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WSTĘP
oddajemy do rąk Czytelników miniprzewodnik po najstarszych radomskich kościołach: 
św. Wacława, św. Jana Chrzciciela (fara), św. Katarzyny Aleksandryjskiej (oo. bernardyni), 
Świętej Trójcy (oo. jezuici) i ewangelicko-augsburskim. Publikacja ta niech będzie zachętą 
do odwiedzenia tych miejsc, z którymi nierozerwalnie związane są dzieje naszego kraju 
i miasta. oglądając te budowle sakralne, podziwiajmy ich piękną architekturę, ciekawe 
elementy wyposażenia, zgłębiajmy historię tych miejsc i ludzi. Niech ta wędrówka pomo-
że nam uświadomić sobie historyczne znaczenie naszej małej ojczyzny.

Prezydent radomia 
Andrzej Kosztowniak 

*   *   *

od zarania dziejów człowiek, z natury swej religijny, potrzebował miejsc, w których szcze-
gólnie mógł odkrywać swojego boga i nawiązywać z nim kontakt duchowy. dla chrześci-
jan takimi miejscami były domy, a następnie cmentarze. dopiero w 200 r. p.Ch.n zaczęto 
używać terminu kościół na określenie budynku, w którym zbierali się chrześcijanie. ofi-
cjalnie i zgodnie z prawem budynki te zaczęto wznosić od momentu ogłoszenia edyktu 
mediolańskiego (312 r.). monumentalną formę obiektów kościelnych zapożyczano z bu-
downictwa rzymskiego. 
Pierwsze świątynie chrześcijańskie w Polsce powstały po przyjęciu chrztu przez mieszka i, 
czyli po 966 r. Prawdopodobnie najstarszym kościołem była kaplica ufundowana przez 
żonę mieszka i, dąbrówkę. Pozostałości jej odkryto w Poznaniu na ostrowie Tumskim. 
W radomiu pierwszą  świątynią chrześcijańską był kościół pw. św. Piotra. Wzniesiono  
go w Xii w. na grodzisku nad rzeką mleczną. W Xiii w. wybudowano kościół  
pw. św. Wacława. Jest to najstarsza budowla w naszym mieście. Następnie, wraz z nową 
lokacją miasta, powstał kościół pw. św. Jana Chrzciciela — fara nowego radomia oraz 
kaplica NmP obsługiwana przez benedyktynów sieciechowskich, zaś na Przedmieściu 
Lubelskim — kościół oo. Bernardynów. Powstały również: kościół pw. Św. ducha  
i św. Leonarda, które nie zachowały się. W XVii w. na Przedmieściu Jedlińskim, z fundacji 
Barbary Tarłowej, wzniesiono kościół  dla panien benedyktynek, którym obecnie opiekują 
się oo. jezuici. Na wybudowanie kolejnych kościołów radomianie musieli czekać aż do 
końca XiX w.
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>>> Kościół pw. św. Wacława
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W XVi w. przebudowano szczyt zachodni, 
ozdabiając go renesansową dekoracją w for-
mie pasa 12 wnęk i serc (unikat w kraju). 
W tym samym czasie z  północnej strony 
dobudowano zakrystię, a nad nią  

KOŚCIÓŁ  
PW. ŚW. WACŁAWA
Plac Stare Miasto

MSZE ŚWIĘTE

niedziela i święta: 8:00, 10:00, 
11:30, 17:00

dzień powszedni: 17:00 

kościół można zwiedzać  
w godz. 16—17

tel. (48) 362 68 51, 604 472 209

parafia@waclaw.radom

Kościół pw. św. Wacława znajduje się na 
wzgórzu staromiejskim (161,5 m n.p.m.). 
Jest najstarszym zachowanym radomskim 
kościołem. Powstał w Xiii w. z fundacji 
Leszka Białego lub Bolesława Wstydliwego. 
Pierwotnie był to budynek drewniany. Na 
początku XiV w. na jego miejscu wzniesiono 
jednonawowy kościół murowany o wymia-
rach 9×15 m (obecne prezbiterium). z tego 
okresu zachowało się 5 otworów okiennych 
ostrołukowych o silnie rozchylonych ścia-
nach bocznych oraz 3 przypory. W XiV w. 
nastąpiło dobudowanie nawy o wymiarach 
10,5×15,5 m niesymetrycznej w stosunku 
do prezbiterium (ściana północna występuje 
ok. 1,5 m na zewnątrz). Nawa posiadała 6 
przypór, a między nimi ostrołukowe okna. 

>>> Kościół pw. św. Wacława zamieniony na szpital
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skarbczyk (do dziś zachowały się renesan-
sowe żelazne drzwi od skarbczyka oraz 
żelazna skrzynia, wykonane przez Piotra 
Prażmę z Klwowa, będące w zbiorach  
muzeum im. Jacka malczewskiego  
w radomiu). Przy portalu południowym 
dobudowano murowaną kruchtę, gdzie od-
prawiano egzorcyzmy i mieli swoje miejsce 
żebracy. Według opisu z 1747 r. dokonane-
go przez Józefa rogallę obiekt przedstawiał 
się następująco: „kościół postawiony z ce-
gły w formie łodzi, ma 2 chóry, posadzkę 
w części z cegły w części z kamienia. 
W większym chórze podłoga a w zakrystii 
goła ziemia. do zakrystii przylega skarb-
czyk. Kościół posiada dwie kruchty: jedna 
od południa — murowana, druga od zachodu 
— drewniana. dach pokryty dachówką”. We 
wnętrzu znajdowała się ambona bez zdo-
bień, jeden konfesjonał, sześć ławek oraz 
3 ołtarze: główny NmP w prezbiterium oraz 
św. Wacława i św. mikołaja (drewniany). 
Przed kościołem usytuowana była drew-
niana dzwonnica z trzema dzwonami oraz 
drewniana kostnica. Wokół cmentarz, na 
który prowadziły 3 furtki. 
Kościół św. Wacława był wielokrotnie 
dewastowany i okradany. W 1794 r. dla 
skarbu powstańczego podarowano: jeden 
kielich, pacyfikał, krzyż i sukienkę z obrazu 
matki Bożej.

Kalendarium

XIII w. — wzniesienie drewnianego obiektu 
z fundacji Leszka Białego lub Bolesława 
Wstydliwego. Był to kościół parafialny dla 
parafii radomskiej.
XIV w. (pocz.) — budowa jednonawowej, 
murowanej świątyni.
Ok. 1360 — przekształcenie kościoła w pa-
rafię dla starego radomia i okolicznych 
wiosek, utworzenie parafii staroradomskiej. 
1802 — zajęcie kościoła przez władze 
austriackie i utworzenie w nim magazynu 
mąki.
1809 — przekształcenie kościoła przez 
władze Księstwa Warszawskiego na maga-
zyn wojskowy. W drodze licytacji sprzedane 
zostały do Potworowa za kwotę 2135 zł: 
plebania, dzwonnica i gospoda. Nastąpiła 
również pierwsza przebudowa wnętrz ko-
ścioła — podział na 3 kondygnacje.
1811 — likwidacja parafii staroradomskiej 
przez włączenie jej do parafii św. Jana 
Chrzciciela w Nowym radomiu.
2 poł. XIX w. utworzenie w budynku 
więzienia (przez władze rosyjskie). z tego 
okresu pochodzą największe zniekształ-
cenia budowli: podział na cele, zamuro-
wanie okien gotyckich i wybicie nowych, 
zamurowanie portalu od strony zachodniej 

>>> zachodni szczyt kościoła>>> Wnęka z pierwotną malaturą>>> Płyta kamienna z Xiii w.
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i rozebranie portalu od strony południowej, 
wykonanie nowego wejścia od strony 
północnej, przebudowanie szczytów i wy-
konanie nowej konstrukcji dachowej.
Przełom XIX i XX wieku — kolejne prze-
budowy. Budynek otoczono murem od 
strony południowej i wschodniej, wzdłuż 
niego wzniesiono podcień, gdzie mieściły 
się pomieszczenia gospodarcze i sanitarne. 
1920—1927 utworzenie szpitala epide-
micznego, a następnie (do 1945 r.) przytuł-
ku dla psychicznie chorych. 
1945—1965 utworzenie oddziału psychia-
trycznego miejskiego szpitala.
1965—1978 — w budynku mieściła się 
siedziba ekspedycji Wykopaliskowej PAN. 
1965 r. prośba ówczesnego proboszcza 
parafii św. Jana, ks. Jan Węglickiego o zwrot 
kościoła (odrzucona). 
1965—1978 — siedziba muzeum  
regionalnego. 
24 marca 1978 r. przekazanie obiektu 
kurii biskupiej w wieczystą dzierżawę. 
Przystąpiono do opracowania dokumen-
tacji celem odbudowy. Prace te zlecono 
Politechnice Krakowskiej, nadzór konser-
watorski sprawował prof. Wiktor zin. 
9 czerwca 1985 r. — w odrestaurowanym 
kościele odprawiono pierwszą mszę świętą. 
11 września 1992 r. ks. biskup edward 
materski erygował parafię przy kościele 
św. Wacława.

Prace renowacyjne

W renowacji zwracano uwagę na wyekspo-
nowanie zachowanych elementów. Prace 
prowadzone były na trzech etapach.
I etap – zbadanie i zabezpieczenie fun-
damentów. okazało się, że fundamenty 
są głębokie na 80—130 cm, zbudowane 
z kamieni otoczaków łączonych gliną 
z mchem. Aby przetrwały, postanowiono 
zbudować nowy fundament z żelbetonu, 
nie naruszając starego. Fundamenty zosta-
ły obudowane ławą żelbetonową. 

II etap — konstrukcja dachu. Należało 
stworzyć nową, aby dach nie obciążał 
starych murów. W tym celu wybudowano 
3 żelbetonowe ławy poprzeczne. z koń-
ców tych ław wyprowadzono 6 filarów 
40×40 cm i na nich zrobiono wieniec 
jako podporę stalowej konstrukcji dachu. 
Więźbę dachową wykonano ze stali, dach 
pokryto blachą miedzianą. Wzniesiono 
wieżyczkę o wysokości 9 metrów (projekt 
prof. zina). Wieżę wieńczy krzyż osadzony 
na pozłacanej kuli i półksiężycu. (nawiązuje 
do 300 rocznicy odsieczy wiedeńskiej  
— rok 1983 — zamontowanie krzyża). 
III etap — mury, skarpy i okna zostały 
wzmocnione specjalnie wykonaną cegłą 
o wymiarach gotyckich, odkryto rozgli-
fienia starych, gotyckich okien oraz małe 
okienka strzelnicze. 
Wnętrze odbudowanej świątyni zapro-
jektował prof. Wiktor zin. W prezbiterium 
stropy betonowe pokryto okładziną z mo-
drzewia (efekt sufitu belkowego), a od 
spodu ozdobiono go kolorowymi ornamen-
tami. Ściany prezbiterium ozdobione zosta-
ły fryzem, na którym namalowano girlandy 
z kłosów pszenicy i winnej latorośli. Ściany 
wyłożono boazerią modrzewiową. Po-
sadzkę wykonano z 3 gatunków kamienia. 
Ponadto wnętrze ozdobiły żyrandole oraz 
kinkiety z wizerunkami orła z różnych okre-
sów historii Polski. W 2012 r. z inicjatywy 
proboszcza ks. Andrzeja Tuszyńskiego 

>>>stropy w prezbiterium ozdobione kolorowymi 
ornamentami
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>>> Plan kościoła św. Wacława: 1—8 — witraże; 9 — prezbiterium; 
10 — malatura: matka Boża ukazująca się więźniarce; 11 — tablice pamiątkowe; 

12 — Jasna posadzka; 13 — obraz matka Boża z Lourdes; 14 — obraz Matka 
Boża Częstochowska — opiekunka narodu polskiego; 15 — zakrystia
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przeprowadzony został remont kościoła 
mający na celu nadanie wnętrzu cech 
budowli gotyckiej. zdjęto boazerię, zama-
lowano łuk tęczowy i girlandy. obrazy Rok 
Święty 1983—1984 oraz Chrzest Polski, 
Litwy i Rusi przeniesiono do Wyższego 
seminarium duchownego w radomiu.
Nowe wnętrze świątyni jest nadal swoistą 
panoramą dziejów Polski zapisanych w wi-
trażach, obrazach i żyrandolach.

