zakłady, poważni inwestorzy, wybitni 
artyści i międzynarodowe imprezy przynoszą mu roz-
głos, zyskując sympatię i zainteresowanie.

Nie sposób, bym opowiedział o moim rodzinnym mie-
ście w  kilku zdaniach, dlatego zapewniam, że na na-
stępnych stronach znajdziecie Państwo wszystko to, 
co jest ważne, z czego jesteśmy dumni i o czym wie-
dzieć warto. Jestem pewny, że znajdująca się w  Pań-
stwa rękach publikacja będzie nie tylko lekcją historii, 
ale i ciekawą przygodą – pełną interesujących postaci, 
intrygujących informacji, ponadczasowych zdarzeń. 

Zapraszam zatem – do zwiedzania i współpracy – do mia-
sta z perspektywami, a teraz – do wspólnego czytania. 

Andrzej Kosztowniak 
PREZYDENT MIASTA RADOMIA



SPOŁECZEŃSTWO 
I HISTORIA

Wydawnictwo zrealizowane przy współpracy z:
Adamem Duszykiem

Opracowanie graficzne
Artur Gospodarczyk | AeroplanStudio.pl 

Wydawca
Urząd Miejski w Radomiu – Referat Marketingu Miasta 

i Inicjatyw Społecznych

Radom, 2012
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MIESZKAŃCY RADOMIA 
– NAJWIĘKSZY POTENCJAŁ 
Ambicja i determinacja – od lat przejawiają się w walorach intelektualnych, kreatyw-
ności i przedsiębiorczości radomian. Odwaga jest wpisana w historię Radomia, w dzia-
łania podejmowane przez jego mieszkańców. 

Wszyscy radomianie tworzą miasto o mocnych funda-
mentach bogatej, choć nieraz bolesnej historii, ukie-
runkowane na rozwój i  dynamiczne działania. Miasto 
przyjazne, otwarte na współpracę i podejmujące war-
tościowe przedsięwzięcia, przez co postrzegane jako 
miejsce znaczące i interesujące – zarówno dla samych 
mieszkańców, jak i jego gości oraz partnerów.

RADOM I JEGO MIESZKAŃCY

 > Radom to ponad 220 000 mieszkańców  
– zajmuje 14. pozycję w gronie najludniejszych 
miast Polski
 > Ponad 700 000 osób zamieszkujących obszar 
oddziaływania Radomia
 > Znaczny odsetek mieszkańców stanowią wy-
kwalifikowani młodzi ludzie 
 > Radomianie to ludzie bardzo samodzielni, ak-
tywni, przedsiębiorczy i pracowici
 > W mieście działa 25 000 podmiotów gospodar-
czych, ponad 600 stowarzyszeń i organizacji 
społecznych

SPOŁECZEŃSTWO

SPOŁECZEŃSTWO



Warto wiedzieć, że...

już w XIII wieku w Radomiu zapoczątkowano 
tendencję do wysokich standardów kształce-
nia. W  tym okresie powstała pierwsza w  naszym 
mieście szkoła parafialna o bardzo wysokim pozio-
mie nauczania. Uczył tam, posiadający pełne uni-
wersyteckie wykształcenie – rzadkość w  tamtych 
czasach, światowej sławy kompozytor – Mikołaj 
z Radomia. Kolejna szkoła parafialna została utwo-
rzona przy kościele św. Jana Chrzciciela w Nowym 
Radomiu. Niejeden radomianin kształcony w  ra-
domskich szkołach zapisywał się wtedy na europej-
skie uniwersytety. W 1950 roku Radom doczekał 
się swojej pierwszej uczelni wyższej – dzisiej-
szej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza 
Pułaskiego.

Warto wiedzieć, że...

Radom to miasto, które poziomem wiedzy i  orga-
nizacji przyciąga ważne osobistości świata nauki. 
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki 
organizuje ogólnopolskie konferencje informa-
tyczne. W 2011 roku odbyła się konferencja „No-
woczesne technologie informacyjne w służbie edu-
kacji i administracji publicznej”. Wzięło w niej udział 
ponad 160 uczestników, 50 zaproszonych gości 
i prelegentów oraz 18 firm branży IT, m.in. przed-
stawiciel COREL Corporation w Polsce czy APPLE.
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NAUKA – BY OSIĄGAĆ WYSOKIE CELE
Radom posiada bardzo dobrze przygotowaną kadrę dydaktyczną. W radomskich szko-
łach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta 
Radomia, uczą pedagodzy o  najwyższych z  możliwych kwalifikacjach zawodowych. 
W wielu szkołach ponadgimnazjalnych edukują nauczyciele z tytułem doktora nauk.

Radom stanowi drugi, po Warszawie, ośrodek aka-
demicki w Mazowieckiem.

Działające tu szkoły wyższe posiadają szeroki zakres 
nauczania i  kierunków studiów. Radomskie uczelnie 
edukują w zakresie nauk humanistycznych i technicz-
nych. W mieście kształcą się przyszli inżynierowie i ma-
gistrowie technologii chemicznej, mechaniki i budowy 
maszyn, transportu, ekonomii, elektrotechniki i  wielu 
innych. 

Największą uczelnią publiczną jest Politechnika Ra-
domska im. Kazimierza Pułaskiego. Wśród najbar-
dziej cenionych kierunków znajdują się: inżynieria 
materiałowa, zarządzanie i inżynieria produkcji, tech-
nologia chemiczna (z  unikatowymi specjalnościami 
z  branży obuwniczej i  garbarskiej), wzornictwo, me-
chanika i  budowa maszyn, elektrotechnika, transport 
(z  unikalnymi specjalnościami z  dziedziny transportu 
kolejowego) oraz ekonomia. Obecnie trwają prace nad 
przekształceniem uczelni w  uniwersytet techniczny. 



Warto wiedzieć, że...

profesor Włodzimierz Krukowski (ur. w  1887 
w Radomiu, zm. w 1941 we Lwowie) – polski uczony, 
inżynier elektryk. Był czołowym polskim metrologiem, 
wybitnym specjalistą techniki licznikowej, wzorów 
i pomiarów. Opublikował ponad 20 prac naukowych 
i zgłosił 60 patentów (w Niemczech, Danii, Włoszech, 
Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Japonii, Anglii i Austrii). 
Najbardziej znanym patentem Krukowskiego był 
licznik elektrolityczny o  elektrodzie specjalnej; 
do 1939 działało w Europie ponad milion takich 
liczników. Został zamordowany przez Niemców 
w nocy z 3 na 4 lipca 1941 wraz z grupą lwowskich 
uczonych.

Warto wiedzieć, że...

Radomska Rada FSNT NOT corocznie organizuje, 
przy współudziale uczelni, szkół i firm regionu ra-
domskiego, „Radomskie Dni Techniki”. Jest to 
okazja do spotkań, wymiany doświadczeń czy pro-
mowania innowacyjnych rozwiązań w technice. 
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Poza PR funkcjonują w mieście cieszące się dużym za-
interesowaniem uczelnie prywatne m.in.: Wyższa Szko-
ła Handlowa, Radomska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła 
Ochrony Środowiska. 

Miasto posiada rozbudowany, prężnie działający 
system szkolnictwa technicznego i  zawodowe-
go. Radomskie szkoły dostosowują ofertę kształce-
nia do zmieniającego się rynku. Nauczanie odbywa 
się w  szkołach o  profilach: humanistycznym, ekono-
micznym, elektrotechnicznym, elektromechanicznym, 
gastronomicznym, budowlanym, rolniczym, samocho-
dowym, odzieżowym. Dzięki temu Radom posiada wy-
kwalifikowaną kadrę, przygotowaną do pracy w zawo-
dach wymagających wszechstronnych umiejętności.

Radom to nie tylko miasto prestiżowych uczelni z no-
woczesną ofertą edukacyjną, ale i miejsce odkrywania 
nowych rozwiązań technologicznych. Miasto czynnie 
uczestniczące w integrowaniu środowiska techniczne-
go poprzez różnorodne konferencje, sympozja naukowe 
i spotkania, gdzie wielką aktywność wykazuje Radom-
ska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

PRACOWITOŚĆ 
WE KRWI RADOMIAN
Radomianie od wieków czynnie uczestniczyli 
w rozwoju gospodarczym miasta – zakładając przed-
siębiorstwa, uruchamiając duże zakłady produkcyjne, 
tworząc placówki oświatowe kształcące kadrę inżynie-
rów i techników. Duży potencjał demograficzny i liczne 
grono osób wykształconych w kierunkach technicznych 
to znaczący atut miasta.

Radomianie sami tworzą miejsca pracy, wykazując 
się ponadprzeciętną samodzielnością i  przedsię-
biorczością. Grupę małych i średnich przedsiębiorstw 
uzupełniają duże fabryki i zewnętrzni inwestorzy. Ra-
domianie, pracując w  oddziałach międzynarodowych 
koncernów oraz prestiżowych urzędach administra-
cji centralnej i  regionalnej, kreują wizerunek miasta 
i  województwa, wpływają na losy kraju. W  Radomiu 
funkcjonują instytucje o  zasięgu ponadregionalnym, 
np.: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa 
Finansów, Instytut Technologii Eksploatacji – Pań-
stwowy Instytut Badawczy, Wojewódzka Inspek-

cja Ruchu Drogowego, III Mazowiecki Urząd Skar-
bowy, Sąd Okręgowy, Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych, Wojewódzka Komenda Policji, In-
stytut Energetyki – Oddział Techniki Grzewczej 
i Sanitarnej.

Radom to miasto o  doświadczeniu i  charakterze 
miasta przemysłowego. W latach 20. i 30. XX wieku 
wybrano Radom na siedzibę Zakładów Tytoniowych, 
Fabryki Obuwia „Bata”, Wytwórni Telefonów „Erics-
son”, Fabryki Broni, która weszła w  skład Zakładów 
Metalowych „Łucznik”, Przedsiębiorstwa te powstały 
w ramach utworzonego na tym obszarze Centralnego 
Okręgu Przemysłowego (COP). Wykwalifikowani ra-
domscy pracownicy byli wówczas niezwykle cenieni na 
rynku pracy.

Po polityczno-gospodarczych zmianach lat 90. XX wie-
ku spadł odsetek osób pracujących w przemyśle, wzrósł 
natomiast w  handlu i  usługach. Jednak miasto w  od-
biorze radomian, jak i większości Polaków, postrzega-
ne jest jako ośrodek przemysłowy. Precyzyjne pro-
dukty, służące w  zawansowanych technologiach, 
w przemyśle samochodowym czy tytoniowym, są 
dziełem rąk wykwalifikowanej kadry radomskich 
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pracowników. Swoją wiedzę i umiejętności technicz-
ne przekazywane z pokolenia na pokolenie radomianie 
wykorzystują w  pracy w  takich firmach jak np.: RA-
DWAG Wagi Elektroniczne, Dürr Poland Sp. z  o.o., In-
ternational Tobacco Machinery Poland Sp. z  o.o., GGG 
Sp. z o.o., Zakłady Automatyki KOMBUD S.A., TECHMA-
TIK S.A., Imperial Tobacco Polska S.A., RO.SA.–HALE Sp. 
z  o.o., P.P.H. Radmot, Precision Machine Parts Poland 
Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Techniczne Bartech, Proza-
met, Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna.

