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MIKOŁAJ Z RADOMIA (Mikołaj 
Radomski) - kompozytor muzyki
polifonicznej z pierwszej połowy XV 
wieku. Tworzył muzykę religijną oraz
świecką w stylu burgundzkim. Do 
dziś zachowało się 10 jego utworów.



Jan Kochanowski -
1530-1584 - urodzony
w Sycynie koło Zwolenia na
ziemi radomskiej. Wybitny
poeta okresu odrodzenia, 
sekretarz królewski. 
W 1574 roku osiedlił się
w Czarnolesie. Zmarł

wLublinie.



Jacek Malczewski - 1854-1929. 
Urodzony w Radomiu. Malarz, jeden z 
głównych przedstawicieli symbolizmu. 
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Do 13. roku życia
wychowywał się pod okiem
rodziców, Juliana i Marii z Korwin-
Szymanowskich. Ojciec był generalnym
sekretarzem Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego guberni radomskiej.



Józef Brandt - 1841-1915. 
Urodzony
w Szczebrzeszynie. Gdy miał 5 lat
zmarł jego ojciec, 
w związku z czym razem
z matką zamieszkali u rodziny
w majątku Grzmiące pod Radomi
em. Malarz, tworzył głównie
obrazy batalistyczne
i historyczne.. W jego majątku w 
Orońsku pod Radomiem mieści
się obecnie Centrum Rzeźby
Polskiej. Zmarł w Radomiu, 
pochowany na cmentarzu przy
ulicy Limanowskiego.



Oskar Kolberg - 1814-1890. Urodzony
w Przysusze koło Radomia. Etnograf, 
folklorysta, kompozytor. Jako pierwszy w 
polskiej etnografii zebrał i
usystematyzował według regionów
rodzimą kulturę ludową. Kolberg 
opracował ponad 1000 haseł z zakresu
muzyki, muzykologii, etnografii
i etnologii do wydawanej przez Samuela 
Orgelbranda w latach 1859-1868 28-
tomowej Encyklopedii Powszechnej Zmarł
w Krakowie.



Tytus Chałubiński - 1820-1889. 
Urodzony w Radomiu. Lekarz, przyrodnik, 
jeden
z pierwszych badaczy Tatr. Profesor
Akademii Medyko-Chirurgicznej, Szkoły
Głównej Warszawskiej i UW. 
Rozpropagował w Polsce turystykę
tatrzańską. Był jednym
z prekursorów polskiego
klimatolecznictwa; jego staraniem
Zakopane zyskało pod koniec XIX wieku
status stacji klimatycznej jako kurort
wspomagający leczenie chorób
płucnych. Zmarł w Zakopanem.



Walery Przyborowski - 1845-1913. 
Urodził się
w Domaszewiczach pod Kielcami
w rodzinie nauczyciela, byłego księdza
katolickiego, który dokonał konwersji
na luteranizm. Uczył się w szkole
elementarnej i gimnazjum w Kielcach, a 
następnie Radomiu Prozaik, dziennikarz, 
historyk. Uczestnik powstania
styczniowego. Pracował jako nauczyciel w 
gimnazjum
w Radomiu,gdzie uczył historii.



Dionizy Czachowski - 1810-1863. 
Urodzony w Niedabylu
w powiecie radomskim. Pułkownik wojsk
powstańczych w powstaniu styczniowym, 
naczelnik wojskowy województwa
sandomierskiego. Poległ w walce z 
wojskami rosyjskim pod Lipskiem
.Czachowski należy do najwybitniejszych
wodzów powstania
styczniowego. Pochowany w Radomiu, od 
roku 1981 w sarkofagu w kościele
Bernardynów.



Witold Gombrowicz - 1904-

1969. Urodzony w Małoszycach pod 
Opatowem. Powieściopisarz, nowelista, 
dramaturg. We Wsoli pod Radomiem
starszy brat Witolda, Jerzy był właścicielem
dworku, którego częstym gościem bywał
Witold Gombrowicz. Powstanie tam 
Muzeum Gombrowicza, będące filią
Muzeum Literatury. Radomski teatr jest 
oraganizatorem Międzynarodowych
Festiwali Gombrowiczowskich (od 1993r.), 
na których sztuki wystawiają teatry z całego
świata.