Witraże 

Witraże wykonano w krakowskiej pracowni 
braci Paczków. 
1. Matka Boża AK
Witraż przedstawia mB, która osłania 
swoim płaszczem żołnierza, a dzieciątko 
kładzie laur na jego głowie. Witraż został 
wykonany wg obrazu ireny Pokrzywnickiej, 
namalowanego w czasie powstania war-
szawskiego, w piwnicy podczas bombardo-
wania. malarka została wówczas ranna.
2. św. Wacław
Przedstawia scenę przed bitwą — najeźdź-
ca wyzwał św. Wacława na pojedynek, 
anioł podał Wacławowi miecz, który ten 
przyjął, klęcząc. Przeciwnik, widząc to, padł 
do nóg Wacława i prosił o darowanie życia.
3. Leszek Biały, fundator pierwszego 
kościoła, trzeci syn Kazimierza  
sprawiedliwego i księżniczki znojem-
skiej Heleny. Po śmierci mieszka starego 

w 1202 r. objął władzę książęcą na tronie 
krakowskim, gdzie panował z niewielką 
przerwą aż do swej śmierci.
4. św. Kinga i Sługa Boża Wanda  
Malczewska 
Św. Kinga — księżniczka węgierska z dyna-
stii Arpadów, żona Bolesława Wstydliwego, 
hojnie obdarowała kościół św. Wacława. 
Sługa Boża Wanda Malczewska herbu 
Tarnawa — ur. 15.05 1822 r. w radomiu. 
osierocona w wieku 13 lat, nieakceptowa-
na przez macochę, zajęła się pracą charyta-
tywną wśród chorych i biednych, szczegól-
nie wśród dzieci dotkniętych kalectwem. 
miała dar widzenia przyszłych wydarzeń 
odnoszących się do Kościoła i ojczyzny.
5. Tadeusz Rejtan — upadek Polski
Przedstawia sprzeciw posła ziemi nowo-
grodzkiej wobec wyrażenia zgody przez 

>>> Portal zachodni kościoła:  
przed przebudową i obecny

św. Wacław (ur. ok. 907, zm. 28 
września 929 lub 935 — czeski książę 
Bohemii z dynastii Przemyślidów. 
syn księcia Wratysława i i pogańskiej 
księżniczki drahomiry. Gdy miał 
trzynaście lat, zmarł jego ojciec. Wy-
chowaniem Wacława w duchu chrze-
ścijańskim zajęła się babka, późniejsza 
święta Ludmiła (matka wychowywała 
jego młodszego brata Bolesława). 
około roku 925 Wacław rozpoczął rzą-
dy w kraju. Wygnał z niego drahomirę 
i Bolesława i rozpoczął proces ugrun-
towania chrystianizacji Czech. Było 
to sprzeczne z interesami pogańskiej 
elity czeskiej i doprowadziło do rebelii 
pogańskiej oraz zamachu Bolesława 
na życie brata — Wacława. Według 
podań Wacław został zamordowany 
w 929 r. w mieście stará Boleslav 
u wrót kościoła. Wkrótce został uznany 
świętym jako męczennik.
Św. Wacław przedstawiany jest 
w sztuce w zbroi, w stroju królewskim. 
Jego atrybutem jest sztylet — narzę-
dzie śmierci, anioł podający mu włócz-
nię oraz trumna niesiona przez anioły.
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>>> Witraże w kościele pw. św. Wacława

1 2 3 4

5 6 7 8
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sejm nadzwyczajny 1773 r. w Warszawie 
na ii rozbiór Polski. Protestującego wy-
prowadza przywódca sprzedajnych ma-
gnatów — Adam Poniński, towarzyszą mu 
targowiczanie: szczęsny Potocki i hetman 
koronny Ksawery Branicki. W górnej części 
— orzeł w kajdanach oraz daty 3 rozbiorów. 
W dolnej części — kościół św. Wacława 
w czasach, gdy był więzieniem. Witraż 
ufundowało rzemiosło Cechowe radomia. 
6. Błogosławiony Jan Paweł II i Sługa 
Boży Stefan Kardynał Wyszyński oraz 
bryła odbudowanego kościoła.
7. Witraż składający się z trzech części: 
górna to orzeł zrywający się do lotu- 
symbol wolności, środkowa — kapelan 
wojskowy ks. ignacy skorupka — bohater 
obrony Warszawy, zginął w 1920 r.; dolna 
— scena odprawiania mszy św. dla oddziału 
partyzanckiego.
8. Krzyże: gdański, poznański i głaz 
w Radomiu.

9. Prezbiterium
do czasów współczesnych w prezbiterium 
i nawie zachowało się autentyczne spo-
inowanie będące cennym zabytkiem sztuki 

murarskiej z dwóch różnych okresów śre-
dniowiecza. W prezbiterium znajdują się:
tabernakulum ozdobione posrebrzaną 
płaskorzeźbą pelikana karmiącego młode 
— (symbol karmiącego Chrystusa), nad nim 
ornament hostii z literami iHs;
ołtarz i ambona — kamienne;
3 żyrandole oraz kinkiety ozdobione 
przez mosiężne orły: piastowskie,  
Kazimierza Wielkiego, jagielloński i z okre-
su ii rzeczypospolitej;
wieczne lampki z orłami: Leszka Białego 
i z okresu Polski Ludowej;
płyta kamienna z XIII w. znaleziona przy 
pracach budowlanych. Na licu widoczne 
płaskorzeźbione: miecz oraz buława.  

>>> Prezbiterium w kościele pw. św. Wacława

>>> Tabernakulum i wieczna lampka
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istnieje kilka hipotez na temat jej pier-
wotnego przeznaczenia. Być może była to 
tzw. płyta pokutna (ale wówczas powinna 
posiadać krzyż) lub stanowiła rodzaj szyldu 
— tablicy informującej o miejscu urzędowa-
nia starosty. Według najnowszej hipotezy 
jest to płyta nagrobna rycerza, uczestnika 
krucjaty;
wnęka nagrobna z oryginalną malaturą 
z czasów, gdy mieściło się tu więzienie;
malatura w płycinie (od strony południo-
wej) Matka Boża ukazująca się więźniarce 
— dzieło Jerzego Witkowskiego. malowidło 
nawiązuje do obrazów Artura Grottgera.

11. Tablice pamiątkowe
W kruchcie, przy głównym wejściu do ko-
ścioła znajdują się tablice pamiątkowe.
Tablicę harcerzy Szarych Szeregów 
powstałą z inicjatywy harcmistrza Jana 
seredyńskiego ps. „Artur” projektowała 
Katarzyna Piskorska. odsłonięcia dokonał 
(23.04.1988 r.) harcmistrz rP dr stanisław 
Broniewski ps. „orsza”., poświęcił bp Adam 
odzimek.

>>> Żyrandol z wizerunkiem orła  
z różnych okresów historii Polski

>>> malatura wykonana przez J. Witkowskiego na motywach rysunku A. Grottgera. Jasne płyty na 
posadzce zaznaczają wielkość celi dawnego więzienia. Widok przed remontem — widoczna boazeria

Szare Szeregi to kryptonim kon-
spiracyjnego związku Harcerstwa 
Polskiego. Jedną z pierwszych akcji 
sabotażowych szarych szeregów wy-
konanych w radomiu wiosną 1940 r. 
było zniszczenie na terenie radiostacji 
sprzętu przygotowanego do wysyłki 
do rzeszy: nadajników, aparatów 
i sprzętu radiowego. 
Tablica wykonana z brązu. Na tablicy 
po lewej stronie Krzyż, wyżej lilijka, 
a na niej znak Polski walczącej. Nad 
nim, na wstędze słowa: Bóg — Honor  
— ojczyzna — Nauka — Cnota.



KoŚCiół PW. ŚW. WACłAWA >>> 13

>>> Tablice pamiątkowe
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Tablica poświęcona walczącym o nie-
podległość Polski w latach 1914—1918, 
ofiarom wojny roku 1920, bohaterom 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK, któ-
rzy oddali życie w latach 1939—1945. 
Tablicę ufundowali żołnierze AK inspekto-
ratu radom w hołdzie poległym za wier-
ność ideałom Polaków, a wykonał zakład 
kamieniarski szczepana Kowalskiego od-
słonięta w rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 maja, w 1988 r.
Tablica doktora medycyny Jerzego 
Borysowicza 1903—1980. Tablicę wy-
konał Józef Wesołowski. Autorem tekstu 
jest ksiądz kanonik seweryn Hołownia 
i Augustyna Borysowicz z. d. Hołownia. 
Tablicę poświęcił ksiądz kanonik seweryn 
Hołownia.

Tablica harcmistrza porucznika Jana 
Seredyńskiego „Artura” (1921—1991), 
Kawalera orderu Virtuti militarii. Jan 
seredyński był zastępcą komendanta 
radomskiej Chorągwi szarych szeregów 
„Ul rady”, dowódcą Harcerskiej Kompanii 
72 Pułku Piechoty AK.

Tablica księdza infułata podpułkownika 
mgr. Stanisława Sikorskiego ps. „Jęk”.
inicjatorami i fundatorami tablicy byli żoł-
nierze AK i szarych szeregów, członkowie 
Cechu rzemiosł różnych oraz członkowie 
Wojewódzkiego Cechu rzemiosł spożyw-
czych, a także parafianie. Tablicę granitową 
wykonał szczepan Kowalski — właściciel 
firmy „Kamar”.

13. Obraz Matka Boża z Lourdes
obraz namalowany na desce przez Joannę 
stożek.

14. Obraz Matka Boża Częstochowska 
— opiekunka narodu polskiego

Postacie to: mieszko i, dąbrówka,  
Bolesław Chrobry, Leszek Biały, Kazimierz 
Wielki, św. królowa Jadwiga, Władysław 
Jagiełło, mikołaj Kopernik, Jan długosz,  
Jan Kazimierz, Jan iii sobieski, Jan  
Kochanowski, Adam mickiewicz, Juliusz 

Jerzy Borysowicz ur. 1903 r.  
w Antopolu na ziemi witebskiej. Brał 
udział w wojnie polsko–bolszewickiej 
w 1920 roku. studiował medycynę na 
uniwersytecie Wileńskim oraz w do-
rpacie, uzyskując specjalizację lekarza 
neurologa. Po wybuchu ii wojny świa-
towej wraz z żoną i synami przybył do 
radomia. Pracował jako lekarz psy-
chiatra w przytułku dla umysłowo upo-
śledzonych i domu opieki dla starców 
zlokalizowanym w budynku dawnego 
kościoła św. Wacława. W czasie okupa-
cji prowadził działalność patriotyczną 
— lecząc chorych, ukrywał wśród nich 
ludzi zdrowych, zagrożonych aresz-
towaniem. Wśród uratowanych byli 
również Żydzi. za swoją działalność 
otrzymał medal sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata.

ks. Stanisław Sikorski (1910—1993). 
Ukończył seminarium duchowne 
w sandomierzu w 1934 roku. W 1941 r. 
został wikariuszem w kościele farnym 
w radomiu. W latach okupacji pełnił 
funkcję kapelana 72 Pułku Piechoty AK 
oraz szarych szeregów. Po zakończeniu 
wojny był prefektem w Gimnazjum im. 
marii Konopnickiej w radomiu i kapela-
nem szpitala św. Kazimierza. W latach 
1951—1971, będąc proboszczem 
w Głowaczowie, wystawił kościół. Wy-
budował również kaplice w rajcu i na 
Firleju. W 1971 r. przeniesiony został 
do radomia i mianowany proboszczem 
w kościele farnym. Prowadził prace 
restauratorsko-konserwacyjnych ko-
ścioła św. Wacława. do końca życia był 
kapelanem Cechu rzemiosł w radomiu. 
odznaczony Krzyżem srebrnym orderu 
Virtuti militarii iii, iV i V klasy oraz Krzy-
żem oficerskim Polonia restituta.
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słowacki, Fryderyk Chopin, stanisław  
moniuszko, marszałek Józef Piłsudski,  
gen. Władysław sikorski.
obraz namalowała Joanna stożek z Krakowa 
pod kierunkiem prof. Wiktora zina.

15. Zakrystia
Prowadzą do niej żelazne drzwi. Jest to 
wierna kopia pierwotnych (brakuje pierw-
szych liter nazwiska). oryginalne znajdują 
się w muzeum im. Jacka malczewskiego 
w radomiu.

>>> Matka Boża Częstochowska — opiekunka narodu polskiego — obraz Joanny stożek

>>> drzwi do zakrystii>>> matka Boża z Lourdes
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>>> Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
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malarz Wacław Taranczewski. Na prze-
strzeni 650 lat w kościele farnym odpra-
wiano nabożeństwa przy okazji wielkich 
wydarzeń o charakterze religijnym i naro-
dowym, gdyż w usytuowanym obok zamku 
nie było kaplicy.