RADOMIANIE 
– PATRIOCI
Na przestrzeni wieków radomianie radzili so-
bie z  wieloma przeciwnościami. Nie zawahali się  
25 czerwca 1976 roku przeciwstawić ówczesnej wła-
dzy komunistycznej, która zarządziła kilkudziesięcio-
procentowy wzrost cen podstawowych artykułów 
spożywczych. Radomianie jako pierwsi odważnie 
wyszli na ulice miasta i  kategorycznie zastrajko-
wali. Dołączyły się także inne miasta, ale tylko pracow-
nicy radomskich fabryk tak zdecydowanie i mężnie ob-
nażyli wadliwość ówczesnego systemu politycznego. 
W konsekwencji protestu rząd wycofał się z zapowia-
danych podwyżek, ale rozpoczęły się okrutne represje 
wobec uczestników buntu. 

Radomianie zawsze pamiętają o tych, którzy wal-
czyli za kraj i  miasto. Radomianie są patriotami. 
Wspólnie kultywują tradycje, organizując uroczystości 
upamiętniające wydarzenia ważne dla małej i  dużej 
ojczyzny. W rocznicę odzyskania niepodległości, wybu-
chu drugiej wojny światowej czy „Cudu nad Wisłą”, or-
ganizują imprezy plenerowe – inscenizacje historyczne. 
Słuchając odgłosów bitewnych, salw honorowych, pie-
śni patriotycznych, oglądając zmagania bolszewików 
i  polskich legionów, składając wieńce na grobie nie-
znanego żołnierza, radomianie oddają cześć poległym 
w  walkach o  wolność. Poprzez żywe obrazy, patrząc 
z szacunkiem na radomskich kombatantów, w poczuciu 
zjednoczenia i zadumy, uczestniczą w trwającej lekcji 
wielkiej historii.

RADOMIANIN
ZAWSZE POMOŻE
Radomianie chętnie pomagają. Świadczy o  tym 
ilość organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, 
fundacji, których w mieście działa niemal 600.

Radomscy wolontariusze włączają się nie tylko do pro-
jektów ogólnopolskich, ale i  organizują własne akcje 
charytatywne, debaty, wieczorki integracyjne, zbiórki 
rzeczowe i pieniężne na konkretnie ustalone cele. Poza 
tym piszą i realizują projekty grantowe, które są odpo-
wiedzią na potrzeby młodzieży i środowiska lokalnego. 

Na szczególną uwagę zasługuje działające na rzecz ra-
domskich dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Centrum 
Młodzieży „Arka”, które organizuje m.in. „Konkurs 8 
Wspaniałych”, „ Radomski Fundusz Młodych”, Centrum 
Młodzieżowego Wolontariatu czy program „Rewitaliza-
cja Młodych Ludzi – Nasza Przyszłość”. W ramach dzia-
łalności Stowarzyszenie zapewnia także pomoc psy-
chologiczną i pedagogiczną.

W  Radomiu działa również Wolontariat Studencki 
„Projektor”. Studenci realizują wiele autorskich pro-
jektów edukacyjnych dla konkretnych szkół z  małych 
miejscowości do 20 000 mieszkańców, leżących w pro-

Warto wiedzieć, że...

radomianie natychmiast zareagowali na sygnał 
o bardzo złej sytuacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Stalowej Woli, gdzie w wyniku gwał-
townej powodzi w  2010 roku ucierpiała lokalna 
społeczność.

W  akcji „Radomianie Powodzianom” współpra-
cowali: Urząd Miejski w  Radomiu, Caritas Diecezji 
Radomskiej, Radomski Bank Żywności, Rada Miej-
ska, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych i In-
ternowanych w Stanie Wojennym, Oddział Radom 
Związku Strzeleckiego, wolontariusze Stowarzy-
szenia Centrum Młodzieży „Arka”, PCK, Parlament 
Młodzieży, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickie-
go „Zawisza”, Związek Harcerstwa Polskiego oraz 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Izba Prze-
mysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej a także cen-
tra handlowe: M1, E. Leclerc, hipermarket Carrefour, 
Selgros Cash & Carry oraz osoby prywatne. 

Akcja polegała na zbiórce darów, ich dostarczeniu 
na miejsce oraz pomocy przy odbudowie zniszczo-
nego mienia. 

Wartość wszystkich darów, które dotarły 
do powodzian, wyniosła 827 000 złotych. 
Zorganizowano 15 transportów o  łącznej 
wadze 366 ton. Powodzianom pomagało 
140 radomskich wolontariuszy. Pomoc 
została wysłana m. in. do gmin: Gorzyce 
i  Stalowa Wola w  Padkarpackiem, Wilków 
i Janowiec na Lubelszczyźnie, Solec nad Wisłą 
w Mazowieckiem.



Warto wiedzieć, że...

w  2011 roku Radom włączył się w  ogólnopolską 
akcję „Szlachetna paczka”, której patronował Pre-
zydent Radomia. Patronatem Prezydenta Miasta 
obejmowane są te inicjatywy społeczne, które in-
tegrują środowisko lokalne, mają charakter eduka-
cyjny i artystyczny oraz przekazują wartości życia 
społecznego. Trasa niejednej ogólnopolskiej akcji 
czy kampanii społecznej prowadzi przez Radom, np. 
charytatywne koncerty Fundacji Dziecięca Fanta-
zja czy „Zadbaj o klimat – oszczędzaj energię”.

Warto wiedzieć, że...

Radom bierze czynny udział w „Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy”, a radomianie chętnie poma-
gają w zbieraniu funduszy. Z roku na rok przybywa 
chętnych do pomocy oraz zwiększa się kwota, jaką 
mieszkańcy przekazują na rzecz Orkiestry. 

Warto wiedzieć, że...

Centrum Krwiodawstwa w  Radomiu jest naj-
większym spośród jednostek Służby Krwi 
w  Polsce producentem osocza immunizowa-
nego anty D i anty HBs. Jest ono surowcem do 
produkcji niezwykle cennych leków. 

Warto wiedzieć, że...

radomianin Zbigniew Patyk, jako Honorowy 
Dawca Krwi od 1971 roku, oddał już niemal 213 
litrów krwi i  jej cennych składników, ratujących 
ludzkie życie. Jest pod tym względem rekordzistą 
Polski. Posiada najwyższe odznaczenia honorowe, 
m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Bene Merenti Civitas Ra-
domiensis, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski czy odznakę Honorowego Dawcy Krwi – Za-
służonego dla Zdrowia Narodu.
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mieniu 60 km od Radomia. Aktywnie działa również 
Centrum Młodzieżowego Wolontariatu, które po-
wstało przy SCM „Arka”. Zachęca się w  nim młodzież 
do pracy w wolontariacie systematycznym, w  ramach 
którego młodzież regularnie poświęca czas na pracę 
wolontarystyczną w  przedszkolach, świetlicach, do-
mach dziecka, domach pomocy społecznej, hospicjach, 
szpitalach. 

W  mieście podejmowane są również liczne akcje po-
mocowe, charytatywne, kulturalne w ramach tzw. wo-
lontariatu akcyjnego. Obecnie skupia on około 1 000 
wolontariuszy, którzy działają w  Szkolnych Klubach 
Młodzieżowego Wolontariatu. Od kilkunastu lat po-
dejmowane są działania mające na celu zachęcenie 
radomian – zwłaszcza młodych – do zaangażowania się 
w Wolontariat Hospicyjny.

Wiele radomskich organizacji pomocowych, realizu-
jąc założenia statutowe, czynnie propaguje zdrowy 
styl życia, podejmuje inicjatywy kulturalne, jednocząc 
społeczeństwo miasta i  regionu. Caritas Diecezji Ra-
domskiej, Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”, Pol-
ski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, Terenowy 
Ośrodek Rehabilitacji i  Wsparcia Społecznego Niesły-
szących, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym, Polski Związek Niewidomych 
Okręg Mazowiecki Zarząd Koła w Radomiu, Radomskie 
Stowarzyszenie Sportu i  Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych „Start”, Fundacja „Chcę i Mogę” to tylko nie-
które z nich.

Na terenie miasta od kilku lat tuż przed Świętami Boże-
go Narodzenia odbywa się „Gwiazdka na deptaku”. 
Podczas plenerowej wigilii przed Urzędem Miejskim 
spotykają się wówczas: biskup diecezji radomskiej, pre-
zydent z przedstawicielami władz, harcerze oraz wszy-
scy mieszkańcy chętni, by uczestniczyć we wspólnym 
kolędowaniu, łamaniu się opłatkiem i wieczerzy. Na ten 
czas centrum miasta staje się miejscem o niepowtarzal-
nej atmosferze, przypominającym, że wszyscy są jedną 
społecznością, gotową przeżywać takie chwile razem. 
W  ramach „Gwiazdki na deptaku” odbywa się chary-
tatywna akcja malowania bombek choinkowych, do 
której włączają się znani radomianie, posłowie, premier, 
a nawet prezydent kraju. Zebrane w ramach akcji pie-
niądze trafiają do najbardziej potrzebujących wsparcia. 

Radomskie imprezy masowe i plenerowe są doskonałą 
okazją do zbiórki krwi i rekrutacji potencjalnych kandy-
datów na dawcę szpiku kostnego. Co roku Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. 
Konrada Vietha w Radomiu – druga pod względem 
wyników instytucja Służby Krwi na Mazowszu 
- w  całym regionie radomskim organizuje około 300 
takich akcji. Radomskie RCKiK gwarantuje najwyż-
szą jakość świadczonych usług w zakresie krwio-
dawstwa oraz produkowanych składników krwi, 
a także najwyższy poziom wykonywanych badań 
laboratoryjnych.

W  strukturach RCKiK w  Radomiu funkcjonują dwa 
Oddziały Terenowe – Grójec i  Kozienice. W  ciągu roku 
pobierają one łącznie około 22 000 donacji krwi i  jej 
składników od 12 000 dawców, w  tym blisko 4 500 
pierwszorazowych. Pozwala to zabezpieczyć potrzeby 
pacjentów w szpitalach regionu radomskiego oraz in-
nych jednostkach specjalistycznych służby zdrowia.