"Radom nie jest poematem nawet o 
wschodzie słońca" - napisał po latach, już na
emigracji, Gombrowicz.

Rzeżba upamiętniająca Gombrowicza
w centrum Radomia



Andrzej Wajda - urodzony w 
roku 1926 
w Suwałkach. Reżyser filmowy. 
Doktor honoris causa wielu
uczelni, kawaler orderu Legii
Honorowej, laureat Złotej Palmy 
na festiwalu w Cannes. W roku
2000 za całokształt twórczości
otrzymał Oscara. Mieszkał w 
Radomiu w latach 1935-1946.



ks. Włodzimierz Sedlak - 1911-1993. 

Urodzony
w Sosnowcu. Profesor Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, twórca bioelektroniki i
elektromagnetycznej teorii życia. W poszukiwaniu
pracy jego rodzina przeniosła się w 1919 roku
do Suchedniowa,
a następnie w 1920 roku do Skarżyska-Kamiennej. 

Po uzyskaniu matury w 1930 roku w gimnazjum
matematyczno-przyrodniczym
w Skarżysku-Kamiennej wstąpił do Seminarium
Duchownego w Sandomierzu, gdzie w 1935 roku
otrzymał święcenia kapłańskie. Odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi i in. Zmarł w Radomiu z którym
związany był od roku 1952. Pochowany na
cmentarzu komunalnym na Firleju. Honorowy
obywatel miasta Radomia i Skarżyska-Kamiennej.



Leszek Kołakowski - urodzony w 
Radomiu w roku 1927, gdzie uczęszczał do 
szkoły podstawowej. Od wybuchu II wojny
światowej do 1942 roku mieszkał we 
wsi Skórnice, później w Garbatce koło
Kozienic. Filozof, historyk filozofii, eseista, 
publicysta. Profesor UW i PAN. 
Wykładowca wielu światowych uczelni. Na 
emigracji w Anglii od roku 1968. Członek
rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. W 
roku 1998 odznaczony najwyższym
polskim odznaczeniem - Orderem Orła
Białego.



Tadeusz Sołtyk
- 1090-2004. Urodzony
w Radomiu. Ukończył IV Liceum
Ogólnokształcące im. Tytusa
Chałubińskiego
w Radomiu. Wybitny konstruktor
lotniczy. Skonstruował słynny polski
szkolno-treningowy samolot
odrzutowy TS-11. Wykladowca
Politechnik: Gdańskiej, Warszawskiej i
Łódzkiej.



ks. biskup Jan Chrapek
- 1948-2001. Urodzony w Józefinie. 
Duchowny katolicki, michalita, biskup
pomocniczy drohiczyński i toruński. Od roku
1999 ordynariusz diecezji radomskiej. Zginął
tragicznie w wypadku pod 
Białobrzegami. Pochowany
w katedrze radomskiej. W 2002 został
pośmiertnie laureatem Medalu św. Brata 
Alberta



Kazimierz Paździor - urodzony
w roku 1935 
w Radomiu. Bokser, złoty medalista
olimpijski z roku 1960 z Rzymu, 
mistrz Europy (1957), dwukrotny
mistrz Polski. Zawodnik Broni 
Radom, OWKS Lublin, Legii
Warszawa i ponownie Broni 
Radom. Był trenerem Broni 
Radom 1962–1964



Maria Fołtyn-Świerzyńska
urodziła się 28 stycznia 1924
w Radomi. To polsk śpiewaczka i reżyser
operowy, założycielka
i prezes Towarzystwa Miłośników Muzyki
Moniuszki. Była córką Józefa 
i Pauliny. Dzieciństwo
i młodość spędziła w Radomiu, gdzie
ukończyła Zakłady Naukowe Marii 
Gajl. Pobierała też lekcje śpiewu u Giulii
Tess w Vercelli (1957) oraz
W. Baumlera w Lipsku (1965).



Jan Paweł II - polski duchowny

rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a 
następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, 
zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski, 264. papież i 6. Suweren Państwa
Watykańskiego w latach 1978–2005. Święty Kościoła
katolickiego25 lat temu Papież Jan Paweł II odprawił
mszę na radomskim lotnisku, poświęcił seminarium, 
modlił się w katedrze,
a także pod pomnikiem Ofiar Czerwca 1976.