Kalendarium

1360—1370 — budowa kościoła Nowego 
radomia z fundacji króla Kazimierza  
Wielkiego;
1389 — pierwsza wizyta królowej Jadwigi 
w radomiu;
1401 — podpisanie unii wileńsko-radomskiej;

KOŚCIÓŁ  
PW. ŚW. JAnA 
ChRZCICIELA (fARA)
ul. Rwańska 6

MSZE ŚWIĘTE

niedziela i święta: 7.30, 9.30, 
11:00, 12.30, 18.00

dzień powszedni: 7.00, 7.45, 18.00 

Kościół można zwiedzić codziennie, 
pół godziny przed mszą św.

tel. (48) 362 38 06

fararadom@wp.pl

Radomska fara — kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela został ufundowany przez 
króla Kazimierza Wielkiego, który w poł. 
XiV w. lokował Nowy radom. Budowa 
kościoła przebiegała w latach 1360—1370, 
natomiast pierwsza wzmianka o parafii 
znajduje się w wykazie świętopietrza 
z roku 1373. Pierwotny kościół zbudowany 
został w stylu gotyckim, z czerwonej cegły. 
Posiadał jedną prostokątną nawę oraz 
niższe i węższe prezbiterium. mury opinały 
szkarpy, a dach był mocno dwuspadowy. 
Na przestrzeni wieków był wielokrotnie 
przebudowywany. W drugiej połowie XV w. 
została wzniesiona wieża, dziś czterokon-
dygnacyjna. W XV—XVii w. przy ścianach 
kościoła dostawiano kaplice, które były 
kaplicami grzebalnymi. do dzisiejszych 
czasów pozostała tylko jedna, późnorene-
sansowa kaplica Kochanowskich. W latach 
1908—1911 miała miejsce prawie całkowi-
ta przebudowa świątyni według projektu 
Józefa Piusa dziekońskiego i ówczesnego 
proboszcza ks. Piotra Górskiego. ostatni 
remont wnętrza fary odbył się w latach 70. 
XX w. z inicjatywy ks. proboszcza  
stanisława sikorskiego. Wnętrze zyskało 
malowidła ścienne, które wykonał artysta 
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1469 — przybycie poselstwa czeskiego 
z propozycją przyjęcia korony przez księcia 
Władysława;
1474 — zgoda na zaręczyny królewny 
Jadwigi Jagiellonki, córki Kazimierza  
Jagiellończyka z Jerzym Bogatym, księciem 
Bawarii; 
1481—1483 — rządy namiestnicze spra-
wowane przez królewicza Kazimierza; 
1489 — hołd wielkiego mistrza zakonu 
krzyżackiego złożony królowi Kazimierzowi 
Jagiellończykowi na zamku radomskim;
1495 — królewicz Fryderyk Jagiellończyk 
otrzymuje w farze kapelusz kardynalski;
1505 — uchwalenie konstytucji Nihil Novi;
1656—1657 — ograbienie kościoła przez 
szwedów; 
1809 — pobyt księcia Józefa Poniatowskie-
go z wojskiem — radom został wcielony do 
Księstwa Warszawskiego;
1811 — włączenie parafii św. Wacława do 
parafii św. Jana Chrzciciela;
1820 — chrzest Tytusa Chałubińskiego;

1821 — przywrócenie publicznych nabo-
żeństw w farze po zamknięciu kościoła 
spowodowanego remontem;
1822 — chrzest Wandy malczewskiej,  
późniejszej sługi Bożej;
1844 — konsekracja kościoła przez biskupa 
Józefa Joachima Goldtmana;
1854 — chrzest Jacka malczewskiego;
1908—1909 — przebudowa kościoła z ini-
cjatywy ks. proboszcza Piotra Górskiego 
wg projektu Józefa Piusa dziekońskiego;
1920 — wizyta gen. Józefa Hallera na ple-
banii kościoła św. Jana Chrzciciela;

Tytus Chałubiński ur. 29 grudnia 
1820 w radomiu — lekarz, profesor 
patologii, współtwórca Towarzystwa 
Tatrzańskiego, badacz przyrody ta-
trzańskiej. Popularyzator zakopanego, 
prekursor polskiego klimatolecznictwa. 
zmarł 4 listopada 1889 w zakopanem, 
pochowany na Pęksowym Brzysku.

>>> Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
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1920 — wizyta arcybiskupa metropolity 
warszawskiego Aleksandra Kakowskiego;
1921 — podział parafii. Powstają m.in.: 
parafia opieki NmP i parafia Najświętszego 
serca Jezusowego na Glinicach;
1928 — wizyta prezydenta ignacego  
mościckiego; 
1932 — i Kongres eucharystyczny diecezji 
sandomierskiej;
1941 — aresztowanie przez niemieckich 
okupantów księży Kazimierza i stefana 
Grelewskich, zamordowanych w dachau;
niemiecka konfiskata nieruchomości nale-
żących do fary; 
1960 — obchody 600-lecia radomskiej 
fary;
1977 — wizyta metropolity krakowskiego 
ks. kardynała Karola Wojtyły; 
lata 80. — patriotyczna działalność księdza 
sikorskiego wspierająca „solidarność”;
2008 — zarejestrowanie stowarzyszenia 
Przyjaciół radomskiej Fary;
2009—2010 — rok Jubileuszowy  
radomskiej Fary — 650-lecie.

1. Prezbiterium
Najstarsza, gotycka część kościoła, 
trójboczne, prostokątne ze sklepieniem 
sieciowym. 
Ołtarz główny — neogotycki z pocz. XX w. 
wykonany w firmie morawski-Krzywicki, 
ufundowany przez proboszcza ks. Piotra 
Górskiego. Kompozycja trójosiowa, jed-
nokondygnacyjna, silnie rozczłonkowana, 
wysokości 4,5 m. ozdobiony licznymi 
elementami gotyckimi, sterczynami, ma-
swerkami, kwiatonami itp. W środkowym 
polu znajduje się obraz św. Jana Chrzciciela 
(Chrzest Chrystusa) namalowany przez 
J. schoenberg, parafiankę kościoła ewan-
gelickiego. stanowi on zasłonę dla rzeźby 
Chrystusa znajdującej się we wnęce. Po 
bokach rzeźby świętych — Piotra (z lewej) 
i Pawła. W zwieńczeniu rzeźba matki Bożej. 
dodatkowym elementem dekoracyjnym są 
rzeźby aniołków. 
Gotycko-renesansowy portal do zakry-
stii wykonany z piaskowca szydłowiec-
kiego w latach 1510—1515. Ufundowany 

>>> Prezbiterium>>> Portal główny z datą remontu kościoła
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>>> Plan radomskiej fary: 1 — prezbiterium; 2 — nawa główna; 3 — chór i podchórze; 4 — nawa boczna;  
5 — kaplica Kochanowskich; 6 — kaplica Warcabowska; 7 — zakrystia 
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został przez mikołaja szydłowieckiego. Jest 
on porównywalny w formie z portalami na 
Wawelu. 
Drzwi do zakrystii żelazne z okuciami 
w romby z monogramem Chrystusa, orłem 
w koronie oraz herbem szydłowieckich — 
odrowąż. 
Chrzcielnica XV-wieczna wykonana z pia-
skowca szydłowieckiego o bogatej dekora-
cji maswerkowej z motywami trójliści.
Malatura ścienna. surowe, ceglane ściany 
pokryte są współczesną malaturą wykona-
ną w 1972 r. przez Wacława  
Taranczewskiego, polskiego malarza z nurtu 
koloryzmu. W dolnej części w 8 obrazach 
ukazana została historia św. Jana  
Chrzciciela, natomiast malatury w górnej 
części przedstawiają: prymat świętego 
Piotra, Wniebowstąpienie Pańskie, ostatnią 
Wieczerzę i zesłanie ducha Świętego. Po 
przeciwnej stronie (ściana południowa) 
Pieta.
Balustrada dębowa, ażurowa, 2 poł. 
XX w. o profilowanych tralkach. stanowi 
zamknięcie prezbiterium.

2. nawa główna
Nawa główna prostokątna ze sklepieniem 
sieciowym, wzorowanym na prezbiterium. 
Pierwotna uległa zniszczeniu w XiX w. — 
sklepienie zawaliło się do środka. obecna 
przebudowana wg projektu Józefa Piusa 
dziekońskiego w latach 1908—1909. Wów-
czas też została podwyższona i wydłużona 
o jedno przęsło. 
Ściana tęczowa pokryta jest malaturą. 
W części środkowej widnieje scena Ukrzy-
żowania, poniżej anioły z atrybutami męki 
Pańskiej, od lewej scena zdrady Judasza, 
po prawej zmartwychwstanie Chrystusa.
Ołtarze boczne w stylu neogotyckim, 
wykonane zostały w tej samej pracowni co 
ołtarz główny. Po lewej stronie znajduje się 
ołtarz z obrazem matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. zasłonę stanowią 2 obrazy: Prze-
mienienie Pańskie (kopia rafaela) wyko-
nany w rzymie przez G.P. righelliego oraz 

>>> Witraże w prezbiterium: św. Józef oraz matka 
Boża Karmiąca Wykonane zostały przez michała 
olszewskiego w 1909 r., a fundatorami byli pra-

cownicy garbarni Teodora i Ludwika Karschów

>>> malatury Wacława Taranczewskiego  
w prezbiterium kościoła farnego

>>> renesansowy portal i chrzcielnica



22 >>>

obraz świętego Józefa. Fundatorem ołtarza 
jest Adam Golus, natomiast obrazy ufun-
dował Aleksander Pstrokoński. Po prawej 
stronie ustawiony jest ołtarz Świętych  
Kryspinów. zasuwy stanowią: obraz  
św. Tekli i matki Boskiej z „otwartym ser-
cem”. Wykonane w rzymie przez  
G. dattiego.
Ambona neogotycka zwieńczona balda-
chimem z figurą Chrystusa dobrego Paste-
rza. We wnękach postacie ewangelistów 
i św. Piotra. 
Obraz Jezu Ufam Tobie
Tablica upamiętniającą pobyt ks. kardy-
nała Karola Wojtyły w kościele farnym 
21 sierpnia 1977 r.

Obraz Ukrzyżowanie (manierystyczny 
z XVii w.) z postaciami matki Bożej, 
św. Jana ewangelisty i św. magdaleny. 
Wykonany na płótnie w ciemnej tonacji. 
Obraz św. Kazimierza, patrona radomia 
i Wilna, namalowany w XVii w. przez 
C. Gonzalesa Palmę w rzymie. 
Polichromia w nawie głównej przedstawia 
poczet sławnych Polaków zasłużonych dla 
ojczyzny i Kościoła oraz tarcze herbowe 
ziem polskich. W północnej części nawy 
głównej znajdują się malatury: Wniebo-
wzięcie oraz Ukoronowanie matki Bożej.

3. Chór i podchórze
Ta część kościoła powstała podczas prze-
budowy na początku XX w. Wówczas to po 
rozebraniu ściany zachodniej przedłużono 
nawę główną o jedno przęsło. Wystawiono 
chór muzyczny ze sklepieniem kryształo-
wym i z kamienną balustradą, podtrzymy-
wany przez filary z kamienia ciosanego. 
Filary wykonał ignacy Koziński  
z szydłowca. Nad filarami znajdują się 
2 herby: radomia i sandomierza. 
od strony nawy głównej, przy balustradzie, 
widoczny jest kamienny wspornik pierwot-
nego sklepienia, informujący, gdzie kończył 
się średniowieczny kościół. 
Pod chórem tablica epitafijna poświęcona 
Grzegorzowi i marcyannie małżonkom Ko-

>>> Tablica upamiętniającą pobyt  
kardynała Karola Wojtyły

>>> ołtarz boczny z obrazem matki Bożej Nieustającej Pomocy. obrazy: Ukrzyżowanie oraz św. Kazimierz  
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złowskim, ufundowana przez córkę  
małgorzatę w 1837 r. 
Przy bocznym wejściu (od strony północ-
nej) tablica upamiętniająca chrzest Jacka 
malczewskiego.

4. nawa boczna
Powstała w latach 1908—1909 z przebu-
dowy kaplic. Wówczas też zyskała sklepie-
nie kryształowe. zakończona jest późnore-
nesansową kaplicą Kochanowskich. 
Ścianę południową nawy zdobią epitafia 
proboszczów i dobrodziejów kościoła. 
Marmurowe epitafium franciszka  
Ksawerego Chludzińskiego z 1887 r., 
byłego sędziego trybunału w radomiu. 
Prostokątna tablica z uszkami w narożach,  
w polach których znajdują się liście wino-
rośli. Ponad inskrypcją zachowane pole  
z fotografią na porcelanie. 
Epitafium ks. Michała Kobierskiego 
z 1876 r. wykonane z piaskowca i marmu-
ru. Bogato zdobione z portretem wykona-
nym przez Władysława milkuszyca. 

Jacek Malczewski urodził się 14 lip-
ca 1854 roku w radomiu. malarz 
symbolista, uczeń Jana matejki. 
Pierwsze rysunki i obrazy Jacka  
malczewskiego powstały w radomiu  
i w Wielgiem. 
Po śmierci matki w 1898 roku Jacek 
malczewski nie wracał do radomia 
i do Wielgiego, chociaż zawsze 
tęsknił do ziemi radomskiej. W uzna-
niu wybitnych zasług dla sztuki 
polskiej oraz z okazji 50-lecia pracy 
artystycznej rada miejska radomia 
postanowiła część ul. Warszawskiej 
przemianować na ul. Jacka  
malczewskiego. Ustanowione zostało 
również stypendium jego imienia. 
zmarł 8 października 1929 roku 
w Krakowie. muzeum radomskie od 
wielu lat gromadzi obrazy, rysunki 
i pamiątki związane z artystą. Naj-
cenniejsze z nich to Autoportret 
z muzą i Zatruta studnia z autopor-
tretem.

Ks. Michał Kobierski, ur. 24 września 
1804 r., proboszcz parafii św. Jana 
od 1838 r. odremontował  uposażył 
kościół, a konsekrował go 26 maja 
1844 r. biskup sandomierski Joachim 
Goldtman. 15 sierpnia 1862 r. otrzy-
mał w dzierżawę dożywotnią budynek 
dawnego zamku na plebanię. zaanga-
żował się w pomoc powstańcom stycz-
niowym. zmarł 22 lutego 1876 r.

>>> Tablica Jacka malczewskiego oraz kamienny wspornik sklepienia
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Epitafium ks. Piotra Górskiego. Płyta 
z brązu z inskrypcją. W owalu portret oto-
czony wieńcem laurowym, a nad nim infu-
ła. Tablicę zaprojektował artysta rzeźbiarz 
Bolesław zwoliński. odsłonięcie miało 
miejsce w czerwcu 1932 r.

Epitafium ks. Stansisława Sikorskiego 
Granitowa płyta z popiersiem ks. infułata 
oraz inskrypcją. Uroczyste odsłonięcie 
i poświęcenie odbyło się 12 grudnia 1998 
roku, w piątą rocznicę śmierci duchownego.