Warto wiedzieć, że...

na terenie Radomia znajduje się m.in. 22 pomniki 
przyrody, a dumą miasta jest m.in. dąb szypułkowy 
Quercus robur L. liczący niemal 300 lat.
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RADOMIANIE 
CHRONIĄ TO, 
CO DOBRE
Radomianie od lat wspólnie pracują nad propagowa-
niem działań proekologicznych, inicjatyw chroniących 
cenne obiekty i  obszary w  całym mieście. Podejmo-
wane są rzetelne inwentaryzacje przyrodnicze 
– podstawa zrównoważonego rozwoju przestrzen-
nego miasta. Inwentaryzacja z  2011 roku obszaru 
chronionego krajobrazu „Dolina Kosówki” potwier-
dziła, iż jest to teren niezwykle cenny przyrodni-
czo, na którym występują rzadkie gatunki fauny 
i flory oraz unikalne walory krajobrazowe. Można 
tu spotkać m.in. wawrzynka wilczełyko, listerę jajowa-
tą, bluszcz pospolity, grzybienie białe, motyla czerwoń-
czyka nieparka, muchę bzyg, rzadkie gatunki ptaków: 
derkacza, bączka, bociana czarnego, dzięcioła czarne-
go, jarzębatkę, płazy: traszkę grzebieniastą i zwyczaj-
ną, rzekotkę drzewną, kumaka nizinnego, ropuchę szarą 
i zieloną, ssaki: łasicę, wiewiórkę, bobra europejskiego, 
a  także dwa gatunki nietoperzy: mroczka późnego 
i  karlika większego. Oprócz doliny rzeki Kosówki roz-
poznano również wartościowy przyrodniczo fragment 
rzeki Mlecznej. Obydwa tereny pełnią niezwykle ważną 
rolę dla Radomia jako korytarz ekologiczny. 

Miasto aktywnie włącza się w  ogólnopolskie akcje 
edukacyjne, angażując do udziału mieszkańców. W ka-
lendarz na trwałe wpisały się imprezy związane m.in. 
z obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważone-
go Transportu czy Festyn Ekologiczny „Radom Czyste 



Warto wiedzieć, że...

zorganizowany w 2011 roku „Dzień bez Samocho-
du” został uznany przez Ministerstwo Środowi-
ska za jedną z najlepszych imprez w Polsce.

Warto wiedzieć, że...

w  2010 roku w  Radomiu, jako inwestycja PPUH 
„Radkom” Sp. z  o. o., został uruchomiony Zakład 
Utylizacji Odpadów Komunalnych – jeden z naj-
większych i najnowocześniejszych tego typu obiek-
tów w Polsce, przetwarzający strumień wytwarza-
nych w Radomiu i regionie odpadów komunalnych. 

Warto wiedzieć, że...

Urząd Miejski w  Radomiu prowadzi politykę eko-
logiczną, zaczynając przede wszystkim od siebie 
– wszyscy pracownicy zobowiązani są do podejmo-
wania działań, których celem jest: zmniejszenie zu-
życia energii, zmniejszenie zużycia wody oraz mi-
nimalizacja i  segregacja wytwarzanych odpadów. 
System sortowania działa w  oparciu o  pojemniki 
na makulaturę oraz szkło i tworzywa sztuczne. Na 
terenie urzędu funkcjonuje też gniazdo recyklingo-
we, gdzie można wrzucać puszki aluminiowe, zuży-
te baterie oraz przeterminowane lekarstwa.
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Miasto”. Już od pięciu lat organizowany jest przyrodni-
czy Konkurs Fotograficzny „Cudze chwalicie swego nie 
znacie – Skarby Radomia”, dokumentujący walory przy-
rodnicze miasta.

Radom jest jedną z wiodących gmin w kraju w za-
kresie rozwiązań dotyczących eliminacji wyro-
bów azbestowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców, gmina realizuje „Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest”. Odpady zawierające 
azbest są odbierane od mieszkańców przez wyspecja-
lizowaną firmę nieodpłatnie, a  następnie transporto-
wane i utylizowane. W latach 2010 - 2011 w ten spo-
sób wyeliminowano z terenu Radomia ponad 250 ton 
odpadów zawierających szkodliwy dla zdrowia azbest, 
przywracając równowagę w radomskim środowisku na-
turalnym

GOŚCINA I OTWARTOŚĆ NA WSPÓŁPRACĘ
Radom nie ogranicza się do kontaktów z najbliższymi sąsiadami. Dzięki swojej otwartości, prowadzi 
czynną współpracę także z miastami na innych kontynentach. Kooperacja zagraniczna przybiera formę ini-
cjatyw na płaszczyźnie kulturalnej, naukowej, sportowej, edukacyjnej. Wszystkie dają możliwość wymiany myśli, 
idei i doświadczeń. 

W  ostatnich latach znaczną dynamiką wyróżniają 
się projekty realizowane ze Stanami Zjednoczonymi, 
Tajwanem, Chinami, Rosją i  Niemcami. Początkowe 
kontakty z ambasadami przerodziły się w wydarzenia 
przybliżające nie tylko kulturę i potencjał gospodarczy 
partnerów zagranicznych, ale dające w  rezultacie 
tak duże inicjatywy jak np. Amerykańskie Centrum 
Kultury i Informacji „American Corner” czy stypendia na 
tajwańskim uniwersytecie w Taoyuan.
 
Miasta deklarują wspieranie kontaktów personalnych 
oraz współpracę w zakresie edukacji, przedsiębiorczo-
ści, administracji, kultury oraz sportu.
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Mówi się „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Ale radomianie 
nie muszą podziwiać tylko innych, bo sami mają z  czego być 
dumni. Z miastem związanych jest bowiem wiele postaci i zda-
rzeń istotnych dla całego kraju. Ten, kto nie pamięta lub nie wie:

 > co wspólnego z Radomiem ma Kazimierz Jagiellończyk?
 > jaki dokument ustanowiony na radomskim zamku stał się fun-
damentem ustawowym Polski ?
 > jak odwaga radomian wpłynęła na losy narodu polskiego?
 > jak Radom stał się wielki?
 > jakich wydarzeń świadkami były mury radomskich kościołów?
 > których radomian poznał cały świat?

opowiemy... I nie tylko o tym. Zapraszamy więc do królewskie-
go grodu tych, dla których stał się domem i  tych, dla których 
jest celem podróży.

HISTORIA

HISTORIA



RADOM – POCZĄTEK
KRÓLEWSKA TWIERDZA
VIII stulecie naszej ery – to ten wiek skrywa pierwsze 
ślady wczesnośredniowiecznego osadnictwa, uprawy 
roli i  hodowli zwierząt. Wysoki poziom wód oraz czę-
ste wylewy rzeki spowodowały migrację dawnych ra-
domian na pobliskie wzgórze, gdzie w drugiej połowie 

X wieku zbudowano pierwszy gród obronny. Z pew-
nością początkowo był siedzibą lokalnego, plemien-
nego władcy, aby w  późniejszym okresie przejść pod 
panowanie dynastii piastowskiej i  stać się istotnym 
ogniwem wczesnopiastowskiej administracji. Tereny 

grodziska – na styku Puszczy Radomskiej i otwartych 
pól, znajdowały się w  IX i  X wieku pod panowaniem 
plemienia Wiślan lub małego plemienia Sandomierzan. 
Być może na krótki czas ziemie radomskie dostały się 
także pod władzę Czechów. Możliwe, że tymczasowym 
zarządcą grodu był Radoma, syn czeskiego księcia 

Sobiebora Sławnika, urodzony na ziemi krakowskiej, 
który w tymże okresie rozpoczął ekspansję na ziemię 
Wiślan. Być może to on rozbudował radomskie grodzi-
sko i to od jego imienia pochodzi nazwa późniejszego 
miasta.
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NAZWA MIASTA 
Geneza nazwy „Radom” ma wiele hipotez. Wśród teo-
rii naukowych znajdziemy też zupełnie baśniowe – np. 
słynną odpowiedź króla Kazimierza Wielkiego, który 
na wszelakie prośby mieszczan odpowiadał „rad wam 
dam”. Król ten zwykł był mawiać „rad dom”, ponieważ 
rad był przebywać w domu radomskiej mieszczki, pięk-
nej Esterki. Najczęściej uznawaną stała się jednak hi-
poteza mówiąca, iż nazwa naszego miasta jest nazwą 
odimienną. W związku z tym być może władcą radom-
skiego grodu był ongiś Radom lub też Radomir, bądź 
też wspomniany już Czech Radoma.

Oficjalnie nazwa „Radom” pojawia się w  źródle 
pisanym w  roku 1155 w  bulli papieża Hadriana 
IV, wystawiającej przywilej dla biskupstwa wro-
cławskiego. Wymienia się w niej leżącą w pobliżu 
Radomia wieś Sławno („[…] villam iuxta Radom 
que vocatur Zlauno”). Wskazanie Radomia jako punk-
tu odniesienia w dokumencie tej wagi wyraźnie świad-
czy o  wysokiej randze i  roli grodu, jaką odgrywał na 
tych terenach. Istnieją również hipotezy mówiące, że 
już w XI wieku Radom był siedzibą kasztelanii. Jednak 

najwcześniejsza pisemna wzmianka o  kasztelanie ra-
domskim Marku pochodzi z 1233 roku. 

W drugiej połowie XIII stulecia na terenie grodu wznie-
siono kościół pod wezwaniem św.  Wacława. Była to 
niewielka, jednonawowa, ale już murowana budowla 
z  cegły na fundamentach z  polnych kamieni. W  dość 
krótkim czasie stała się kościołem parafialnym, przej-
mując wszystkie związane z tym funkcje od istniejące-
go już wcześniej drewnianego kościoła św. Piotra. 

Radom w okresie rozbicia dzielnicowego rozwijał się 
błyskawicznie. Źródłem jego sukcesów było głów-
nie położenie geograficzne. W  mieście krzyżowały 
się bowiem ważne szlaki handlowe – m.in. z Żarnowa 
i Skrzynna w kierunku Solca i Łęczycy. Wpływało to na 
wzmożony ruch ludnościowy oraz częste wizyty moż-
nych, a nawet samych władców. Czasowo rezydowali 
w Radomiu książęta dzielnicowi tej rangi co Henryk 
Sandomierski, Kazimierz Sprawiedliwy czy Leszek 
Biały. 

NOWY RADOM
Czasy panowania Kazimierza Wielkiego (1333 – 1370) 
otwierają następny rozdział w   dziejach radomskiego 
grodu. Władca ten konsekwentnie umacniał fortyfika-
cjami kolejne polskie miasta, budując na pograniczu 
Małopolski pas obronny przed łupieżczymi najazdami 
z  Litwy i  Rusi, które dotknęły również Radom. Naj-
większe, zmasowane litewskie oblężenie radomskiego 
grodu miało miejsce w  1350 roku. Być może właśnie 
wtedy okazało się, że stare grodzisko nie spełnia już 
należycie swych funkcji obronnych, co zainspirowało 
monarchę do podjęcia decyzji o  całkowitej przebudo-
wie miasta. 

