
 

 

Stanowisko 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 30 stycznia 2018r.  

 

w sprawie poparcia inicjatywy odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu  

 

Kierując się dbałością o pamięć historyczną świetności miasta królewskiego oraz mając na uwadze 

zwiększenie turystycznej i kulturalnej atrakcyjności miasta Radomia, Rada Miejska w Radomiu wyraża 

poparcie dla inicjatywy odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu w celu umożliwienia w dalszej 

perspektywie kontynuacji idei rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego, a tym samym przywrócenia jego 

dawnej reprezentacyjnej funkcji na mapie średniowiecznych zabytków Europy.  

 

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego  

w Radomiu im. Króla Kazimierza Wielkiego, które wystąpiło do Prezydenta Miasta Radomia z wnioskiem  

o rozpoczęcie działań zmierzających do przeniesienia na rzecz Gminy Miasta Radomia  własności działki 

nr 72 położonej w Radomiu przy ul. Grodzkiej 10, której właścicielem jest Parafia Rzymsko-Katolicka  

św. Jana Chrzciciela. Nieruchomość ta jest wykorzystywana przez Parafię św. Jana Chrzciciela  

na plebanię. Budynek jest pozostałością po najważniejszym historycznym obiekcie dla naszego miasta  

i Rzeczypospolitej, czyli Domu Wielkiego Zamku Królewskiego, wzniesionym przez króla Kazimierza 

Wielkiego w połowie XIV wieku. Przeniesienie własności na rzecz Gminy Miasta Radomia dałoby 

możliwość rewaloryzacji obiektu, przywrócenia dawnej świetności dominanty Miasta Kazimierzowskiego, 

wyeksponowania znaczenia Radomia na mapie Europy.  

 

Kolegium byłoby inwestorem odbudowy Zamku Królewskiego przy wsparciu m.in. środków zewnętrznych 

tj. funduszy norweskich, szwajcarskich, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W celu 

przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego na przedmiotowej działce, Gmina Miasta Radomia 

rozważy możliwość nabycia przedmiotowej nieruchomości do zasobu oraz jej udostępnienia 

Stowarzyszeniu na podstawie wieloletniego tytułu prawnego umożliwiającego realizację zadania 

odbudowy Zamku Królewskiego. Założeniem Kolegium jest zorganizowanie w odtworzonych murach 

Zamku Królewskiego „Europejskiego Centrum Demokracji Szlacheckiej” na kanwie Konstytucji Nihil Novi 

oraz utworzenie centrum historii parlamentaryzmu RP przy współpracy z Sejmem i Senatem. 

 

Mając zatem na uwadze dążenie do wykorzystania potencjału historycznego miasta Radomia oraz  

do poprawy wizerunkowej miasta jako ośrodka turystyki architektury średniowiecznej, Rada Miejska  

w Radomiu wyraża poparcie dla idei odbudowy Zamku Królewskiego. 

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej 

          Dariusz Wójcik 