5. Kaplica Kochanowskich
Jedyny obiekt renesansowy w radomiu. 
Wybudowana w latach 1630—1635 z fun-
dacji Jana Kochanowskiego z Baryczy, cho-
rążego koronnego i starosty kozienickiego. 
Powstała na rzucie zbliżonym do kwadratu. 
Wnętrze przykryte kopułą wieńczy ośmio-
boczna latarnia. Podniebie pokrywa dekora-
cja stiukowa w tzw. typie lubelsko-kaliskim. 
składa się ona z ozdobnych listew łączących 
medaliony wypełnione rozetami i tarczami 
z herbami rodziny fundatora: Korwin,  
odrowąż, Janina, Półkozic. Późnorenesan-
sowy ołtarz z pocz. XVii w. pierwotnie znaj-
dował się w prezbiterium (do roku 1838). 
złocenia w 1605 r. wykonał Jan Krychalski. 
Jest to ołtarz trójosiowy, przyścienny, dwu-
kondygnacyjny. W centralnej części znajduje 
się figura Chrystusa Ukrzyżowanego, a po 
bokach ewangeliści. Powyżej obraz z ii poł. 

>>> epitafia: Franciszka Ksawerego  
Chludzińskiego, ks. michała Kobierskiego,  

ks. Piotra Górskiego, ks. stanisława sikorskiego

Ks. Piotr Górski, ur. 20 lutego 1843 r. 
w sandomierzu. Proboszcz parafii od 
19 września 1903 r., dziekan radomski, 
restaurator radomskich świątyń, wcho-
dził w skład diecezjalnego sądu bisku-
piego. W 1921 r. otrzymał od papieża 
Benedykta XV tytuł protonotariusza 
apostolskiego. Był twórcą podziału 
parafii farnej. Gorliwy patriota, dbający 
o pamięć historyczną. zmarł 26 lipca 
1930 r. w radomiu. Pochowany na 
cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

Ks. Stanisław Sikorski, ur. 23 
kwietnia 1910 r. w Kazimierzy  
Wielkiej. Ukończył seminarium  
duchowne w sandomierzu. Pracował 
w Żarnowie, Chlewiskach, łagowie, 
radomiu, Kiełczynie i ostrowcu  
Świętokrzyskim. W 1941 r. został 
wikariuszem w kościele farnym  
w radomiu. W latach okupacji pełnił 
funkcję kapelana Pułku Piechoty AK 
oraz szarych szeregów. Po zakończe-
niu wojny był prefektem w Gimnazjum 
im. marii Konopnickiej w radomiu  
i kapelanem szpitala św. Kazimierza. 
Budowniczy kościoła w Głowaczowie 
oraz kaplic w rajcu i na Firleju.  
W 1971 r. mianowany na proboszcza 
w kościele farnym, przeprowadził 
gruntowny remont wnętrza. z jego 
inicjatywy przeprowadzono odbudowę 
kościoła św. Wacława. W latach 70. 
kapelan Cechu rzemiosł w radomiu. 
odznaczony Krzyżem srebrnym orde-
ru Virtuti militarii iii, iV i V klasy oraz 
Krzyżem oficerskim Polonia restituta. 
zmarł 12 grudnia 1993 r. Pochowany 
na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.
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XiX w. ze sceną szydzenia z Chrystusa po 
biczowaniu, oraz święci: bp stanisław  
i Wojciech. Na zasuwie obraz przedstawia-
jący Chrystusa Pana ratującego św. Piotra 
z toni. Na południowej ścianie znajduje się 
witraż św. Jana Nepomucena, ufundowany 
przez ks. Węglickiego.
z zewnątrz tynkowana, zwieńczona gzym-
sem z pilastrami. 

6. Kaplica Warcabowska 
– matki Bożej różańcowej.
dawna kaplica grzebalna pw. Świętej 
Trójcy. Ufundowana przez Jana Warcaba 
w 1481 r. W latach 1908—1909 przebudo-
wana i zamieniona na nawę boczną. ołtarz 
bogato zdobiony trójosiowy, zamknięty 
u góry łukiem w ośli grzbiet. Ufundowany 
został przez wikariuszy fary: dionizego 
ostrowskiego, Telesfora Kopydłowskiego 

i Jana Klimkiewicza. W głównej części  
znajduje się namalowany przez Józefa 
mazurkiewicza obraz matki Bożej  
z dzieciątkiem w srebrnej sukience i koro-
nach. Wokół obrazu liczne wota. Po bokach 
figury św. Floriana i św. michała Archanio-
ła. zasuwę ołtarza stanowi obraz matki 
Bożej różańcowej autorstwa prof. Pinki. 
Ściany kaplicy pokrywają malatury.  
Na zachodniej — malowidło przedstawiają-
ce scenę Przemienienia Pańskiego.  
Północną ścianę zdobią wizerunki: sługi 
Bożej Wandy malczewskiej, św. Tomasza  
z Akwinu, św. marii Alacoque, Pana Jezusa 
„z otwartym sercem”. 
z zewnętrznej strony kaplicy zachowała 
się charakterystyczna dla gotyku dekoracja 
w postaci rombów ułożonych z ciemniejszej, 
dłużej wypalanej cegły, zwanej zendrówką.

>>> Kaplica Kochanowskich

>>> sługa Boża Wanda malczewska

Wanda Malczewska ur. 1822 r. w radomiu. Wielka 
Polka miłująca Boga i ojczyznę. słynąca łaskami i świą-
tobliwością. mistyczka i wizjonerka, opiekunka ludu 
polskiego. z własnej inicjatywy uczyła dzieci pisania 
i czytania oraz religii. sakrament chrztu i Pierwszej 
Komunii św. przyjęła w farze. Czcicielka Pana Jezusa 
w Najświętszym sakramencie i Jezusa umęczonego 
na drodze Krzyżowej. zmarła 1896 r. w Parznie koło 
Bełchatowa. Pochowana w kościele parafialnym 
w Parznie. W Watykanie zakończony został proces 
beatyfikacyjny. 
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7. Zakrystia
Pierwotna, wzniesiona wraz budową pre-
zbiterium uległa zniszczeniu. obecną, na 
planie kwadratu, wybudowano w latach 
1908—1909 od strony północnej. Przykryta 
jest sklepieniem kryształowym, opartym 
na środkowym filarze. Na ścianach portrety 
proboszczów: ks. michała Kobierskiego, 
ks. Józefa Wojciecha Urbańskiego, ks. Piotra 
Górskiego, ks. Wacława Kosińskiego,  
ks. stanisława skurskiego, ks. Jana  
Węglickiego. Na ścianie zachodniej rzeźba 
Chrystusa Ukrzyżowanego z ii poł. XViii w. 
i obraz matki Bożej z dzieciątkiem z XViii/

XiX w. olej, płótno. Wyposażona w meble 
z pocz. XX w. 

8. Kruchta 
od strony południowej. Wybudowana na 
pocz. XX w. znajdują się w niej epitafia 
mieszkańców radomia: Krystyny  
dąbrowskiej, Karola Burgharda,  
Bonawentury Burghard, michała dunina. 

9. Dzwonnica 
Wieża przylegająca do kościoła od strony 
zachodniej, została wzniesiona w drugiej 
połowie XV w. Pierwotnie posiadała cztery 
kondygnacje i przykryta była ceglanym, 
stożkowym hełmem. spełniała funkcje 
dzwonnicy i strażnicy miejskiej. z czasem 
ozdobiono ją gzymsami i oknami,  

św. Małgorzata Maria Alacoque 
ur. 22 lipca 1647 r. w Burgundii we 
Francji. Wielka czcicielka Najświętsze-
go sakramentu i serca Pana Jezusa. 
W 1671 r. wstąpiła do klasztoru sióstr 
Nawiedzenia w Paray-le-monial. od 
27 grudnia 1673 r. ukazywał się jej 
Pan Jezus, który prosił o Komunię św. 
wynagradzającą przez 9 pierwszych 
piątków miesiąca, ustanowienie świę-
ta Najświętszego serca Jezusa. zmarła 
16 października 1690 r., jej relikwie 
spoczywają w Paray-le-monial. Kano-
nizowana przez papieża Benedykta 
XV w 1920 r. Nazywana „Świętą od 
serca Jezusowego”.

>>> zakrystia

>>> dekoracja z cegły zwanej zendrówką. Wieża
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podwyższono do 45 m., opatrzono neobaro-
kowym hełmem i elementami neogotyckimi. 
Na ceglanych ścianach wieży wyryte są 
daty i prawdopodobnie imiona strażników 
— Nicolaus, Bartolomeus, Joannes, matias 
i daty 1544, 1580 i 1612. są to jedne z naj-
starszych radomskich napisów. W kościelnej 
wieży znajdowały się gotyckie dzwony: 
jeden z 1460 r., dedykowany św. Piotrowi, 
a drugi z 1491 r., z reliefem „Ukrzyżowa-
nie” — św. Janowi Chrzcicielowi. oba zdjęto 
w 1932 r. Trzeci dzwon, barokowy z 1753 r. 
pękł w 1895 r. i został przetopiony  
w Warszawie. Pozostałe skonfiskowali 
Niemcy podczas ii wojny światowej.

Plac przykościelny 
Rzeźba św. Jana nepomucena ufundo-
wana została w 1752 r. przez Adama  
Grabowskiego, biskupa warmińskiego, pre-
zesa Trybunału radomskiego. Na postu-
mencie umieszczono inskrypcję w języku 
łacińskim, herby rodziny Grabowskich oraz 

krzyż maltański. Nad tarczą widnieją: kape-
lusz, krzyż kardynalski i order orła Białego. 
Autorem tej rzeźby był Piotr Coudray, na-
dworny rzeźbiarz króla Augusta iii. 
Kamienna kolumna z rzeźbą Chrystus 
u słupa, została postawiona na pamiątkę 
jubileuszu i odrestaurowania kościoła farne-
go w latach 1837—1838. zarówno kolumna, 
jak i figura wykonane są z piaskowca 
szydłowieckiego. W marcu 1993 r. figura zo-
stała strącona z sześciometrowej kolumny 
przez wichurę i rozpadła się na kilkadziesiąt 
kawałków. Po konserwacji i renowacji po-
wróciła na swoje miejsce w październiku 
2007 r. Figura ta została przedstawiona na 
akwareli Andrzeja Wajdy. 
Krzyż kamienny z białego piaskowca 
upamiętniający obecność na tym miejscu 
cmentarza grzebalnego, funkcjonującego 
do XViii w.
Płyty nagrobne wmurowane w zewnętrz-
ne ściany kościoła w formie lapidarium. 
Pochodzą one z dawnego przykościelnego 
cmentarza. 

>>> Proboszczowie radomskiej fary: ks. Józef Urbański, ks. michał Kobierski,  
ks. Piotr Górski, ks. Jan Węglicki, ks. Wacław Kosiński

>>> Płyty nagrobne mieszczan radomskich, rzeźba św. Jana Nepomucena,  
krzyż kamienny, kamienna kolumna z rzeźbą Chrystus u słupa
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>>> Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (oo. bernardyni)
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budowę, wybrane w myśl reguły klasztornej, 
znajdowało się przy drodze publicznej, poza 
murami miasta — na Przedmieściu Lubelskim. 
Fundatorem klasztoru był król Kazimierz 
Jagiellończyk. Przypuszczalnie klasztor 
radomski powstał jako wotum za narodziny 
syna królewskiego, Kazimierza, dziś świę-
tego i patrona radomia oraz Wilna. Kościół 
i klasztor były wznoszone etapami. Pier-
wotnie były to obiekty drewniane, wkrótce 

KOŚCIÓŁ  
PW. ŚW. KATARZyny 
ALEKSAnDRyJSKIEJ 
(OO. BERnARDynI)

MSZE ŚWIĘTE

niedziela i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 
11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.30 
7.00 — Godzinki o NmP;  
18.00 — Nieszpory

dzień powszedni: 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 18.30 

piątek: 15.00 Nabożeństwo  
do Bożego miłosierdzia z mszą św. 

Spowiedź w ciągu dnia: 
6.00—10.00; 11.00—12.00;  
15.30—17.00; 18.30—19.00

tel. (48) 362 72 15

radom@bernardyni.pl

Bernardyni to zwyczajowa nazwa odłamu 
franciszkanów (Prowincji Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej maryi Panny zakonu 
Braci mniejszych), którzy po przybyciu do 
Polski w 1453 r. zamieszkali przy kościele 
św. Bernardyna w Krakowie. miejscowa 
ludność zaczęła nazywać zakonników 
„bracia” od św. Bernardyna, a potem krót-
ko: bernardyni. strojem bernardynów jest 
brązowy habit. składa się z kaptura i tuniki 
przepasanej białym sznurem, którego trzy 
węzły symbolizują rady ewangeliczne: 
ubóstwo, posłuszeństwo, czystość. Jednym 
z zadań, zapisanych w regule zakonu jest 
niesienie pomocy potrzebującym, zwłaszcza 
podróżnym. W dawnych czasach polegała 
ona głównie na udzielaniu noclegu tym, któ-
rych noc zastała na zewnątrz miasta. z tego 
względu bernardyni budowali swoje klasz-
tory poza murami miasta. Prace murarskie 
wykonywali przeważnie sami zakonnicy. 
oni również wyrabiali cegłę i gasili wapno. 
Nad wejściem do kościołów umieszczali na 
ogół emblemat franciszkanów: dwa skrzy-
żowane przedramiona — jedno w habicie, 
a drugie obnażone, z krzyżem pośrodku.
radomski klasztor był piętnastą z rzędu fun-
dacją bernardyńską w Polsce. miejsce pod 
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zastąpione murowanymi z czerwonej cegły. 
Konwent radomski otrzymał wezwanie św. 
Katarzyny, męczennicy aleksandryjskiej.
Przez wiele wieków kościół i klasztor 
oo. Bernardynów był ważnym ośrodkiem 
religijnym, kulturowym, społecznym i na-
rodowym. istniało w nim studium zakonne 
oraz bogata w zbiory biblioteka. W kościele 
odbywały się zebrania sejmikowe: sejmiki 
poselskie i zgromadzenia gminne. Gościli 
w nim: król August ii mocny, który wydał 
tu w 1698 r. uniwersał dla Litwy i Żmudzi, 
Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko oraz 
Julian Ursyn Niemcewicz. Przed wybuchem 
powstania styczniowego w refektarzu 
klasztoru marian Langiewicz dokonał prze-
glądu stanu przygotowań oraz uzbrojenia.