W  roku 1351 rozpoczęto prace przy lokalizacji prze-
strzennej nowego Radomia. Wiązało się to ze sprze-
dażą wójtostwa dziedzicznego w  Radomiu mieszcza-
ninowi warszawskiemu Konradowi i  to w  jego osobie 
należy doszukiwać się zasadźcy Miasta Kazimierzow-
skiego. Nowy Radom, budowany od podstaw, w szcze-
rym polu, otrzymał kształt typowy dla europejskich 
miast średniowiecznych. Jego obszar o kształcie wydłu-
żonego owalu, usytuowanego równoleżnikowo, miał 
ponad 9 ha powierzchni. Wokół miasta wykopano fosę 
i wzniesiono ceglane 8-metrowe mury obronne. Na ich 
całej długości w odstępach 30 – 40 m od siebie znajdo-
wały się prostokątne baszty, a po wewnętrznej stronie 
biegły chodniki dla strażników. Do miasta można było 
wjechać jedną z trzech bram: Krakowską, Lubelską lub 
Piotrkowską. Wewnątrz wytyczono ponad 120 działek 
siedliskowych, wyznaczono plac pod kościół parafialny 
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i  ustalono lokali-
zację zamku. Na rynku o wymiarach 110 x 85 m zbudo-
wano ratusz. Liczba mieszkańców nowego Radomia to 
od 800 do 1 000 osób. 



3130

W KRÓLEWSKIM BLASKU
Dnia 1 stycznia 1364 roku król Kazimierz zadekretował 
w Radomiu przywilej nadający nowemu miastu prawo 
magdeburskie, które w  tamtych czasach najlepiej 
przyczyniało się do rozwoju samorządności gmin miej-
skich. To, co udało się stworzyć za ostatniego Piasta, 
procentowało w  kolejnych stuleciach. Od XIV wieku 
Radom był ośrodkiem powiatu i siedzibą starosty 
grodowego. Uposażenie miasta stano-
wiły wsie: Dzierzków, Gołębiów i  Wola 
Gołębiowska. 

Po krótkim okresie panowania węgier-
skich Andegawenów władzę w  kraju 
objęła litewska dynastia Jagiellonów. 
Ta nowa sytuacja geopolityczna zmusi-
ła władców Polski do częstych podróży 
między Wilnem a Krakowem. Ponieważ 
królowie podróżowali zazwyczaj z  ca-
łym dworem, Radom, jako stosunkowo 
duże miasto z  królewskim zamkiem, 
usytuowane na wyżej wspomnianym 
szlaku handlowym, stwarzał możliwości 
odpoczynku i zakwaterowania licznego 
orszaku, a  okoliczne lasy zachęcały do 
polowania – ulubionej rozrywki ówcze-
snych elit. Dzięki temu Radom stał się 
miejscem częstych wizyt królewskich i związanym 
z  tym faktem wydawaniem licznych aktów państwo-
wych, przygotowywanych przez towarzyszącą królowi 
kancelarię. Już za panowania Władysława Jagiełły 
dochodziło na radomskim zamku do spotkań mo-
narchy z Radą Królewską. Tutaj debatowano nad 
najważniejszymi dla kraju sprawami, przyjmowa-
no poselstwa, nadawano przywileje. Tym samym 
Radom stał się świadkiem epokowych wydarzeń o zna-
czeniu nie tylko państwowym, ale także ogólnoeuro-
pejskim. 

W roku 1430 rzeczony władca wydał w podradomskiej 
Jedlni jeden z najważniejszych w dziejach przywilejów 
szlacheckich, nadający szlachcie nietykalność osobistą. 
Radom był też miejscem częstego rezydowania 
króla Kazimierza Jagiellończyka i   Elżbiety 
Austriaczki. Królewska para gościła na radomskim 
zamku wielu zagranicznych gości. Byli wśród nich 

m.in. posłowie chana tatarskiego 
Hadzigireja. W  roku 1469  Kazimierz 
przyjął w  Radomiu posłów czeskiego 
króla Jerzego z Podiebradu, ofiarujących 
koronę Czech synowi polskiego króla – 
Władysławowi, a w 1474 swatów księcia 
Bawarii, którzy przybyli prosić o  rękę 
królewny Jadwigi. W roku 1489 następca 
Marcina Truchsessa, sam wielki mistrz 
zakonu krzyżackiego Johann von 
Tieffen, złożył w Radomiu hołd lenny 
Kazimierzowi Jagiellończykowi. Wielka 
uroczystość miała też miejsce w roku 
1490, kiedy to książę Fryderyk 
Jagiellończyk odebrał w  radomskim 
kościele pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela kapelusz kardynalski z rąk 
samego legata papieskiego. 

To w Radomiu pod okiem Jana Długosza i Filippo 
Buonacorsiego (Kallimacha) odbierał swe staranne 
wykształcenie drugi syn Kazimierza Jagiellończyka, 
królewicz Kazimierz (późniejszy święty), chyba 
najbardziej związany z Radomiem ze wszystkich 
Jagiellonów. Jeszcze w 1458 roku król w podzięce za 
szczęśliwe narodziny syna ufundował tu kościół pod 
wezwaniem św. Katarzyny, obecnie bernardyński. Kiedy 
w 1481 roku monarcha udał się na Litwę, aby rozprawić 
się z  opozycją ruskich bojarów, w  jego zastępstwie 
Kazimierz sam sprawował rządy namiestnicze   

Królestwem Polskim, rezydując właśnie na radomskim 
zamku. Na ten moment Radom stał się stolicą ówczesnej 
Rzeczypospolitej. Niestety 4 marca 1484 roku królewicz, 
zwany przez Kallimacha „boskim młodzieńcem”, zmożony 
chorobą zmarł na zamku w Grodnie. Dzień ten do dziś 
obchodzony jest jako święto św. Kazimierza, patrona 
Polski i Litwy. Szczególnie uroczyście obchodzi się go 
w Wilnie (słynne „Kaziuki”) i Radomiu („Kaziki”). W roku 
1983 papież Jan Paweł II ustanowił św. Kazimierza 
patronem Radomia, a w 1992 – nowo utworzonej 
diecezji radomskiej. 

Na lata 1420 – 1440 przypadł także najświetniejszy 
okres twórczości Mikołaja z Radomia – pierwszego 
wybitnego polskiego kompozytora, autora sławne-
go „Magnificatu”, utworu odznaczającego się wyso-
kim kunsztem techniki kompozytorskiej. Jedno z dzieł 
Mikołaja z Radomia to utwór na cześć pary królewskiej 
– Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej oraz ich nowo-
narodzonego syna – Kazimierza Jagiellończyka.



Warto wiedzieć, że...

złoty wiek XVI to nie tylko rozkwit polskiego republikanizmu, ale też rozwój gospodarki folwarczno-pańsz-
czyźnianej, reformacji i tolerancji religijnej, wzmocnienie potencjału militarnego państwa, ale przede wszyst-
kim rozwój kultury i nauki. To ziemia radomska (Sycyna koło Zwolenia) wydała najwybitniejszego poetę pol-
skiego renesansu – Jana Kochanowskiego, autora pierwszej polskiej tragedii „Odprawa posłów greckich” oraz 
licznych arcydzieł literatury odrodzenia pisanych po polsku i po łacinie. Natomiast z nieodległej Iłży pochodził 
Jakub Starszy, wybitny matematyk i astronom, kontynuator myśli naukowej Wojciecha z Brudzewa, utalento-
wany naukowiec owego okresu.
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U PROGU SZLACHECKIEJ 
DEMOKRACJI
SEJM 1505 ROKU I KONSTYTUCJA „NIHIL NOVI”
Wydarzeniem największej wagi w dziejach Radomia był 
niewątpliwie sejm radomski z 1505 roku i uchwalona 
podczas jego obrad konstytucja „Nihil novi”. Samo 
to wydarzenie odpowiednio wyeksponowane 
wystarczyłoby, aby Radom wpisał się na trwałe do 
annałów dziejów ojczystych oraz ogólnoeuropejskich. 
W  rozpoczynającym się XVI stuleciu, pośród 
wszechobecnych monarchii absolutnych, w  których 

udział społeczeństwa we władzy był niemalże zerowy, 
pojawiła się jedyna wówczas enklawa, którą można 
określić mianem republiki. Rzeczpospolita szlachecka  
z  dziesięcioprocentowym udziałem społeczeństwa 
w sprawowaniu władzy stanowiła wyjątkowy, w owym 
czasie, na skalę świata i Europy twór polityczny, a jego 
ustawowy fundament stworzyła właśnie konstytucja 

„Nihil novi”, ustanowiona na radomskim zamku. 

Sejm radomski z  1505 roku sprecyzował zapisy do-
tyczące nietykalności osobistej szlachty, wprowadził 
bardzo nowatorską zasadę promulgacji ustaw, zgod-
nie z  którą obowiązywały dopiero z  chwilą publikacji. 
Zajmował się również sprawami finansowymi państwa 
czy bezpieczeństwa publicznego. Jednak głównym ce-
lem sejmu było uporządkowanie istniejącego prawa, co 
udało się osiągnąć w postaci spisu wszystkich obowią-
zujących w Królestwie Polskim aktów. 

Efektem tych prac było opublikowanie w  1506 roku 
statutu, zwanego od nazwiska twórcy Statutem 
Łaskiego. Od tamtej pory ustawy powszechne miały 
być stanowione za wspólną zgodą wszystkich trzech 
stanów sejmujących: króla, senatorów i  posłów. Kon-
stytucja wzmacniała więc zdecydowanie pozycję po-
lityczną trzeciego z  nich. Takie rozwiązanie skłaniało 
do poszukiwania formuły zadowalającej wszystkich. 
Uzyskany w Radomiu kompromis stał się na długie lata 
naczelną zasadą praktyki parlamentarnej, w której wal-
ka z politycznym przeciwnikiem polegała na wymianie 
rzeczowych argumentów. Wymagało to oczywiście 
umiejętności myślenia kategoriami całej wspólnoty, 
odpowiedzialności za kraj i wyjścia poza granice party-
kularnych interesów. 

TRYBUNAŁ RADOMSKI
W  1591 roku, w  wyniku trudnej sytuacji, sejm, który 
nie radził sobie ze sprawnym i  systematycznym kon-
trolowaniem rachunków oraz rozliczaniem osób, mają-
cych związek   z  dochodami i  wydatkami skarbowymi, 
powołał specjalny trybunał, mający charakter sądu 
niestałego. W  roku 1613 po raz pierwszy pojawił się 
w Radomiu, a od 1704 obradował wyłącznie w naszym 
mieście. W roku 1717 sejm nadał mu status sądu sta-
łego. Trybunał Skarbowy Koronny w Radomiu (zwany 
radomskim) obradował raz do roku przez sześć tygodni. 
Był to kolejny dowód potwierdzający rangę Radomia 
na administracyjnej i  politycznej mapie kraju czasów 
staropolskich. Trybunał nadawał prestiż miastu aż do 
1764 roku.
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CZASY UPAD-
KU I CZASY 
ROZWOJU
W  drugiej połowie XVII wieku, podobnie jak nad całą 
Rzeczpospolitą, także nad Radomiem rozpostarły się 
ciemne chmury „potopu szwedzkiego” (1655 – 1660), 
który stał się symbolicznym przełomem w  dziejach 
grodu nad Mleczną. Skończyły się czasy świetności. 
Już 15 lutego 1655 roku bez jednego wystrzału do  
Radomia wkroczyli Szwedzi pod dowództwem generała  
Rittera. Jego regiment dragonów był prawdziwą udręką 
dla mieszkańców. Po krótkim pobycie w Radomiu, wy-
cofujące się wojska doszczętnie zrabowały wszystko, 
co stanowiło jakąkolwiek wartość, m.in. cenną biblio-
tekę konwentu Benedyktynek, a  na koniec podpaliły 
miasto. Po wycofaniu się wojsk szwedzkich dowodzą-
cy polskimi wojskami Stefan Czarniecki zastał w miej-
scu ongiś wspaniałego miasta całkowitą ruinę. Dzieła 
zniszczenia dopełnił najazd księcia siedmiogrodzkiego 
Jerzego II Rakoczego. 

