
Radom to spore miasto. Jak poznać je w ciągu jednego dnia? Wybrać szlak historii czy symboli? A może 
podczas wycieczki postawić nie na miasto, lecz na wieś radomską? Wszystko zależy od nastroju, gustu 
i tego, czy którąś twarz Radomia poznało się wcześniej. A wracając z wyprawy warto zahaczyć o jeszcze 
jedno piękne miasto – Szydłowiec. 

> RADOM NA TRZY SPOSOBY
Ciekawą opcją poznawania miejscowości nad rzeką Mleczną jest dwugodzinny spacer szlakiem tu-
rystycznym „Zabytki Radomia”. Zaletą tej trasy, która zaczyna się na Starym Mieście przy Grodzisku 
Piotrówka, jest jej porządek chronologiczny – od początków Radomia, czyli grodziska, poprzez kolejne 
wieki rozbudowy urbanistycznej, której etapy dokumentują kolejno: kościół pw. św. Wacława, a póź-
nej już na terenie Nowego Radomia zwanego Miastem Kazimierzowskim – kościół farny pw. św. Jana 
Chrzciciela oraz relikty zamku radomskiego (z szybkim rzutem oka na miejski rynek z ratuszem i Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego), miejskie mury obronne z XIV wieku, klasztor bernardynów i kościół św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej. I już jesteśmy na reprezentacyjnym deptaku, czyli ulicy Żeromskiego i wkra-
czamy do Śródmieścia z klasycystycznymi kamienicami. Spacer możemy zakończyć na placu Konstytucji 
pamiątkowymi fotografiami – usiąść przy stoliku z profesorem Leszkiem Kołakowskim lub rozegrać 
z Witoldem Gombrowiczem partyjkę szachów.

Innym ciekawym szlakiem wiodącym przez miasto jest trasa symboli radomskiego przemysłu, które 
zostały zaprezentowane na kolejnych przystankach w formie... rzeźb! Jest to 14 odlewów z brązu upa-
miętniających przedmioty codziennego użytku wytwarzane w Radomiu. Co ciekawe, obok maszyny do 
szycia oraz rowerów marki Łucznik (wyścigowego i wojskowego), aparatów telefonicznych, pistoletu Vis 
i kozaków Sofix został uwieczniony odlewem także... serek homogenizowany! Wycieczkę rozpoczynamy 
od podobizny roweru wyścigowego Łucznik stojącej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (ul. Ga-
briela Narutowicza 9). Na dotarcie do wszystkich rzeźb należy przeznaczyć ok. 1,5 godziny.

Na koniec zostawiliśmy oczywiście największą atrakcję Radomia, czyli cieszący się ogromną popular-
nością przez okrągły rok, leżący na obrzeżach miasta skansen – Muzeum Wsi Radomskiej. Zwiedzający 
mogą tam wędrować po liczącej 32 hektary wiosce z XVIII-wiecznym dworkiem i zabytkowym drewnia-
nym kościołem, największym w Polsce zespołem wiatraków, wodnymi młynami i chłopskimi zagrodami 
z Jastrzębi, Kłonówka i Chomentowa. Spacer po skansenie zajmie około 1,5 godziny. Warto pamiętać, 
że co prawda otwarty teren Muzeum jest podczas ferii dostępny dla gości, ale wchodzenie do obiektów 
nie jest na razie możliwe.
Muzeum Wsi Radomskiej mieści się przy ul. Szydłowieckiej 30 (wejście oraz kasa biletowa znajdują się od 
ul. Stawowej; dojazd od ul. Krychnowickiej). Godziny otwarcia: pn.-pt.: 9.00-15.00, sb.-nd.:10.00-15.00. 
Bilety: 14 zł (normalny), 8 zł (ulgowy) dostępne w kasach oraz online: www.muzeum-radom.pl. Parking 
dodatkowo płatny – 5 zł.
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> KRÓTKI WYPAD DO SZYDŁOWCA
Skoro już jesteśmy na trasie z Radomia do Szydłowca, bo przy niej położony jest skansen, nie marnujmy 
okazji. 30 km jazdy i już możemy podziwiać malowniczo położoną na sztucznej wyspie rezydencję Szy-
dłowieckich – piękny renesansowy zamek wybudowany na bazie gotyckiej twierdzy. W budynku oto-
czonym fosą i zabytkowym parkiem mieści się obecnie miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz Muzeum 
Ludowych Instrumentów Muzycznych. Nieczynne do odwołania z powodu pandemii, ale dla samego 
zamku warto było tu przyjechać. A także dla zabytkowego ratusza z XVII w. i kościoła pw. św. Zygmunta 
z końca XV w. 

Pobyt w mieście można zakończyć spacerem ulicami Pogórze i Folwarczną wokół zalewu. Jeśli pogoda 
dopisze, warto przejść się po molo i spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy. Cały spacer po 
Szydłowcu potrwa mniej więcej 2 godziny.  

> COŚ NA ZĄB
Łyżka i Widelec (ul. Żeromskiego 52 w Radomiu; www.lyzkawidelec.pl) to nowoczesna restauracja ser-
wująca dania kuchni polskiej i światowej. Dania na wynos można zamówić w godz. 12.00-21.00. 

Sezonowe dania inspirowane smakami z całego świata to specjalność popularnego bistro Kraft (ul. Marii 
Curie-Skłodowskiej 4 w Radomiu; www.kraftbistro.pl). Zamówienia przyjmowane są do godz. 21.00.

> GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Radom
- Centrum Informacji Turystycznej, pl. Dworcowy 2, Radom, tel. 48 360 06 10, 793 456 783, e-mail: cit.
radom@cit.radom.pl, www.cit.radom.pl    

- Centrum Informacji Turystycznej (UM), ul. Rwańska 16, Radom, tel.  48 362 05 36, e-mail: cit@umra-
dom.pl, www.radom.pl 

> JAK DOJECHAĆ Z WARSZAWY DO RADOMIA
- autem (105 km)

- autobusem z dworca Warszawa Zachodnia liniami Neobus, Poltrans, EW-Ka bus, Emex Express (70-80 min.)

- pociągami Intercity (105 min.)

> JAK DOJECHAĆ Z RADOMIA DO SZYDŁOWCA
- pociągami Kolei Mazowieckich (30 min.)
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