Kalendarium

poł. XV w. — zakon bernardynów zostaje 
sprowadzony do radomia za sprawą króla 
Kazimierza Jagiellończyka

1468 — król Kazimierz Jagiellończyk fun-
duje klasztor; dominik Kazanowski wyzna-
cza miejsce i warunki budowy klasztoru 
i kościoła, budowa pierwotnego, drewnia-
nego kościoła;
1469 — zatwierdzenie fundacji przez bpa 
krakowskiego Jana rzeszowskiego;
1480—1516 — wznoszenie ceglanej świą-
tyni (prezbiterium, zakrystia — skarbiec) 
oraz zabudowań zakonnych. 
1483 — powstaje studium zakonne z wy-
bitnymi wykładowcami i pokaźną bibliote-
ką, zawierającą cenne księgi;
1598 — wzniesienie kaplicy pw. św. Anny; 
1842—1855 — budowa kaplicy pw. św. 
Agnieszki przylegającej do kaplicy św. Anny;
1858 –– wzniesienie na placu przed kościo-
łem figury matki Bożej Niepokalanej; 
1861—1863 — klasztor jest ośrodkiem 
myśli patriotycznej, a bernardyni ducho-
wymi przywódcami społeczeństwa; przed 
świątynią odbywają się manifestacje 
patriotyczne, a w kościele sprawowane są 
nabożeństwa za ojczyznę;

>>> Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (oo. bernardyni)
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1861 — na bernardyńskim cmentarzu usy-
pany zostaje kopiec, na którym stanął krzyż;
1863 — marian Langiewicz dokonuje prze-
glądu uzbrojenia i stanu przygotowań do 
wybuchu powstania styczniowego;
1864 — kasata klasztoru i wywóz zakonni-
ków do Żabiej Woli i na syberię za pomoc 
udzieloną powstańcom; w radomiu pozo-
staje dwóch ojców do pomocy i odprawia-
nia nabożeństw; 
1887 — dobudowanie kruchty do istnieją-
cych kaplic: św. Anny i św. Agnieszki;
1906 — planowany powrót bernardynów 
do klasztoru; sprzeciw warszawskiego 
gubernatora; 
1911—1914 — połączenie kaplic św. Anny 
i św. Agnieszki w nawę boczną wg projektu 
warszawskiego architekta stefana szyllera;
1936 — odzyskanie kościoła i klasztoru 
przez bernardynów; 
1938 — drugi pogrzeb dionizego  
Czachowskiego. Przeniesienie szczątków 

dowódcy z cmentarza w Bukównie  
i złożenie w mauzoleum przed kościołem  
oo. Bernardynów;
1939—1945 — prowadzenie tajnych 
kompletów dla kleryków, osadzenie dwóch 
zakonników w obozach koncentracyjnych 
za pomoc udzieloną francuskim jeńcom;
1959 — groźny pożar niszczy dach kościoła 
i klasztoru;
1998—2000 — ostatnie duże prace remon-
towe z inicjatywy o. gwardiana stanisława 
Górki, miejskiego konserwatora zabytków 
i społecznego Komitetu ratowania  
zabytków radomia. Wymiana większości 
elementów więźby dachowej; pokrycie 
dachu niemiecką dachówką oraz oczysz-
czenie i zakonserwowanie większości 
ścian klasztoru;
2004 — remont kaplicy adoracyjnej;
2009—2010 — remont organów. 

>>> Plan kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i klasztoru oo. Bernardynów: 
A. kościół; 1 — nawa główna; 2 — prezbiterium; 3 — organy; 4 — kaplica adoracyjna;  

5 — kaplica matki Bożej; 6 — zakrystia; 7 — wieża;  
B. zabudowania klasztorne; i — krużganki; ii — wirydarz; iii — refektarz;  

C. zabudowania gospodarcze (piekarnik)
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A. Kościół 
Kościół jest budowlą gotycką, jednona-
wową, z niższym prezbiterium. Ściany, 
wykonane z czerwonej cegły wzmacniają 
przypory. zachodnie szczyty kościoła 
i klasztoru ozdobione są sterczynami. do 

kościoła prowadzą dwa wejścia: główne 
od zachodu, zamykane jest dodatkowo 
oryginalną ażurową, kutą furtą. Boczne od 
strony ulicy Żeromskiego zdobią: rzeźba 
Chrystusa, płaskorzeźba przedstawiająca 
św. Annę z matką Boską oraz emblemat 
franciszkanów. 

>>> Wejście główne; dekoracja wejścia od ul. s. Żeromskiego; fragment muru gotyckiego — okno i przypora

>>> Nawa główna w kościele oo. Bernardynów
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1. nawa główna
nawa główna jest czteroprzęsłowa o osi 
przesuniętej nieco w stronę południową. 
Przykrywa ją sklepienie gwiaździste z koń-
ca XV wieku (nietypowe dla bernardyńskich 
świątyń). Po bokach 2 barokowe ołtarze. 
Ołtarz św. Antoniego z XViii w. (z lewej 
strony) 
Ołtarz Matki Boskiej (po prawej stronie). 
W ołtarzu tym znajduje się obraz matki  
Bożej z dzieciątkiem — w typie matki  
Boskiej Śnieżnej, wczesnobarokowy,  
z początku XVii w., ozdobiony srebrnymi 
sukienkami.

2. Prezbiterium
Przykrywa je sklepienie krzyżowo-żebro-
we. W ścianach znajdują się kamienne 
wsporniki, mające postać ludzkich twarzy, 
prawdopodobnie zakonników. 
Ołtarz główny składa się z trzech rzeźb: 
ukrzyżowanego Chrystusa, maryi i św. Jana 
ewangelisty. Wykonano je prawdopodob-
nie w pracowni z kręgu oddziaływania Wita 
stwosza. Przypuszczalną fundatorką rzeźb 
była opiekunka miasta — królowa elżbieta, 
żona Kazimierza Jagiellończyka, a matka 
św. Kazimierza.

Na południowej ścianie prezbiterium, we 
wnęce zamurowanego okna, znajduje się 
malatura z postacią zakonnika. Jest to ma-
lowidło barokowe z XVii w.

3. Organy
zbudowane przez stanisława Jagodziń-
skiego w 1914 roku, są czwartym już 
instrumentem w kościele oo. Bernardynów. 
zachowały neobarokowy prospekt oraz 
część piszczałek z poprzednich organów, 
pochodzących z 1862 roku, zbudowanych 
przez mateusza mielczarskiego. są to jed-
ne z najlepszych organów w radomiu,  
toteż w kościele Bernardynów każdego 
roku odbywają się koncerty muzyki  
organowej. Wydarzeniem artystycznym  
o największym prestiżu jest coroczny  
międzynarodowy Festiwal muzyki dawnej 
im. mikołaja z radomia.

4. Kaplica adoracyjna
Przylega do kościoła od strony północnej. 
Wzniesiona w XVi w. jako kaplica św. Anny. 
Podczas remontu prowadzonego w latach 
1603—1604 otrzymała późnorenesanso-
wą pseudokopułę, na której znajduje się 
zegar. W poł. XiX w. dobudowano do niej 

>>> malatura z postacią zakonnika, prezbiterium kościoła oo. Bernardynów,  
wspornik z postacią ludzkiej twarzy
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kaplicę św. Agnieszki, a następnie kruchtę. 
Podczas restauracji i rozbudowy kościoła, 
prowadzonej w latach 1911—1914 wg 
projektu stefana szyllera, obie kaplice 
połączono ze sobą. 
Wnętrze kaplicy wielokrotnie zmieniało swój 
wystrój. Przed pożarem pokrywała je bo-
gato zdobiona polichromia. obecny wystrój 
kaplica zyskała podczas remontu w 2004 r. 
Wówczas ustawiono w niej dwa kamienne 
ołtarze: ojca Pio oraz papieża Jana Pawła ii. 
Przy północnej ścianie znajduje się granito-
wy sarkofag, do którego w 1981 r. złożono 
szczątki dionizego Czachowskiego.

W okresie bożonarodzeniowym w kaplicy 
stawiana jest ruchoma szopka. można ją 
oglądać od Świąt Bożego Narodzenia do 

Święta ofiarowania Pańskiego (matki  
Boskiej Gromnicznej). Co roku jest wzboga-
cana o nowe postacie i elementy ruchome. 

5. KAPLICA MATKI BOSKIEJ
Utworzona z dawnej zakrystii. znajduje się 
po prawej stronie kościoła, między pre-
zbiterium a zakrystią. Posiada sklepienie 
kolebkowe pokryte polichromią wzorowaną 
na polichromii XVii-wiecznej. Pośród moty-
wów roślinnych umieszczone są wizerunki 
matki Boskiej z różnych sanktuariów  
w Polsce oraz fragmenty magnifikatu. 
Pośrodku znajduje się obraz Niepokalane-
go Poczęcia NmP. Jest to kopia malowidła 
murilla sygnowana przez dattiego.
Wzdłuż ścian ustawione są oryginalne stal-
le (ławy), będące najstarszym zabytkiem 
meblarstwa w radomiu. Wykonane zostały 
około 1500 r. w stylu późnogotyckim, 
z przeznaczeniem dla chóru zakonnego. 

>>> sarkofag płk. dionizego Czachowskiego

>>> zakrystia w kościele oo. Bernardynów

Dionizy Czachowski — pułkownik 
i naczelnik wojenny województwa 
sandomierskiego w powstaniu stycz-
niowym. zginął 6 listopada 1863 r. 
pod Jaworem soleckim k. iłży. Począt-
kowo jego zwłoki, na rozkaz władz 
rosyjskich, spoczęły na cmentarzu 
wiejskim w Bukównie. W 1938 spro-
wadzono je do radomia i uroczyście 
złożono w mauzoleum przed kościo-
łem oo. Bernardynów. W czasie ii woj-
ny światowej ukryte w podziemiach 
kościoła. Kolejny pogrzeb pułkownika 
odbył się 21 marca 1981 r.

>>> Kaplica adoracyjna
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Na ich zapleckach znajdowały się obrazy 
świętych zakonników z pocz. XVi w., które 
się nie zachowały. 
z kaplicy jest wyjście na krużganki klasz-
torne i do zakrystii. 

6. ZAKRySTIA
To miejsce gdzie przechowywane są szaty 
i naczynia liturgiczne.
spośród nich wyróżnia się barokowy, atła-
sowy ornat haftowany złotą nicią. Widnieje 
na nim herb Poraj. rokokowa monstrancja 
pochodzi z 1755 r. 
Na ścianach liczne obrazy. Najcenniejszym 
z nich jest wizerunek patronki kościoła,  
św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Ponadto 
w zakrystii znajdują się dwa relikwiarze.
do niedawna w zakrystii znajdowała się 
wspaniała kolekcja oryginalnych portretów 
trumiennych, jednak ze względu na ich 
wartość zostały przekazane do muzeum 
Bernardynów w Leżajsku. W radomiu znaj-
dują się obecnie jedynie ich kopie, które 
zdobią ściany refektarza. 

>>> Kaplica matki Boskiej

>>> Wieża przy kościele oo. Bernardynów
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7. WIEŻA
Usytuowana między prezbiterium a klasz-
torem, wtopiona w krużganek. Przed ii woj-
ną światową znajdowały się w niej dwa 
dzwony. Niestety, jeden z nich — ozdobio-
ny reliefowymi medalionami, zakupiony 
w 1626 r. przez gwardiana Floriana Grota 
— został zarekwirowany przez Niemców. 
Ten, który ocalał, był odlany w 1712 r. 
w gdańskiej ludwisarni B. Witwercka.

8. POMnIKI I EPITAfIA
Na ścianach wewnętrznych kościoła znaj-
dują się liczne pomniki i epitafia. 

W nawie głównej

Wszebora Tymińskiego (zm. 1617). Wcze-
snobarokowe, marmurowe, umieszczone 
w płn. ścianie prezbiterium. zmarły został 
tu sportretowany jako rycerz w zbroi, nad 
którym widoczny jest herb Nałęcz oraz pa-
noplia — atrybuty bojownika o wiarę, poniżej 
zaś panegiryczny napis. Pomnik, wzniesiony 
staraniem żony elżbiety z Chlewickich oraz 
zięcia, Andrzeja Korycińskiego jest uznawa-
ny za jeden z najdoskonalszych przykładów 
barokowego nagrobka półfiguralnego na 
ziemiach polskich. 

Antoniego Mikułowskiego (zm. 1794) 
— klasycystyczne, z czarnego marmuru, 
w kształcie obelisku wspartego na sar-
kofagu, z herbem drzewica i panopliami. 
W górnej części portrety na blasze:  
Antoniego mikułowskiego i jego żony, 
Anny z Lubowieckich. Usytuowane jest na 
filarze między chórem i boczną kaplicą. in-
skrypcja informuje, że zmarły był pisarzem 
ziemskim, sędzią kapturowym i posłem na 
sejm. W 1764 r. podpisał elekcję króla  
stanisława Augusta Poniatowskiego.
Ewy z Trojanowskich Krasińskiej 
h. Ogończyk (zm. 1760). marmurowe 
z portretem i panegirykiem, umieszczone 
z płd. ścianie nawy głównej. ewa była 
drugą żoną kasztelana widzkiego Jana 
Krasińskiego h. Ślepowron. epitafium wy-
stawione przez syna i. Krasińskiego. 