Rezultatem tych wydarzeń był ogromny spadek lud-
ności do 400 osób. W  1661 roku na terenie miasta 
znajdowało się zaledwie 37 zamieszkanych domów. 
W  mieście, które wcześniej tętniło życiem gospodar-
czym, przetrwało jedynie dwóch handlarzy solą, dwóch 
piekarzy, szewc i sukiennik. 

Zanim gród zdążył powrócić do dawnej świetności 
i  prawidłowego funkcjonowania, do Radomia dotarły 
echa Wielkiej Wojny Północnej (1700 – 1721). Nisz-
czące wizyty oddziałów generała Renskölda, działania 
militarne wojsk szwedzkich, dowodzonych przez same-
go króla Szwecji Karola XII, sprawiły, że Radom ponow-
nie został doszczętnie zniszczony. Przemieszczające 
się przez Radom wojska saskie, szwedzkie, rosyjskie 

i polskie dopuszczały się wielu nieprawości, rekwizycji 
i nadużyć. Miasto trawiły też w tym okresie liczne po-
żary. Pod koniec stulecia Radom zamieszkiwało niecałe 
1 000 osób. Było to dwa razy mniej niż w  pobliskich 
Kozienicach.

Odbudowujący się Radom stał się w  XVII stuleciu 
miastem wielokulturowym. Dokumenty potwierdzają 
obecność w  mieście w  tym czasie Szkotów, Żydów 
i  Ormian. Pomimo wojen i  licznych nieszczęść był 
centrum inicjatyw oświatowych, których sława 
i renoma szybko obiegły całą Polskę. Pierwszą była 
elitarna szkoła dla panien, utworzona przy odbudowanym 
klasztorze sióstr Benedyktynek. Druga wiązała się ze 
sprowadzeniem w  1682 roku do Radomia zakonu 
pijarów. Wśród nauczycieli kolegium zakonników można 
odnaleźć wykładowców zaliczanych do ścisłej 
intelektualnej elity naszego kraju tego okresu m.in.: 
Antoniego i Ignacego Konarskich, Franciszka Ksawerego 
Dmochowskich, Onufrego Konopczyńskiego, Remigiusza 
Ładowskiego, Józefa Osińskiego. Oprócz wysokiego 
poziomu nauczania szkoła zasłynęła też z  własnej 
biblioteki, muzeum i teatru szkolnego.

Warto wiedzieć, że...

klasztorny kościół sióstr Benedyktynek (dziś św. 
Trójcy) został zaprojektowany przez jednego z naj-
wybitniejszych architektów tamtej epoki – Tylmana 
z Gameren.

KONFEDERACJA 
RADOMSKA
Czasy stanisławowskie przyniosły miastu ożywienie 
życia społecznego, a to za sprawą powołanej w 1787 
roku, wspólnie dla Radomia i Zwolenia, Komisji Dobrego 
Porządku. Zajęła się ona przeprowadzeniem lustracji 
miasta oraz uporządkowaniem wszelkich spraw natury 
administracyjno-gospodarczej. Do wyjątkowej roli 
w regionie upoważniały miasto liczne w  drugiej  połowie 
XVIII wieku zjazdy szlachty oraz organizowane przez 
nie sejmiki. W  tym też okresie miało miejsce jedno 
z  najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń tamtych 
czasów. Dnia 23 czerwca 1767 roku szlachta z całego 
kraju zebrana w Radomiu pod przywództwem Karola 
Radziwiłła „Panie Kochanku”, przy czynnym udziale 
wojsk rosyjskich, podpisała akt konfederacji generalnej, 
który przeszedł do historii jako „konfederacja radomska”.

W  związku z  wybuchem powstania kościuszkowskie-
go w mieście powołano Radomską Komisję Porządko-
wą i  sformowano oddziały wojskowe, składające się 
z  okolicznej szlachty i  chłopów. Insurekcja jednakże 
zakończyła się klęską, a jej konsekwencją było bolesne 
zniknięcie Polski z mapy Europy. Radom włączono do 
zaboru austriackiego i  stał się „stolicą” cyrkułu, 
którego powierzchnia stanowiła 18,8% powierzch-
ni całego kraju. 

ROZWÓJ 
GOSPODARCZY
Dopiero w  XIX wieku, już w  zupełnie innych warun-
kach politycznych i społecznych, miasto zaczęło się na 
nowo rozwijać. W roku 1809, po klęsce Austrii w wojnie 
z  Napoleonem Bonaparte, Galicja Zachodnia, na tery-
torium której znajdował się Radom, została włączona 

w  granice utworzonego dwa lata wcześniej Księstwa 
Warszawskiego. W ramach nowego podziału admini-
stracyjnego Radom stał się „stolicą” departamen-
tu, uzyskując tym samym rangę równą Warszawie, 
Poznaniowi czy też samemu Krakowowi. 

Dnia 4 lipca 1809 roku sam Józef Poniatowski wizytował 
na radomskim rynku oddziały dowodzone przez generała 
Henryka Dąbrowskiego. W 1813 roku wojska rosyjskie, 
po klęsce Napoleona pod Moskwą, zajęły Radom, 
kładąc kres istnieniu Księstwa Warszawskiego. Tę 
sytuację zalegalizował dopiero Kongres Wiedeński 
w 1815 roku, sytuując Radom na obszarze Królestwa 
Polskiego, nazywanego potocznie Kongresówką. 
W roku 1816 miasto zostało stolicą województwa 
sandomierskiego. Stacjonujące w  mieście wojska 
błyskawicznie zmieniały jego charakter oraz korzystnie 
wpływały na rozwój infrastruktury. Radomskimi 
koszarami zachwycał się sam Julian Ursyn Niemcewicz, 
który, przejeżdżając tędy w  roku 1820, napisał: 
„Najpiękniejszą atoli ozdobą Radomia są stajnie artylerii 
konnej i szopy na działa. Są one tak gładko zbudowane, 
tak pięknie pomalowane, tak czysto utrzymane, 
ogrodzone, iż  w miniaturze można by je postawić za 
serwis do wetów”. 

W tym samym czasie zaczął się rozwijać radomski 
przemysł. Powstały pierwsze garbarnie braci 
Augusta i Fryderyka Schniersteinów oraz Ludwika 
Karscha. To oni dali impuls do rozwoju przemysłu 
garbarskiego w  Radomiu. Zakup pierwszej maszyny 
parowej o  mocy 4 KM w  roku 1854 przez zakłady 
Karscha zapoczątkował na tym terenie prawdziwą 
rewolucję przemysłową. Dzięki tym inicjatywom już 
w drugiej połowie XIX stulecia Radom był określany 
mianem „miasta garbarzy”. Równolegle rozwijało się 
radomskie rzemiosło. 

Pierwszym prezydentem po 1815 roku został Józef 
Franciszek Królikowski. Za jego prezydentury miasto 
zyskało nowy wizerunek. Wyburzono zniszczone mury 
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miejskie, zasypano zaniedbaną fosę, wyremontowano 
domy, zbudowano sieć nowych dróg oraz zadbano o ka-
nały.

W  czasach powstania listopadowego Radom stał się 
ośrodkiem organizacyjnym i  zaopatrzeniowym. Po 
upadku powstania miasto pogrążyło się w  „nocy pa-
skiewiczowskiej” i rozpoczęły się krwawe represje. 

Poważną i znaczącą rolę odegrał Radom w powstaniu 
styczniowym. Już 28 marca 1861 roku doszło w mie-
ście do pierwszych zamieszek, kiedy to tłum radomian 
urządził tak zwaną „kocią muzykę” pod oknami dygni-
tarzy carskich. W kierunku okien poleciały też pierwsze 
kamienie. Głównym miejscem demonstrowania polsko-
ści stały się radomskie kościoły, przede wszystkim ko-
ściół ojców Bernardynów. 

Dnia 13 stycznia 1863 roku pod fałszywym nazwiskiem 
przybył do Radomia sam generał Marian Langiewicz, 
naczelnik sił zbrojnych województwa sandomierskie-
go. Zdobycie stolicy województwa dałoby mu dużą 
przewagę nad przeciwnikiem. Radom był jednak bro-
niony przez ponad 1 200 żołnierzy rosyjskich. Dlatego 
Langiewicz zdecydował się uderzyć na mniejsze jed-
nostki w Jedlni i Szydłowcu. W nocy z 22 na 23 stycznia 
wybuchło powstanie w Radomiu i regionie. Już w cza-
sie trwania walk na miasto spadły liczne represje, roz-
strzelano co najmniej kilkadziesiąt osób. Najbardziej 
spektakularną egzekucją było rozstrzelanie na ra-
domskim rynku 19 grudnia 1863 roku pułkownika 
Zygmunta Chmieleńskiego, szefa sztabu jednego 
ze zgrupowań powstańczych. 

Po upadku powstania styczniowego, w  drugiej poło-
wie XIX wieku miasto zaczęło nabierać coraz bardziej 

przemysłowego charakteru. Kluczowym wydarzeniem 
dla rozwoju gospodarczego grodu nad Mleczną stała 
się budowa linii kolejowych Dęblin – Dąbrowa Górnicza 
i  Koluszki – Bodzechów, łączących Radom z   wysoko 
uprzemysłowionymi ośrodkami Kongresówki. Garbar-
stwo nadal pozostało dominującą dziedziną gospodarki 
w mieście. Do starych rodów garbarskich: Fröhlichów, 
Karschów, Wickenhagenów, czy Adlerów dołączyły 
nowe: Krajewskich, Iwanowskich i Domańskich. W 1880 
roku łączna wartość produkcji garbarskiej wynosiła 
4 000 000 rubli przy zatrudnieniu 1 100 pracowników. 
Surowiec sprowadzano nawet z Argentyny i Urugwaju. 

Przełom stuleci to przede wszystkim rozwój sektora 
spożywczego. Rozwijał się także przemysł metalowy. 
Wraz z pojawieniem się linii kolejowej w 1885 roku 
utworzono Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. 
W 1896 powstały zakłady Warszawskiego Towarzystwa 
Akcyjnego Płytek Ceramicznych „Marywil”, Huta Szkła 
„Radom” i  fabryka fajansu Szmerka Bramsa. Jednak 
największym zakładem w tamtych czasach była fabryka 
mebli giętych Johana Cohna na radomskich Glinicach, 
która zatrudniała aż 800 osób. W roku 1901, przy udziale 
belgijskiego kapitału, uruchomiono w  Radomiu 
elektrownię, dzięki której pojawiła się nowoczesna sieć 
oświetleniowa na ulicach miasta.