We wnękach przy prezbiterium
strona południowa

Tablica brata Szymona, na ścianie bezpo-
średnio za ołtarzem matki Bożej. Upamiętnia 
zakonnika, który zginął na skutek uderzenia 
pioruna podczas nabożeństwa odprawiane-
go 12 listopada 1622 roku o godzinie piątej 
rano i został pochowany dokładnie w tym 
samym miejscu. Tablica jest ciekawym za-
bytkiem sztuki piśmienniczej. zastosowano 
na niej bowiem wyjątkowo dużo ligatur, to 
jest graficznych połączeń liter. 
kamienna płyta z dużym krzyżem i datą 
1613 r.
pomnik Anny z Kempanowa  
Aleksandrowej Szomowskiej, córki  

Wszebor Tymiński herbu Nałęcz — 
syn Adama, wnuk Wszebora, właścicie-
la Jasieńca. Był bratem Katarzyny, żony 
mikołaja Kochanowskiego z sycyny 
(brata poety). Żonaty z elżbietą  
Chlewicką z Białaczowa.
Pełnił obowiązki poborcy podatkowego. 
Bywał na sejmikach w opatowie. dbał 
o folwark w Jasieńcu. Na własnych 
szkutach spławiał zboże Wisłą do 
Gdańska. Posiadał plac z dworem na 
Przedmieściu Jedlińskim w radomiu, 
który sprzedał w 1613 r. pod budowę 
kościoła i klasztoru Panien Benedykty-
nek. Ufundował ozdobne ogrodzenie 
wokół ołtarz Trzech Króli w kaplicy 
św. Agnieszki znajdującej się w koście-
le oo. Bernardynów w radomiu.

>>> epitafium brata szymona
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stanisława oraz zofii z Trzcianej małż. 
Kępanowskich zm. 1618 r. 

północna strona

Walentego Chomentowskiego. epitafium 
składa się z dwóch płyt. Na jednej inskryp-
cja w języku łacińskim, na drugiej herby 
starykoń i Poraj, a pod krzyżem herby  
łabędź i Janina oraz napis w języku łaciń-
skim. epitafium ufundowała żona zmarłego.

Kazimierza Olszewskiego, zm. 6 wrze-
śnia 1836 r. w Karlsbad.

Pod chórem
henryka Deboli, prezesa Komisji Woje-
wództwa sandomierskiego, gubernatora 

cywilnego, zm. w 1831 r. okazały pomnik 
z czarnego marmuru ufundowała żona, 
Józefa z drużbackich, a wykonał prof. sztuk 
Pięknych w Krakowie, K. Ceptowski.

Olimpii z Żerańskich Sobeckiej, zm. 1892 r.
Michała nalepińskiego, zm. 1876 r. 
Jana Leśniewskiego, lekarza, zm. 1899 r.
Anny Jabłonowskiej, córki regenta radom-
skiego Piotra Jabłonowskiego, zm. 1849 r.
Józefa Kaisera, zm. 1838 r.
Leokadii z Wróblewskich Gruszczyń-
skiej, zm. 1913 r.
Dominika Walenkiewicza, zm. 1847 r.

>>> epitafia w nawie głównej: Wszebora Tymińskiego, ewy Krasińskiej, Antoniego mikułowskiego

Walenty Chomentowski,  
ur. ok. 1544 r. żołnierz, uczestnik wy-
praw w czasach zygmunta Augusta  
i stefana Batorego. Walczył o inflanty 
z wojskami cara iwana Groźnego, brał 
udział w szturmie i zdobyciu Połocka 
oraz Wielkich łuków, uczestniczył 
w bitwie pod Byczyną. Pod koniec życia 
podążył z armią Jana zmoyskiego do 
mołdawii. znany był z odwagi oraz siły 
fizycznej. zmarł w 1604 r., mając 60 lat.

>>> epitafium Henryka deboli
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W kaplicy adoracyjnej
ściana zachodnia

Teresy z Jagniątkowskich Wnorowskiej, 
zm. 1841 r.
Michała Skalskiego, obywatela  
m. radomia, jego żony zofii z Kucharskich  
i córek Anastazji i Franciszki.
Józefa Pawlikowskiego, zm. 1841 r., by-
łego oficera 7 pułku Wojska Polskiego oraz 
jego dwóch córek: emilii i Bronisławy.

ściana północna

Marcina Kowalskiego, zm. 1841 r.  
i Pawła Czyszkowskiego.
Marcina Jagielskiego, zm. 1868 r.  
i jego syna Józefa, zm. 1872 r. 
Maryi z Gadomskich Jagielskiej,  
zm. 1876 r.
Rodzinna tablica heleny z Celińskich 
Czarnowskiej, zm. 1884 r,; Władysława 
Czarnowskiego, Wiktorii z Celińskich rejff 
oraz Wiktora Czarnowskiego
Zygmunta Chmieleńskiego (błędnie na-
pisane nazwisko Chmieliński), uczestnika 
powstania styczniowego, rozstrzelanego 
w radomiu. odsłonięcie i poświęcenie 
wspomnianej tablicy odbyło się 22 stycz-
nia 1928 r. po mszy św. odprawionej przez 
ks. seweryna Bielskiego, w 65 rocznicę 
śmierci pułkownika.

heleny z Ratajskich Wróblewskiej,  
zm. 1911 r.
Ludwika Karłubowskiego, zm. 1840 r. 

na filarach: 
Stefana Jasieńczyk Karczewskiego, 
zm. 1888 r. Poświęcona pamięci lekarza 
i filantropa. Ufundowali ją pracownicy drogi 
żelaznej dąbrowskiej. 
Bartłomieja Gumowskiego herbu Topory, 
zm. 1584 r.
Stanisława Malczewskiego herbu  
Tarnawa, zm. 1848 r., radcy Towarzystwa 
Kredytowego ziemskiego, dziadka Jacka 
malczewskiego.
Adama horczaka, lekarza, kapitana WP, 
który zginął w 1920 r.
Inskrypcja w jęz. łacińskim z datą 1607.
Bogato zdobiona tablica zasłonięta kon-
fesjonałem z datą 1665.
Tablica pamiątkowa gen. brygady Jana 
Zientarskiego-Lizińskiego. Granitowa 
tablica z popiersiem generała. Powstała 
z inicjatywy byłych żołnierzy AK: mariana 
Kubisia ps. „szczapa”, Piotra Kunki ps. „Lis” 
i mariana Pastuszki ps. „Czarny”.

Jan Zientarski-Liziński podczas 
kampanii wrześniowej był dowódcą 
oddziału wydzielonego w składzie 
Armii łódź. internowany w rumunii. 
W maju 1940 r. udało mu się opuścić 
obóz internowanych. zamieszkał na 
Węgrzech, gdzie działał w obozie 
Polski Walczącej. Był szefem komórki 
przerzutowej, organizował przerzut 
marszałka rydza-Śmigłego do Polski. 
sam również przedostał się do ojczy-
zny. Po śmierci marszałka prowadził 
pracę wojskową w oPW, a od 1943 r. 
był inspektorem Komendy Głównej 
AK. W sierpniu 1944 r. został dowódcą 
Korpusu Kieleckiego „Jodła”. Więziony 
w latach 1946—1951.  
zmarł w Warszawie.

>>> epitafium stanisława malczewskiego
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Mariana Skorżyńskiego (1876—1940).
Piotra Kociubskiego, radcy miejskiego 
i obywatela m. radomia, zm. 1843 r.
Antoniego Glogiera, nadrachmistrza, 
zm. 1849 r. i jego syna Jana, zm. 1850 r. 
ks. Justyna Łady, zm. 1906 r.

henryka Deboli, zm. 1838 r., p.o. guber-
natora cywilnego Guberni sandomierskiej, 
ufundowana przez urzędników administra-
cyjnych Guberni.

Zygmunt Chmieleński brał aktywny 
udział w działaniach powstańczych, 
pełniąc od września 1863 r. funkcję 
naczelnika wojennego województwa 
krakowskiego, a następnie szefa szta-
bu gen. Józefa Hauke-Bosaka. ranny 
w bitwie pod Bodzechowem 16 grud-
nia 1863 r., dostał się do niewoli 
rosyjskiej i więziony był w koszarach 
wojskowych w radomiu. sąd wydał 
podwójny wyrok — jeden za dezercję 
w 1862 r. z wojska rosyjskiego, skazu-
jący go na degradację i 10 lat katorgi, 
drugi na śmierć przez rozstrzelanie. 
Wyrok wykonano natychmiast 
23 grudnia 1863 r. na terenie koszar 
radomskich, a grób zrównano z ziemią.

Ks. Justyn Łada, kapłan w obrządku 
grekounickim. Pełnił posługę  
w rejowcu oraz Kopyłowie (lubelskie). 
W okresie powstania styczniowego 
włączył się w działania patriotyczne. 
Aresztowany, przebywał w więzie-
niu od grudnia 1864 r. do kwietnia 
1866 r., a następnie pozostawał pod 
dozorem policyjnym. W 1874 r., w ra-
mach prowadzonej walki z kościołem 
grekounickim został usunięty z probo-
stwa w Kopyłowie. razem z rodziną 
zamieszkał w radomiu pozostawał tu 
aż do śmierci. Pochowany na cmenta-
rzu przy ul. Limanowskiego, kw. 10 B.

Stefanii z Siekaczyńskich Lubońskiej, 
zm. 1877 r. 
Jakóba Kociubskiego, sędziego, zm. 1852 r.
Jana Lubońskiego, obywatela radomia, 
zm. 1849 r. 
Adama i Aleksandry z Kuklińskich Lu-
bicz Rakowskich.
Benwenutego Paluchiewicza, gwardiana 
klasztoru oo. Bernardynów, zm. 1858 r. 

B. ZABUDOWAnIA 
KLASZTORnE 

Wznoszone w kilku fazach w XVi w. 
restaurowane w końcu XVii w. Budowla 
trzyskrzydłowa, piętrowa, na planie pro-
stokąta, przylegająca do kościoła od strony 
południowej. od zachodu wysunięta nieco 
przed fasadę kościoła. Układ zabudowań 
kościelno–klasztornych zachował się do 
dzisiaj w niezmienionej formie. 

I. KRUŻGAnKI
oplatają zabudowania klasztorne i kościół. 
stanowią trakt komunikacyjny. sklepione 
kolebkowo. W północnym ramieniu ostrołu-
kowe przejścia przebite w szkarpach nawy. 
We wschodnim krużganku kamienny portal 
prowadzący do zakrystii. 

II. WIRyDARZ 
Czworoboczny dziedziniec. Nazwa pocho-
dzi od łacińskiego viridarius, czyli ogród. 
Pośrodku figura matki Bożej.

III. REfEKTARZ 
(jadalnia dla zakonników).

Usytuowany na parterze w południowo-
-wschodniej części klasztoru. Przed wybu-
chem powstania styczniowego (1863 r.) 
służył przyszłym powstańcom jako miejsce 
szkoleń. odbywały się tu narady, posie-
dzenia, prowadzono naukę pieśni rewo-
lucyjnych i ćwiczenia wojskowe. miejsce 
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to odwiedził późniejszy dyktator marian 
Langiewicz, aby ocenić stan przygotowań 
do powstania. 

C. ZABUDOWAnIA 
GOSPODARCZE
PIEKARnIK 
Niewielki budynek z dwuspadowym da-
chem i piramidalnie zwężającym się ku 
górze kominem. Przylega do klasztoru od 
strony południowej. Pierwotnie pełnił on 
funkcję olejarni, piekarni, browaru i topialni 
wosku. Prawdopodobnie jest to jedyny 
tego typu obiekt w Polsce.
Na piętrze, między budynkiem gospodar-
czym a kominem, do dzisiaj zachowała się 
specjalna cela, tzw. karcer, gdzie zakonnicy 
odprawiali pokutę.

WOKÓŁ KOŚCIOŁA

STACJE DROGI KRZyŻOWEJ
W 1899 r., w murze otaczającym dawny 
cmentarz przykościelny zamontowano 
stacje drogi krzyżowej. Wykonane zostały 
w radomskiej pracowni K. sokołowskiego. 
Umieszczono tam również liczne tablice epi-
tafijne, m.in.: W. Grodzińskiego, P. Jabłonow-
skiego i Konstantego Lubońskiego, Felicjana 
suligowskiego oraz Teodozji z Wnorowskich 
Chałubińskiej i szymona Chałubińskiego — 
rodziców Tytusa Chałubińskiego. 

KAMIEnny KRZyŻ PRZED
KOŚCIOŁEM
Pierwotny, drewniany krzyż ustawiono na 
cmentarzu okalającym klasztor 8 sierpnia 

>>> Piekarnik

>>> stacje drogi krzyżowej

>>> Kamienny portal prowadzący z krużganków do zakrystii. refektarz
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1861 r. Wówczas usypano również kopiec 
„własnemi rękami wszystkich mieszkań-
ców miasta, bez różnicy stanu i płci /…/, 
na pamiątkę wypadków w ubiegłych mie-
siącach t.r. w Warszawie jako też z całej 
Polsce zaszłych". Na krzyżu umieszczono 
cierniową koronę, symbol cierpienia oraz 
tabliczkę z napisem „25, 27 lutego 8, 9 
kwietnia 1861 r.”.
Każdego wieczora wierni gromadzili się 
przed tym pamiątkowym krzyżem i śpiewa-
li pieśni patriotyczno–nabożne. Po upadku 
powstania styczniowego kopiec rozebrano, 
a krzyż nakazano porąbać i spalić. obecny, 
kamienny, jest pamiątką po tamtych wy-
darzeniach.

fIGURA MATKI BOŻEJ nIEPOKALAnEJ 
Kamienną figurę matki Bożej Niepokalanej 
z napisem „O Maryo bez grzechu poczęta, 
módl się za nami”, ufundował w 1858 r. 
Antoni Plewiński., jako drugą na świecie po 
ogłoszeniu przez papieża Piusa iX dogma-
tu o Niepokalanym Poczęciu NmP. została 
ona poświęcona 13 czerwca. Przed wybu-
chem powstania styczniowego odbywały 
się przed nią manifestacje patriotyczne. 
W nawiązaniu do tamtych czasów oraz 
do tradycji rzymskiej od kilku lat w dniu 
8 grudnia (święto Niepokalanego Poczęcia 
matki Bożej) ponownie zbierają się przed 
nią radomianie, władze miejskie i ducho-

wieństwo. Uroczystej modlitwie za miasto 
przewodniczy ks. bp ordynariusz diecezji 
radomskiej. 

UROCZySTOŚCI  
KU CZCI ŚWIĘTyCh 

Bernardyni znani są z liturgicznych ob-
chodów ku czci bardziej i mniej znanych 
świętych. Najbardziej uroczyście obcho-
dzone są: 
Święto św. Błażeja (3 ii) — Po mszy zapa-
lane są skrzyżowane świece i święcone są 
jabłka, które według przesądu pomagają 
w leczeniu bólu gardła,
Święto św. Agaty (5 ii) — odbywa się 
święcenie chleba, wody i soli w celu zapo-
biegania pożarom,
Święto św. Antoniego (13 Vi) — po 
mszy odprawiana jest litania do patrona, 
podczas której wygłaszane są prośby 
i podziękowania. Wierni mają możliwość 
ucałowania relikwii świętego. ojcowie bło-
gosławią dzieci, rozdają im obrazki i święcą 
lilie — symbol czystości,
Święto św. Jana i Pawła (26 Vi) — święci 
się świece, które zapalane są podczas 
burzy,
Święto św. franciszka z Asyżu (4 X) — 
wygłaszane są prośby i podziękowania, 
odbywa się odpust parafialny.

>>> Wirydarz, Figura matki Bożej Niepokalanej
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>>> Kościół pw. Świętej Trójcy

>>> Klasztor Panien Benedyktynek zamieniony na więzienie — obecnie siedziba kurii biskupiej
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kupuje plac na Przedmieściu Jedlińskim 
i rozpoczyna budowę klasztoru;
1627 — pierwsze benedyktynki sprowa-
dzają się do radomia;
1629 — konsekracja kościoła przez bpa 
stanisława starczewskiego. Pierwotnie był 
to kościół drewniany;
1655—1657 — zniszczenie kościoła pod-
czas potopu szwedzkiego;
1678 — budowa murowanego kościoła,  
wg projektu Tylmna z Gameren (projekt  
został zrealizowany częściowo) dzięki 
wsparciu finansowemu Anny  
z Lubomirskich radziwiłłowej i Jerzego 
dominika Lubomirskiego;
1809 — klasztor zamieniono na szpital 
wojskowy;

KOŚCIÓŁ  
PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCy
Plac Kazimierza Wielkiego

MSZE ŚWIĘTE

niedziela i święta: 7.00, 8.00, 9.30, 
11.00, 12.30, 18.00  
(w okresie zimowym 17.00)

dzień powszedni: 6.30, 7.00, 8.00, 
18.30 

Spowiedź w ciągu dnia: 
6.30—12.00; 15.00 — do mszy św. 
wieczornej

tel. (48) 363 80 60 
(48) 629 92 46

zakon benedyktynek założony został 
w Vi w. we Włoszech przez św. Benedykta 
i jego siostrę św. scholastykę. Na ziemiach 
wschodnich pojawił się dopiero w wieku 
Xii, najpierw w rydze (1186), a następnie 
w staniątkach (1240) i w Chełmnie (1274). 
W XVi w. nastąpił kryzys w zgromadze-
niach benedyktynek, brakowało nowych 
powołań, a klasztory pustoszały. dopiero 
w XVii w magdalena mortęska, widząc te 
znaczne trudności, zwróciła się do papieża 
Klemensa Viii z prośbą o reformę reguły 
i przystosowanie jej do warunków polskich. 
Nową regułę opracował biskup Wawrzyniec 
Gembicki. siostry, które ją przyjęły nazy-
wano „benedyktynkami polskimi”.  
Ta zmiana spowodowała odrodzenie się 
zakonu. zaczęły powstawać nowe zgroma-
dzenia: w Nieświeżu, Lwowie, Poznaniu  
i sandomierzu. W tym też czasie Barbara 
Tarłowa, starościna sochaczewska, zapi-
sała znaczną kwotę majątku na budowę 
klasztoru w radomiu, gdzie ksienią miała 
zostać jej córka marianna. 

Kalendarium

1619 — Jan Karol Tarło, wypełniając wolę 
i zapis swojej matki Barbary z dulskich, 
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1819 — ostateczna kasata zakonu — 
w części klasztornej urządzono więzienie;
1837 — kościół został zamieniony na cer-
kiew pw. św. mikołaja;
1887 — w wyniku poważnych uszkodzeń 
budowlanych obiekt zamknięto i już nigdy 
nie zostało w nim odprawione prawosław-
ne nabożeństwo;
1910 — władze zaborcze ogłosiły sprzedaż 
budynku, a nawet pojawił się pomysł jego 
rozbiórki;
1914 — podczas i wojny światowej  
Austriacy zamienili kościół na magazyn;
1924—1927 — odbudowa kościoła dzięki 
staraniom ks. Piotra Górskiego i ofiarności 
mieszkańców radomia;
1927 (20 listopada) — uroczyste poświę-
cenie odbudowanej świątyni i pierwsza 
msza święta. Kościół został przeznaczony 
na nabożeństwa dla młodzieży szkół ra-
domskich;
1935 — rozpoczęcie kolejnego etapu prac 
remontowo–konserwatorskich z inicjatywy 
ks. Bolesława strzeleckiego;
1939—1945 — w części dawnego klasz-
toru zorganizowano szpital dla jeńców 
wojennych;
1940—1945 — w obiekcie klasztornym 
mieściło się więzienie niemieckie;
7 września 1945 — odbicie więźniów 
politycznych przez oddziały podziemia 

niepodległościowego pod dowództwem 
stefana Bembińskiego ps. „Harnaś”;
1945 — benedyktynki z Nieświeża wystą-
piły o zwrot obiektów, ale ze względu na 
umieszczenie w części klasztornej więzie-
nia zgody takiej nie uzyskały;
Od 1947 r. — kościołem zarządzają  
oo. jezuici, a gmach klasztoru od 1999 r. 
stanowi własność kurii biskupiej;
25 czerwca 1976 r. — ks. roman Kotlarz 
błogosławił ze schodów kościoła prote-
stujących robotników, zmierzających pod 
komitet partii;
Lata 80. XX w. — posoborowa zmiana 
wystroju prezbiterium wg projektu prof. 
Wiktora zina;
2006 — odsłonięcie tablicy upamiętniają-
cej odbicie więźniów politycznych.

W okresie międzywojennym przy kościele 
Świętej Trójcy w radomiu pracowali błogo-
sławieni: ks. Bolesław strzelecki, ks. stefan 
Grelewski oraz sługa Boży ks. bp Piotr 
Gołębiowski.
Kościół pw. Świętej Trójcy jest budowlą 
barokową z neobarokową fasadą. murowa-
ny, tynkowany. Wzniesiony na planie pro-
stokąta, trzynawowy, bazylikowy. Wejście 
główne zdobi portal oraz dwie kolumny 
toskańskie.

>>> obraz Świętej Trójcy w ołtarzu głównym. Witraż Trójcy Świętej
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ks. bp Piotr Gołębiowski — biskup sandomierski, teolog, duszpasterz, kandydat na ołtarze. 
Ur. 10 czerwca 1902 r. w Jedlińsku k. radomia. studiował w seminarium duchownym  
w sandomierzu, gdzie w 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie studiował  
na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w rzymie, gdzie w 1925 r. uzyskał doktorat  
z filozofii, a w 1928 r. z teologii. Pełnił funkcję wykładowcy i ojca duchownego w seminarium  
w sandomierzu. od 1941 r. pracował w parafiach w Baćkowicach, w radomiu  
i w Koprzywnicy. W 1957 r. został biskupem pomocniczym sandomierskim. W roku 1967 r. po 
śmierci bp. sandomierskiego Jana Lorka został wikariuszem kapitulnym, a w 1968 r. — admini-
stratorem apostolskim diecezji. Kierował nią do śmierci. Przyczynił się do wielkiego ożywienia 
religijnego diecezji. organizował tygodnie biblijne, powołaniowe, ekumeniczne. Wspierał 
działalność charytatywną i trzeźwościową zorganizował obchody 150-lecia istnienia diecezji 
(1968) i seminarium (1970). Przeprowadził trzy koronacje obrazów matki Bożej słynących 
łaskami: studzianna (1968), Wysokie Koło (1974) i Błotnica (1977). z jego inicjatywy odbyła 
się peregrynacja kopii obrazu Jasnogórskiego do wszystkich parafii w diecezji (1972/73). 
Wykazał się odważną postawą podczas konfliktu o parafię w Wierzbicy, przez co doprowadził 
do uspokojenia sytuacji i zachowania parafii w łączności z Kościołem katolickim. delegat na 
obrady soboru Watykańskiego ii. W październiku 1980 r. pod jego przewodnictwem  
sandomierz obchodził 1000-lecie swego chrześcijaństwa. zmarł nagle 2 listopada 1980 r. 
w Nałęczowie podczas sprawowania Najświętszej ofiary. Pochowany w katedrze sandomier-
skiej. Proces beatyfikacyjny prowadzi diecezja radomska.

bł. ks. Bolesław Strzelecki — ur. 10 czerwca 1896 r. w Poniemoniu na suwalszczyźnie. 
Ukończył seminarium duchowne w sandomierzu, gdzie w 1918 r. przyjął święcenia ka-
płańskie. W latach 1919—1923 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł 
doktora prawa kanonicznego. Był prefektem szkół radomskich, wizytatorem nauki religii, 
spowiednikiem zakonnic, kapelanem oddziału radomskiego związku Harcerstwa Polskiego. 
Aktywny w pracy charytatywnej i społecznej. W latach 1935—1940 retor kościoła Św. Trójcy 
w radomiu, gdzie codziennie odprawiał mszę św., spowiadał i głosił kazania do młodzieży. ze 
składek wiernych odnowił świątynię. Po wybuchu wojny ofiarnie pomagał biednym i więź-
niom. Każdą swoją rozmowę zaczynał zdaniem „niech żyje Polska”. 15 lipca 1940 r. został 
proboszczem parafii Najświętszego serca Jezusowego w radomiu. Aresztowany 7 stycznia 
1941 r., trafił do Auschwitz. W obozie żebrał o chleb dla przebywających tam swoich parafian. 
mówiono na niego: „ojciec ubogich” i „przyjaciel dzieci”, „radomski św. Franciszek”. zamęczony 
przez hitlerowców 2 maja 1941 r. Beatyfikowany w gronie 108 męczenników przez Jana 
Pawła ii 13 czerwca 1999 roku.

bł. ks. Kazimierz Grelewski – ur. 20 stycznia 1907 r. w dwikozach, sakrament chrztu 
przyjął w Górach Wysokich. W latach 1923—1929 studiował w seminarium duchownym 
w sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 4 sierpnia 1929 r. Był prefektem szkół ra-
domskich, w tym Gimnazjum męskiego im. Jana Kochanowskiego. od 1 września 1939 r. 
rektor kościoła garnizonowego pw. św. stanisława w radomiu. Prowadził lekcje w tajnym 
nauczaniu. zajmował się się opuszczonymi dziećmi, założył ochronkę, a po pierwszych eg-
zekucjach na Firleju otoczył opieką rodziny ofiar. Aresztowany w nocy 24 stycznia 1941 r. 
Torturowany w siedzibie gestapo. Przewieziony do Auschwitz, a stamtąd do dachau, gdzie 
został powieszony. Popularny spowiednik więźniów. dla swoich prześladowców miał słowa 
przebaczenia. Beatyfikowany w gronie 108 męczenników przez Jana Pawła ii 13 czerwca 
1999 roku. do młodzieży mówił: Nie można dobrze żyć bez ukochania Najświętszego  
Sakramentu. Czytajcie codziennie Ewangelię Świętą.
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>>> Grota matki Bożej z Lourdes>>> organy

>>> Plan kościoła pw. Świętej Trójcy: 1 — nawa główna; 2 — prezbiterium;  
3 — organy; 4 — nawy boczne; 5 — grota matki Bożej z Lourdes 
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1. nawa główna
nawa główna trzyprzęsłowa, przykryta 
sklepieniem kolebkowym z lunetami. Po 
lewej stronie ambona. ołtarze boczne: lewy 
z rzeźbą Chrystus na krzyżu; prawy z obra-
zem matki Bożej Niepokalanie Poczętej, na-
malowanym według obrazu hiszpańskiego 
malarza B. murilla (1618—1682) przez arty-
stę malarza Władysława Westwalewicza.