Wśród wybitnych postaci tego okresu był m.in. jeden 
z największych radomskich „trzeźwych entuzjastów”, 
jak określał pozytywistów drugiej połowy XIX wieku 
Stefan Kieniewicz, słynny na cały kraj lekarz i społecznik 
– radomianin doktor Tytus Chałubiński. Jako pionier 
klimatycznego leczenia gruźlicy, pierwszy odkrył 

Warto wiedzieć, że...

w Radomiu działały także młyny Pentza i Bekermanna 
oraz browar Maurycego Saskiego i zakłady przetwór-
stwa owocowego braci Perkowskich, wysyłające swo-
je produkty nawet do Hiszpanii i Egiptu. 

walory lecznicze polskich Tatr, a  przede wszystkim 
Zakopanego. Był również jednym z  prekursorów 
taternictwa. W  kręgach artystycznych ogromną rolę 
odegrali: Walery Przyborowski – autor niezwykle 
niegdyś popularnych powieści historycznych, Jacek 
Malczewski – urodzony w Radomiu malarz symbolista, 
najbardziej ponadczasowy i uniwersalny polski artysta. 
Z podradomskim Orońskiem praktycznie całe swoje życie 
związał inny wybitny malarz – Józef Brandt, czołowy 
przedstawiciel szkoły monachijskiej, autor epokowych 
kompozycji historycznych, głównie z dziejów Polski. 

U progu XX wieku Radom stał się znaczącym ośrodkiem 
konspiracyjnego życia politycznego. Rozwój przemysłu 
pociągnął za sobą gwałtowny skok demograficzny. 
W  przededniu rewolucji w  1905 roku miasto 
zamieszkiwało 32 000 osób. Najliczniejszą warstwą 
społeczną stali się robotnicy, wśród których największe 
wpływy miała Polska Partia Socjalistyczna. Na czele 
Komitetu Lokalnego PPS stał Marian Malinowski, ps. 
Wojtek. Radomska organizacja Polskiej Partii 
Socjalistycznej – zaraz po Warszawie, Zagłębiu 
Dąbrowskim i Łodzi, była jedną z najsilniejszych 
w Królestwie Polskim. Natomiast wśród inteligencji 
rząd dusz sprawowała Narodowa Demokracja, której 
liderem w Radomiu był Jan Wigura. 

Warto wiedzieć, że...

Jan Wigura był adwokatem, absolwentem Uniwer-
sytetu Warszawskiego, gdzie związał się z endecką 
organizacją młodzieżową „Zet”, a następnie z Ligą 
Narodową i SDN; przywódcą Narodowego Związku 
Robotniczego w  Radomskiem, posłem do I  Dumy 
Państwowej. Przed zamachem majowym organi-
zował ruch piłsudczykowski w Radomiu. Całe życie 
był czynnym działaczem radomskiego ruchu nie-
podległościowego.
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Miasto w tym czasie stało się areną manifestacji, straj-
ków i zamachów na carskich urzędników i żandarmów. 
W odwecie władze carskie wprowadziły stan wojenny 
i rozpętały krwawy terror, brutalnie tłumiąc wystąpie-
nia robotnicze. Największy mord radomskich robotni-
ków miał miejsce 3 lutego 1905 roku, kiedy to przybyli 
tłumnie pod siedzibę rządu gubernialnego, aby uzy-
skać odpowiedź na postulaty złożone wcześniej sa-
memu gubernatorowi. Tego dnia padło 14 zabitych, 50 
zostało rannych, z których 20 zmarło w swoich domach 
i szpitalach w ciągu następnych dni. 

Ponowne ożywienie nastrojów patriotycznych nastąpi-
ło wraz z wybuchem I wojny światowej i pojawieniem 
się idei legionowej Józefa Piłsudskiego. W  lipcu 1915 
roku wojska austriackie zajęły miasto. Tego samego 
miesiąca z Radomia wyruszył pierwszy pluton formo-

wanych naprędce legionów. Jedną z  najkrwawszych 
bitew z wojskami rosyjskimi legioniści stoczyli w pobli-
skiej wsi Laski.

Koniec I  wojny światowej przyniósł spełnienie 
marzeń wielu pokoleń Polaków, żyjących przez 123 
lata pod jarzmem trzech zaborców. Na historycznych 
ziemiach polskich masowo zaczęły powstawać polskie, 
autonomiczne ośrodki władzy, m.in.: Rada Regencyjna 
w Warszawie, Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, 
Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu. W podręcznikach 
historii nie znajdziemy jednak Radomia. A powinien się 
tam znaleźć, ponieważ i tu powstał niezależny ośrodek 
władzy. 

W nocy z 1 na 2 listopada 1918 roku w mieszkaniu 
Jana Wigury ukonstytuował się tak zwany „Komitet 

Pięciu”, w skład którego weszli główni liderzy ra-
domskich środowisk niepodległościowych: 
Stanisław Kelles–Krauz, Roman Szczawiński, Aleksy 
Rżewski, Wacław Dębowski i Jan Wigura. 

Dnia 2 listopada siłami Polskiej Organizacji Wojsko-
wej dowodzonymi przez ppor. Józefa Marjańskiego 

Warto wiedzieć, że...

młody uczeń miejscowej Szkoły Handlowej – 
Stanisław Werner, wraz ze Stanisławem Hemplem, 
dnia 16 grudnia 1906 roku dokonał zamachu na 
znienawidzonego naczelnika żandarmerii gubernial-
nej - pułkownika von Płotto. Za udział w zamachu 
został skazany na karę śmierci, którą wykonano 20 
grudnia w Lesie Kapturskim na terenie Radomia.

rozbrojono kilkusetosobowy garnizon austriacki 
i  Radom stał się wolnym miastem. Tak powstała 
„Republika Radomska” z suwerenną władzą, siła-
mi zbrojnymi i podziałem kompetencji odpowiada-
jącym potrzebom chwili. 

Radom w okresie międzywojnia przeżywał błyskawicz-
ny rozwój, mimo iż w  sferze administracyjnej został 
zdegradowany do rangi jednego z 16 powiatów nowo 
utworzonego województwa kieleckiego. W 1921 roku 
Radom liczył około 62  000, w  1931 około 78 000, 
a w 1938 już ponad 90 000 mieszkańców. Tak gwał-
towny skok demograficzny rodził też problemy miesz-
kaniowe, z  czym wzorcowo radziła sobie Państwowa 
Fabryka Broni, rozbudowując nowoczesne osiedle 
Planty. O  mieszkańcach osiedla mówiono z  pewnym 
przekąsem „fabryczni”, zazdroszcząc im stałej pracy 
i warunków mieszkaniowych. 

Do roku 1922 w radomskim przemyśle dominowały in-
westycje prywatne. Wydarzeniem przełomowym, zmie-
niającym oblicze miasta, było więc wybudowanie 
pierwszego naprawdę wielkiego, państwowego zakła-
du przemysłowego – Zakładów Wyrobów Tytonio-
wych. Na kolejne inwestycje nie trzeba było długo cze-
kać. Rok później na folwarku Marjackie rozpoczęto 
budowę jednej z największych w kraju fabryk zbroje-
niowych, którą po uruchomieniu produkcji nazwano 
Państwową Fabryką Broni. Największą sławę przy-
niosła fabryce i miastu produkcja pistoletów „VIS”. 
W  latach 1935–39 zdolność produkcyjna radom-
skiej fabryki osiągnęła 4 000 karabinów miesięcz-
nie, co stanowiło aż 50% całej krajowej produkcji. 
Miasto się bogaciło, a wraz z rozwojem gospodarczym 
następował rozkwit życia kulturalnego. Powstał teatr 
z siedzibą w budynku Resursy Obywatelskiej, sieć bi-
bliotek, kin, wydawano szereg tytułów prasowych. Eli-
tę ówczesnego miasta tworzyło wiele znamienitych 
postaci: Maria i  Stanisław Kelles–Krauzowie, Józef 
Grzecznarowski, Jan Wiśniewski, Prosper Paweł 
Jarzyński. Niezwykle ważnym wydarzeniem był 
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Pierwszy Kongres Eucharystyczny Diecezji Sando-
mierskiej, który miał miejsce w Radomiu od 27 do 
29 czerwca 1932 roku. Największy rozwój miasta 
przypadł jednak na lata 30., a szczególnie okres wdra-
żania w  życie planu czteroletniego, autorstwa Euge-
niusza Kwiatkowskiego, oraz budowy Centralnego 
Okręgu Przemysłowego (1937 – 1939).

Warto wiedzieć, że...

VIS (z łaciny – siła) to ośmionabojowy pistolet pro-
jektu Piotra Wilniewczyca i  Jana Skrzypińskiego. 
Początkowy „Wis” (od pierwszych liter nazwisk 
twórców) uważa się za jeden z najlepszych pisto-
letów wojskowych. Do wybuchu wojny wyproduko-
wano go w ilości 49 400 sztuk. VIS-y powstawały 
także w  Austrii, ale linia dla Wehrmachtu nosiła 
oznaczenie Pistole 35(p). Broń VIS nadal produkuje 
FB Łucznik, jednakże teraz na potrzeby kolekcjone-
rów. Obecna produkcja nowoczesnej broni przezna-
czona jest przede wszystkim na rynek polski dla 
wojska i policji.

Oto jak o Radomiu pisała „Ziemia Radomska” w nume-
rze z 3 czerwca 1931 roku w artykule zatytułowanym 
„Wielki Radom”: 

Wniosek nasuwa się jeden – Radom w okresie mię-
dzywojnia był naprawdę wielki.

Stworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego usy-
tuowało Radom na bardzo korzystnej pozycji. Było to 
ponad 90-tysięczne miasto, oddalone niecałe 100 km 
od stolicy kraju, Warszawy, leżące zarazem na uprzy-
wilejowanym ekonomicznie obszarze COP-u  i  jedno-

Wielki Radom
„Powstanie Rzeczypospolitej postawiło Radom 
w sytuacji zgoła wyjątkowej. Stał się on środkiem 
ciężkości trójkąta bezpieczeństwa, ogniskując prze-
mysł wojenny. Powstają wielkie fabryki z licznymi 
zabudowaniami i tysiącami pracowników. W każ-
dym kierunku miasto rozbudowuje się. Przybywają 
nowe gmachy fabryczne i szkolne. Tuż pod mia-
stem powstała szkoła pilotów (Sadków). Z drugiej 
strony na Wacynie powstaje radiostacja nadaw-
cza. Radom należy do miast, które mają wszelkie 
szanse rozwoju. Radom posiada wielką fabrykę 
broni i rowerów, masek przeciwgazowych, fabrykę 
i centralne składy tytoniowe, jedną z największych 
fabryk mebli, około tuzina fabryk skór, odlewnie, 
kilkanaście gimnazjów i szkół zawodowych, szko-
łę lotniczą, własną radiostację, jest siedzibą drugiej 
co do wielkości dyrekcji kolejowej i dyrekcji lasów 
państwowych, jest większy od swego miasta woje-
wódzkiego”.

cześnie na ważnej trasie krajowej Kraków – Warszawa, 
posiadające ogromne zaplecze ludnościowe z okolicz-
nych wsi. Ponadto Radom miał już uznane w kraju i na 
świecie tradycje przemysłowe i nie musiał w ramach in-
westycji „planu czteroletniego” budować wszystkiego 
od podstaw. Wręcz przeciwnie, to inżynierów i wykwa-
lifikowanych robotników z Radomia ze względu na ich 
wiedzę i doświadczenie masowo kierowano do budują-
cych się fabryk COP-u.

W okresie 1937–39 fabrykom i wytwórniom w Radomiu 
przypadła rola maksymalnego zwiększenia produkcji. 
Zmodernizowano wtedy cały park maszynowy, a  bu-
dynki poddano remontom, przystosowując je do obrony 
przeciwlotniczej i przeciwgazowej.
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Pojawiły się również inwestycje typowo COP–
owskie: budowa jedynej w Polsce fabryki telefo-
nów szwedzkiej firmy „Ericsson” oraz uruchomio-
na w 1939 roku czeska fabryka obuwia „Bata”. 

Dnia 1 września 1939 roku na Radom, podobnie jak na 
dziesiątki innych miast Polski, spadły pierwsze bom-
by. Osiem dni później hitlerowskie wojska wkroczyły 
do miasta. Stacjonujący w Radomiu 72. Pułk Piechoty 
im. Dionizego Czachowskiego poniósł duże straty, wal-
cząc w szeregach armii „Łódź”. 

Dla mieszkańców miasta nad Mleczną rozpoczęła się 
ponad pięcioletnia gehenna okupacyjna. Życie w mie-
ście stało się wyjątkowo trudne ze względu na koma-
sację niemieckich jednostek wojskowych, które miały 
za zadanie ochronę przejętego przez Niemców przemy-
słu zbrojeniowego. Radom stał się też stolicą dys-
tryktu – największej jednostki administracyjnej 
Generalnego Gubernatorstwa. Niemcy systematycz-
nie niszczyli substancję materialną miasta, a  przede 
wszystkim dobra kultury. Miały też miejsce masowe 
egzekucje ludności cywilnej we wsi Firlej, zwanej „ra-
domskim Katyniem”. Szczególnie tragiczny los spotkał 
miejscowych Żydów, którzy przed wojną stanowili pra-
wie jedną trzecią ogólnej liczby mieszkańców Radomia. 
W  1941 roku zostali oni zamknięci w  dwóch gettach 
wydzielonych z  części dzielnic Glinice i  Śródmieście. 
Podczas akcji likwidacyjnej zamordowano na ich tere-
nie kilkaset osób, zaś ponad 27  000 wymordowano 
w obozach masowej zagłady. 

Pierwsze organizacje konspiracyjne zaczęły działać 
w Radomiu już jesienią 1939 roku. Inicjatywę na rzecz 
walki zbrojnej z okupantem podjęli przede wszystkim 
najbardziej ideowi działacze dwóch największych partii 
politycznych: Polskiej Partii Socjalistycznej i  Stronnic-
twa Narodowego. Tak więc Radom w  okresie oku-
pacji był silnym ośrodkiem podziemia wojskowe-
go. Związek Walki Zbrojnej, przekształcony w  1942 
roku w  Armię Krajową, dzielnie wspierała młodzież  
z radomskiej chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, 
czyli tak zwanych „Szarych Szeregów”. Niemiecką oku-
pację Radomia zakończyło wkroczenie do miasta Armii 
Czerwonej w nocy z 15 na 16 stycznia 1945 roku. 

Po zakończeniu II wojny światowej Radom powrócił do 
swojego dawnego statusu miasta powiatowego, wcho-
dzącego w  skład województwa kieleckiego. Bardzo 
szybki rozwój gospodarczy miasta spowodował, iż 
w latach 60-tych stało się ono 17. co do wielkości 
ośrodkiem miejskim w kraju, wyprzedzając nie tyl-
ko wojewódzkie Kielce. Wysokie aspiracje mieszkań-
ców zostały zaspokojone w 1975 roku, kiedy to wraz z  

wprowadzeniem nowej reformy administracyjnej Radom 
otrzymał rangę stolicy województwa. 

O  powojennych losach Radomia decydowało w  dużej 
mierze błyskawicznie rozwijające się życie gospodar-
cze. Wizytówką miasta pozostawała przez długie 
lata Fabryka Broni, której w 1947 roku nadano na-
zwę Zakładów Metalowych im. generała Waltera. 
W  zakładach wytwarzano asortyment wojskowy oraz 
liczne produkty na rynek cywilny, wśród których naj-
większym uznaniem cieszyły się maszyny do szycia 
„Łucznik” oraz produkowane na licencji firmy „Singer”, 
a także maszyny do pisania licencji „Facit”. Oprócz cy-
wilnych produktów firma konsekwentnie koncentro-
wała swoją produkcję głównie na   broni strzeleckiej. 
Sztandarowym wyrobem zakładu na   polskim rynku   

był karabin radzieckiego konstruktora Kałasznikowa. 
Karabiny polskie były z  powodzeniem modernizowa-
ne i ulepszane przez radomskich konstruktorów (7,62 
mm AK-47, kbk AKM, kbk AKMs). 

W okresach największej świetności zakład ekspor-
tował swoje produkty do ponad 20 krajów świata. 
W  roku 1959 w Radomiu utworzono Radomskie Za-
kłady Przemysłu Skórzanego „Radoskór”. Firma ta 
była jednym z największych wytwórców wyrobów skó-
rzanych i  największym producentem obuwia w  kraju. 
W roku 1964 powstały Zakłady Przemysłu Tytonio-
wego. Na międzynarodowych rynkach świetnie radziła 
sobie z  konkurencją Radomska Wytwórnia Telefo-
nów (RWT).

Warto wiedzieć, że...

gdy ówczesne władze państwowe weszły w posia-
danie 100 ha gruntów we wsi Sadków koło Radomia  
pod budowę przyszłego lotniska wojskowego, 
wkrótce rozpoczęto szkolenie w Eskadrze Szkolnej 
Pilotów. W tym okresie w Radomiu przeprowadzono 
dwie reorganizacje: w 1935 roku powstała Szkoła 
Pilotów Rezerwy, dwa lata później – Szkoła Podcho-
rążych Rezerwy Lotnictwa. Ten czas intensywnego 
szkolenia lotniczego przerwała II wojna światowa. 
Lotnictwo wróciło do Radomia w marcu 1945 roku, 
gdy na lotnisko Sadków przebazowano 15. zapa-
sowy pułk lotniczy. Kolejne modyfikacje szkolenia 
lotniczego doprowadziły do powstania w Radomiu 
w 1951 roku Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5.
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Okres powojenny to także obfity rozwój życia 
społeczno-kulturalnego. Właśnie w  Radomiu –  
21 października 1945 miało miejsce otwarcie 
pierwszej powojennej wystawy malarstwa pol-
skiego. Na płaszczyźnie sportowej Radom również 
odnosił sukcesy. Dyscypliny takie jak: boks, kolarstwo 
torowe, piłka nożna, a później siatkówka („Czarni Ra-
dom”) stały się ambasadorami lokalnego sportu. 

Początek lat 70-tych przyniósł znaczącą poprawę po-
ziomu życia mieszkańców Radomia. Nowa polityka go-
spodarcza wprowadzona przez Edwarda Gierka, oparta 
głównie na zagranicznych kredytach, z  początku zda-
wała się przynosić oczekiwane rezultaty. W porówna-
niu z  siermiężną rzeczywistością czasów Władysława 
Gomułki gierkowskie zmiany określane były mianem 
„cudu gospodarczego”. Rozpowszechniano opinie, jako-
by Polska była 10. potęgą gospodarczą świata.

Jednak już w połowie dekady kryzysu nie dało się ukryć, 
a władze rozpoczęły przygotowania do wprowadzenia 
podwyżek cen. Dnia 24 czerwca 1976 roku, w trakcie 
transmitowanego przez radio i telewizję przemówienia 
sejmowego, premier Piotr Jaroszewicz ogłosił kilkudzie-
sięcioprocentowy wzrost cen podstawowych artykułów 
spożywczych. Następnego dnia w kraju zastrajkowało 
blisko 100 000 osób. Strajki miały najczęściej spokoj-
ny przebieg i ograniczały się do krótkotrwałych przerw 

Warto wiedzieć, że...

Fabryka Broni zostanie przeniesiona do nowego 
budynku na 4-hektarowej działce na terenie Wólki 
Klwateckiej. Plac znajduje się w  obrębie Tarno-
brzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstre-
fa Radom pomagającej inwestorom. W  obiekcie 
znajdą się nowe urządzenia i  linie technologicz-
ne. Obecny budynek zostanie zagospodarowany 
korzystnie dla gospodarki i  społeczności lokalnej 
z zachowaniem szacunku dla jego znaczenia w hi-
storii radomskiego przemysłu.

Warto wiedzieć, że...

RZPS „Radoskór” powstał jako przedsiębiorstwo 
państwowe w  wyniku połączenia pięciu garbar-
ni i  dwóch zakładów obuwniczych produkujących 
w oparciu o znacjonalizowane w 1945 przedwojen-
ne linie produkcyjne fabryki „Bata”. Przez 40 lat 
swojej działalności był jednym z większych za-
kładów pracy i największym producentem obu-
wia w kraju. Na jego potrzeby w 1970 rozpoczęto 
budowę na radomskim osiedlu Gołębiów najwięk-
szej w  Europie Garbarni Skór Miękkich. W  latach 
największej świetności zatrudniała 14 000 osób. 
„Radoskór” był jednym z  najważniejszych zakła-
dów, którego pracownicy zaprotestowali przeciwko 
podwyżkom cen, uczestnicząc w demonstracji pod 
siedzibą KW PZPR. 

Warto wiedzieć, że...

Radomska Wytwórnia Telefonów powstała z kapitału szwedzkiego, pod nazwą „Polska elektryczna sp. 
akcyjna Erikson”, przekształcona później w  „Radomską Wytwórnię Telekomunikacyjną Sp. z o.o.”. Firma 
prowadzi działalność na rynkach polskim i światowym, oferując usługi związane z technologiami teleko-
munikacyjnymi, produkcję nowoczesnego sprzętu elektronicznego. Głównymi produktami RWT są tele-
fony analogowe i anteny satelitarne oraz zaawansowane technologicznie dekodery typu DVB-T, MPEG4 
HD, terminale FCT do sieci CDMA, za które została nagrodzona w 2008 roku w 2. edycji konkursu „Polski 
Produkt Światowy”.

w pracy. Zupełnie inaczej zareagował Radom. W mie-
ście doszło do gwałtownych protestów ulicznych. 
Spalono gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 
Zaniepokojone rozmiarami protestu władze wyco-
fały się z zapowiadanych podwyżek, jednocześnie 
rozpoczęły się represje wobec uczestników buntu: 
aresztowania, masowe zwolnienia z pracy, brutal-
ne pobicia przez funkcjonariuszy milicji (tak zwane 
ścieżki zdrowia). Sądy wydały w trybie przyśpieszonym 
kilkanaście wyroków pozbawienia wolności.



4746 SPOŁECZEŃSTWO i HISTORIA > KULTURA > OŚWIATA i NAUKA > GOSPODARKA i INWESTYCJE >TURYSTYKA > SPORT i REKREACJA

Podjęte dnia 25 czerwca 1976 roku przez ra-
domian działania przyniosły Radomiowi sławę 
i ugruntowały o mieszkańcach opinię hardych i od-
ważnych opozycjonistów. Po tym dniu Radom stał 
się symbolem zbuntowanego miasta. Robotnicy 
radomskich fabryk postanowili odważnie upo-
mnieć się o  swoje prawa. Tym samym obnażyli 
wadliwość i zakłamanie funkcjonującego wówczas 
systemu. Komunistyczne władze robiły wszystko, 
aby radomskiemu protestowi nadać wymiar wydarzeń 
o  podłożu chuligańskim, a  wręcz kryminalnym. Media 
lansowały wówczas bardzo pejoratywne określenie 

„warchoły z  Radomia”, a  w  innych ośrodkach władze 
organizowały wiece potępiające wypadki radomskie. 
Rząd Gierka postanowił ukarać miasto. Zaczęto wstrzy-
mywać zaplanowane wcześniej inwestycje i  represjo-
nowano mieszkańców. Radom stał się „miastem z wy-
rokiem”. Przekazanie Polakom prawdy o radomskim 
Czerwcu oraz ukaranie winnych brutalnych repre-
sji wobec radomskich robotników stało się jednym 
z  głównych postulatów Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Solidarność”, którego 
struktury w  mieście działały legalnie w  latach 1980–
81, a  w  konspiracji aż do 1989 roku. Obecnie NSZZ 

kontynuuje pracę jako niezależna centralna jednostka 
regionalna NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomskiej.

Radom, po okresie transformacji ustrojowej i  upadku 
PRL-u, jako ośrodek przemysłowy musiał zmierzyć się 
z nowymi wyzwaniami, które niosła ze sobą gospodar-
ka wolnorynkowa. Na przekór porażkom ekonomicz-
nym, prawdziwy rozkwit przeżywało życie kulturalno-
-oświatowe miasta. 

Wtedy w Radomiu zagościł na stałe „Międzynarodo-
wy Festiwal Gombrowiczowski”, który odbywa się 

cyklicznie w oddanym do użytku w 1992 roku Teatrze 
Powszechnym im. Jana Kochanowskiego. W 1950 roku 
powstała pierwsza wyższa uczelnia – Wieczorowa Szko-
ła Inżynierska, w 1978 przekształcona w Wyższą Szko-
łę Inżynierską, by w 1996 roku otrzymać status Poli-
techniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. 

Ważnym wydarzeniem w  najnowszej histo-
rii Radomia była wizyta Papieża Jana Pawła II  
4 czerwca 1991 roku oraz utworzenie w  następ-
nym roku diecezji radomskiej. 
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WIEK XXI
Historii tak bogatej, pełnej zwrotów akcji – istotnych 
nie tylko dla Radomia ale i  dla całego kraju, historii, 
która wciąż żyje, której tradycje są widoczne w podej-
mowanych przez mieszkańców, władze oraz instytucje 
i stowarzyszenia działaniach, nie można opisać kilkoma 
zdaniami. 

Dzieje Ziemi Radomskiej przywołują liczne wystawy 
organizowane w radomskich muzeach – przede wszyst-
kim w Muzeum im. Jacka Malczewskiego, widowiskowe 
inscenizacje historyczne, uroczyste obchody święta 
patrona miasta św. Kazimierza i  uroczystości patrio-
tyczne oraz projekty propagujące wiedzę historyczną.

Radom, po ostatniej reformie administracyjnej, obecnie 
jako stolica powiatów: grodzkiego i  ziemskiego w  ra-
mach województwa mazowieckiego, od wielu stuleci 
związany z  przemysłem i  oświatą, mocno zapracował 
na status miasta precyzji, nauki i techniki. Mimo upad-
ku dużych zakładów, które nadawały mu prestiż na 
skalę światową, miasto jest centrum firm i instytutów 
o  randze międzynarodowej. Radom niezmiennie od 
lat utrzymuje pozycję silnego ośrodka akademickie-
go, twórczo pracującego nad nowymi technologiami. 
Posiadając liczącą się w  kraju i  na świecie placówkę 
– Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy 
Instytut Badawczy, który powstał z powołanego jesz-
cze w 1986 roku Międzynarodowego Centrum Nauko-
wego Eksploatacji Majątku Trwałego, pozostaje wciąż 
na drodze rozwoju. Dążenia miasta wspierają również 
przedsiębiorstwa z sektorów usług i handlu. Znaczące 
firmy, jak np.: RADWAG Wagi Elektroniczne, Kombud 
S.A., Dürr Poland Sp. z o.o., International Tobacco Ma-
chinery Sp. z o.o., GGG Sp. z o.o., liczne szkoły o profilu 
technicznym, wspomagają gospodarowanie Radomiem 
i wspólnie pracują na jego wizerunek. 

Warto wiedzieć, że...

w Radomiu funkcjonuje Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych, znane niegdyś w  całym kraju 
z organizowania tak zwanych „salonów zimowych 
malarstwa”, oraz powołane do życia w 1963 roku 
Radomskie Towarzystwo Naukowe, zajmujące 
się badaniami naukowymi i  działalnością wydaw-
niczą na rzecz miasta i  regionu. Radom jest inspi-
racją dla autorów książek, miejscem przyjaznym 
dla twórców – corocznie o  naszym mieście wyda-
wanych jest około 100 wydawnictw regionalnych. 
Jego historia i  obecna aktywność na mapie kraju 
są zauważane zarówno przez pisarzy, jak i samych 
mieszkańców. 

Instytut Technologii Eksploatacji dysponuje in-
frastrukturą, aparaturą badawczą i  urządzeniami 
technologicznymi w wiodących obszarach aktywno-
ści, czyli tribologii i inżynierii warstwy wierzchniej  
na najwyższym światowym poziomie. Rozwiązania 
techniczne uzyskiwane w  Instytucie umożliwiają 
eksport urządzeń i  zaawansowanych technologii 
m.in. do: USA, Niemiec, Izraela, Wietnamu, Chin, 
Pakistanu, Grecji, Macedonii, Australii, Meksyku, 
Rosji oraz na Białoruś i Węgry.
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W  zmienne koleje losów Radomia po wojnie wpisuje 
się szereg wybitnych osobistości, które swoją działal-
nością promują pozytywny obraz miasta. Wśród nich 
są Karol Adwentowicz i  Iga Cembrzyńska, Ksawery 
Jasieński, a  także wybitny biochemik Zygmunt Ledó-
chowski. W tym gronie jest jednak więcej znaczących 
osób. Honorowymi Obywatelami Radomia są m.in.: 
reżyser Andrzej Wajda, twórca bioelektroniki ksiądz 
profesor Włodzimierz Sedlak, profesor filozofii Leszek 
Kołakowski, śpiewaczka operowa Maria Fołtyn oraz 
sportowcy: Antoni Czortek i Kazimierz Paździor, a także 
Lech Wałęsa, biskup Edward Materski – pierwszy i dłu-
goletni ordynariusz diecezji radomskiej oraz naukowiec 
i konstruktor prof. Tadeusz Sołtyk.

Dziś Radomiem zarządza Andrzej Kosztowniak, 
który pełni swój urząd nieprzerwanie drugą ka-
dencję. Dwukrotnie prezydentem Radomia był 
przed nim tylko przedwojenny budowniczy miasta 
– Józef Grzecznarowski. Dzisiejsze priorytety rozwoju 
miasta są kontynuacją tworzenia ośrodka o silnej pozy-
cji gospodarczej, atrakcyjnego zawodowo, rekreacyjnie 
i  kulturalnie. Od kilku lat trwają prace nad polepsze-
niem warunków komunikacyjnych i  mieszkaniowych 
w mieście: renowacje ulic, budynków, powstają nowe 
instytucje i placówki, Port Lotniczy Radom S.A. czynnie 
pracuje nad utworzeniem cywilnego lotniska Radom–
Sadków. Rozwijana jest także współpraca na płasz-
czyźnie kulturalnej, edukacyjnej i  gospodarczej z  kra-
jami całego świata, m.in. Litwą, Tajwanem, Niemcami, 
Chinami, Ukrainą czy Rosją. 

Warto wiedzieć, że...

radomianin, profesor Tadeusz Sołtyk to nestor polskiego lot-
nictwa, wybitny konstruktor, badacz i pedagog. Poza lotnictwem 
był wielkim pasjonatem żeglarstwa. Wielokrotnie wygrywał rega-
ty, w tym dwukrotnie organizowane przez Yacht Klub Polski o na-
grodę Prezydenta RP, na łodzi własnej konstrukcji. Zaprojektował 
i zbudował osiem typów jachtów żaglowych śródlądowych i mor-
skich. W  Ośrodku Konstrukcji Lotniczych WSK Warszawa–Okęcie 
zaprojektował szkolno-treningowy pierwszy polski samolot od-
rzutowy TS–11 Iskra, oblatany 28 kwietnia 1960 roku. Pracował 
w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów. Projektował 
i wykonywał automatykę dla kilkunastu statków i zakładów prze-
mysłowych. Był autorem siedmiu patentów i  licznych artykułów. 
Za opracowanie konstrukcji samolotów i  wdrożenie do produk-
cji otrzymał m.in. Sztandar Pracy, Krzyż Kawalerski Odrodzenia 
Polski, Złoty Krzyż Zasługi.
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 ADRESY STRON WWW www.radom.pl 

Andrzej Kosztowniak www.kosztowniak.radom.pl

Archiwum Państwowe www.radom.ap.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl/gus

Instytut Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl

NZSS Solidarność Ziemi Radomskiej www.solidarnosc.radom.net

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń  
Naukowo-Technicznych NOT

www.not.radom.pl

Radomskie Towarzystwo Naukowe www.rtn.radom.pl
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Dycht Paweł (s. 46)
Fituch Adam (s. 20)
Gospodarczyk Artur (s. 14, 43, 48, 49)
Pięta Natalia (okładka, s. 10)
Strudziński Marian (okładka, s. 10, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 
34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 50)
Struzik Kamil (s. 51)
Tuszyński Grzegorz (okładka, s. 50)

FOTOGRAFIE UDOSTĘPNIONE:
archiwum American Corner Radom (s. 23)
archiwum Resursy Obywatelskiej (s. 18)
archiwum UM (s. 21, 23, 24, 28, 40, 41, 47)
Fabryka Tańca IDOL (okładka)
GGG Sp. z o.o. (s. 48, 49)
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (s. 15, 49)
Patyk Zbigniew (s. 19)
Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta GRANDIOSO (s. 10)
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (s. 19)
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. (s. 21, 22)
Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. (s. 49)
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