2. Prezbiterium
Prezbiterium wyższe o dwa stopnie od 
nawy. ołtarz główny drewniany, wykonany 
w 1927 r. w stylu neobarokowym. Na jego 
szczycie oko opatrzności i herb papieski. 
W części środkowej obraz Świętej Trójcy 
z poł. XViii w. namalowany przez łukasza 
smuglewicza. Pierwotnie obraz ten znaj-
dował się w kościele farnym. Po bokach 
rokokowe rzeźby świętych biskupów  
stanisława i Wojciecha z poł. XViii w.  
Na ścianach, we wnękach, obrazy przed-
stawiające ewangelistów: po lewej stronie 
św. marek, po prawej św. Jan.

3. Organy
Organy 22-głosowe pochodzą z 1937 r. 
Wykonane zostały przez stefana Krukow-
skiego z Piotrkowa Trybunalskiego. organy 
w całości ufundowała eugenia skorżyńska 
z radomia.

4. nawy boczne 
nawy boczne niskie i wąskie, otwarte 
arkadami filarowymi o łukach koszowych. 
Posiadają sklepienie kolebkowo-krzyżowe. 
Nad nawami empory (galerie otwarte do 
wnętrza kościoła). W ścianach bocznych 
płytkie wnęki arkadowe. 

5. Grota Matki Bożej z Lourdes 
znajduje się w nawie zachodniej, przy 
głównym wejściu do kościoła. Powstała 
podczas remontu kościoła prowadzonego 
w latach 1935—1939. W grocie znajduje 
się rzeźba matki Bożej Niepokalanej wyko-
nana przez radomskiego rzeźbiarza  
Bolesława zwolińskiego. 

Witraże
Kościół zdobi wiele oryginalnych witraży. 
dziewięć z nich wykonano w zakładzie 
A. ryniewicza w Krakowie w czasie, gdy 
rektorem kościoła był ks. Bolesław  
strzelecki. są to: 
„dobry Pasterz”, dar pani m. Bartel; 
„Trójca Przenajświętsza”, dar uczęszczają-
cych do kościoła; 
„m.B. Częstochowska”, dar dr. michalskich; 
„Św. Franciszek z Asyżu”, dar dr. Cianiengów; 
„Św. scholastyka”, dar pana F. Wiosny;
„Św. stanisław Kostka”, dar szkół męskich; 
„Św. Teresa od dzieciątka Jezus”, dar szkół 
Żeńskich; 

>>> Witraże w kościele pw. Świętej Trójcy: św. stanisław Kostka, św. scholastyka,  
św. Teresa od dzieciątka Jezus, św. Franciszek z Asyżu
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„Św. Józef z dzieciątkiem Jezus”, dar pana 
J. Bonieckiego;
„Adoracja Najświętszego sakramentu”,  
dar Państwa Jodłowskich.
osiem okien witrażowych górnych ofiaro-
wał P. Pruski.

Tablice pamiątkowe
Na pilastrze przy prezbiterium po prawej 
stronie tablica ks. romana Kotlarza.
Na filarach przy wejściu dwie tablice.  
Po lewej stronie tablica poświęcona  
śp. Tadeuszowi Andersohnowi SI,  
odnowicielowi i dyrektorowi ogniska  
Apostolstwa modlitwy w radomiu  
w latach 1980—1991. Po prawej stronie 
tablica poświęcona księżom: Bolesławowi 
strzeleckiemu, stefanowi Grelewskiemu  
i Kazimierzowi Grelewskiemu. 

Przed kościołem

Pomnik Maryi Matki Życia 
znajduje sie na placu od strony  
ul. J. malczewskiego. zaprojektowała go 
Krystyna Fatyga-solska. Poświęcenia 
8 grudnia 1997 r. dokonał kardynał  
Franciszek macharski. Był to pierwszy 
pomnik w Polsce dedykowany nienarodzo-
nym dzieciom.

Tablica upamiętniająca akcję odbicia 
więźniów politycznych 
Na ścianie dawnego klasztoru Panien 
Benedyktynek i dawnego więzienia znaj-

duje się tablica upamiętniająca żołnierzy 
AK z oddziałów stefana Bembińskiego 
„Harnasia” i stanisława Podkowińskiego 
„ostrolota”, którzy 19 września 1945 r. 
opanowali więzienie Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w radomiu, 
uwalniając 300 więźniów. Akcją dowodził 
stefan Bembiński, ps. „Harnaś”. 

>>> Pomnik maryi matki Życia

>>> obrazy w prezbiterium: św. Jan ewengelista i św. marek

>>> Witraż Adoracja Najświętszego sakramentu
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ks. Roman Kotlarz (1928—1976).
Urodził się w Koniemłotach koło staszo-
wa. Po zdaniu matury wstąpił do semi-
narium duchownego w sandomierzu, 
gdzie 30 maja 1954 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Był wikariuszem w para-
fiach: szydłowiec, Żarnów, Koprzywni-
ca, mirzec, Kunów i Nowa słupia, a od 
26 sierpnia 1961 r. proboszczem parafii 
pw. mB Częstochowskiej w Pelagowie 
koło radomia. Wygłaszał kazania pa-
triotyczne, w których bronił godności 
człowieka, prawdy i sprawiedliwości, za 
co był szykanowany przez władze.  
25 czerwca 1976 błogosławił protestu-
jących robotników, stojąc na schodach 
kościoła pw. Świętej Trójcy w radomiu. 
został zaliczony przez władze komuni-
styczne w poczet „radomskich bandy-
tów" i poddany represjom. Wzywany na 
przesłuchania, przeszedł tzw. ścieżki 
zdrowia. 15 sierpnia 1976 r. zasłabł 
podczas odprawianego nabożeństwa. 
zmarł 18 sierpnia 1976 r. w szpitalu 
w Krychnowicach. Pochowany w ro-
dzinnych Koniemłotach.
Pośmiertnie został odznaczony przez 
Prezydenta rP na uchodźstwie ryszar-
da Kaczorowskiego złotym Krzyżem 
zasługi z mieczami za ofiarę życia 
w walce z komunistami o niepodległą 
Polskę oraz przez Prezydenta rP Lecha 
Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą orderu odrodzenia Polski.

>>> Tablica upamiętniająca akcję odbicia więź-
niów politycznych

>>> Tablice pamiątkowe w kościele pw. Świętej Trójcy

>>> Fragment dawnego klasztoru
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>>> Kościół ewangelicko-augsburski
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Wspólnota ewangelicko-augsburska 
powstała w XVi w. na bazie reformacji 
Kościoła Chrześcijańskiego. zasady wiary 
sformułował ks. dr marcin Luter oraz jego 
zwolennicy. Ujęte w formie Wyznania za-
twierdzone zostały 25 czerwca 1530 r. na 
sejmie w Augsburgu. stąd nazwa wyznania 
augsburskiego (łac. confessio augustana) 
oraz nazwa Kościoła ewangelicko–augsbur-
skiego w rzeczypospolitej Polskiej.
Historia ewangelików w radomiu wiąże 
się bezpośrednio z rozwojem miasta w XiX 
wieku, kiedy zaczęli przybywać rzemieśl-
nicy z Niemiec i Austrii. zachęcani licznymi 
ulgami i przywilejami podejmowali pracę 
w tworzących się zakładach przemysło-
wych oraz zakładali własne. W 1826 r. 
powstała parafia ewangelicka, która liczyła 
ok. 12 tys. wyznawców. W 1827 r. gmina 
ewangelicka w radomiu zakupiła na po-
trzeby kościoła budynek przy ul. reja  
(dawny kościół pw. NmP).
Podczas pierwszej wojny światowej, na 
mocy dekretu cara, nastąpiły wysiedlenia 
ewangelików z okolic radomia, które 
doprowadziły do zmniejszenia liczebności 
wiernych parafii o 90%. 
z chwilą zakończenia i wojny światowej 
powróciła część osadników i parafia zaczę-

ła się odradzać. W 1920 r. utworzono Kasę 
Pożyczkową celem udzielania pomocy 
powracającym zesłańcom. Podczas ii wojny 
światowej na mocy zarządzenia general-
nego gubernatora Hansa Franka parafia 
radomska została podzielona na polską 
i niemiecką. Proboszczem polskiej parafii 
został Włodzimierz missol, duszpasterzując 
do 1948 r. Po wyzwoleniu większość wier-
nych parafii niemieckiej opuściła radom. 
Kościół ocalał m.in. dzięki temu, że zdjęto 
z niego niemieckie tablice. 
Wśród ewangelików radomskich było wielu 
znanych i zasłużonych obywateli: pisarz 
Walery Przyborowski, malarz Karol Hoppen, 
rodzina Karschów (założyli i rozbudowali 
garbarnię na starym mieście), architekt 
i badacz dziejów radomia Alfons Pinno 
oraz lekarz Adolf Tochtermann. 

KOŚCIÓŁ 
EWAnGELICKO- 
-AUGSBURSKI
ul. M. Reja 6

nabożeństwa

niedziela: 10.00

Kościół można zwiedzać  
po wcześniejszym umówieniu się

tel./fax (48) 362 73 35

radom@luteranie.pl
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Kalendarium

poł. XIV w. — benedyktyni sieciechowscy 
wznoszą w obrębie murów miejskich drew-
nianą kaplicę pw. NmP.
1774 — na miejscu zniszczonej kaplicy 
wystawiony zostaje murowany kościół. 
Wejście znajdowało się od strony obecnej 
ulicy szwarlikowskiej, a prezbiterium wbu-
dowano w jedną z baszt murów miejskich. 
1802 — władze austriackie zamieniają 
świątynię na magazyn soli, 
1818 — przebudowa kościoła na teatr  
według projektu Józefa müllera. W tym 
czasie budynek nabyło Towarzystwo  
dobroczynności, 
30 września 1826 r. — erygowanie parafii 
ewangelickiej w radomiu. 
1827 — budynek teatru nabywa parafia 
ewangelicka, celem przekształcenia go na 
kościół.
6 czerwca 1830 r. — pierwszym probosz-
czem parafii zostaje Juliusz Krause. 
16 grudnia 1843 r. — śmierć proboszcza 
parafii, ks. Juliusza Krausego w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku podczas prac 
remontowych kościoła.
1893—1895 — rozbudowa kościoła do 
obecnego kształtu: poszerzono go, wznie-
siono nową wieżę i wystawiono marmu-
rowy ołtarz. zmieniono również wejście, 
które obecnie znajduje się przy ulicy 
m. reja. Podczas remontu natrafiono na 
ślady dawnych pochówków. odnalezione 

>>> Proboszczowie radomskiej parafii  
ewangelicko-augsburskiej: otton Wüstehube,  

Henryk Tochtermann

>>> Plan kościoła ewangelickiego:  
1 — kuta krata; 2 — empora i organy; 3 — ambona;  

4 — ołtarz; 5 — chrzcielnica; 6—7 — piece węglowe;  
8 — rzeźba Chrystus Zmartwychwstały
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szczątki pochowano uroczyście pod ołta-
rzem kościoła. 
1939—1945 — podział parafii radomskiej 
na polską i niemiecką, na mocy zarządzenia 
generalnego gubernatora Hansa Franka. 
po 1976 — stopniowy rozwój parafii.
1984—1986 — remont kościoła.
2010—2012 — gruntowny remont kościoła 
i domu parafialnego

Kolejnymi proboszczami parafii ewange-
lickiej w radomiu byli: ks. Juliusz Krause, 
ks. Franciszek Jan, ks. Władysław  
stockmann, ks. otton Wüstehube,  
ks. Henryk Tochtermann, ks. edmund 
Friszke, ks. Józef Kułak, ks. Bogusław 
Wittenberg, ks. Jan Hause, ks. Jan szklorz, 
ks. dariusz Chwastek. obecnie od 1 lipca 
2004 r. stałym duszpasterzem radomskiej 
parafii jest ks. Wojciech rudkowski.

Kościół 

Jest budowlą w stylu eklektycznym, jed-
nonawową, na planie prostokąta, z wieżą 
od strony północnej. do kościoła prowadzi 
jedno wejście od strony ul. reja. Wypo-
sażenie wnętrza skromne. Na szczególną 
uwagę zasługują:

1. Kuta krata
zamykająca główne wejście, wykonana 
w roku 1894 w pracowni Kindta.

2. Empora i organy
dwukondygnacyjna, ręcznie zdobiona 
empora pochodzi prawdopodobnie z 1894 
roku. Na pierwszej kondygnacji znajdują 
się miejsca siedzące dla wiernych, a na 
drugiej organy wykonane w 1877 r. przez 
organomistrza riemera z Brzegu Śląskiego. 
są one najstarszym instrumentem znajdu-
jącym się na terenie radomia. Fundatorem 
był ks. otto Wüstehube wraz z małżonką. 
zastąpiły wcześniejsze z 1836 r., które 
sprzedano do parafii w Kaszowie. Nowy 
instrument to 8-głosowe organy, które 
zachowały się w pierwotnym stanie. 
Trójdzielny prospekt utrzymany w stylu 
klasycystycznym ozdobiony jest dekoracją 
snycerską.

3. Ambona z 1894 r. 
Umieszczona jest na pilastrze po lewej 
stronie kościoła. Wykonana została ręcznie 
z drewna dębowego. ma kształt wieloboku. 
Nad nią baldachim imitujący kopułę pokry-
tą metalowymi łuskami. Na szczycie krzyż. 

>>> Krata w głównym wejściu do kościoła, chrzcielnica i żeliwny piec 
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4. Ołtarz marmurowy
ołtarz wykonany w 1894 roku. w Kieleckiej 
Fabryce Wyrobów marmurowych.  
W centralnej części znajduje sie krzyż z po-
stacią Chrystusa. Po bokach dwie kolumny.

5. Chrzcielnica z 1911 r.
Chrzcielnica wykonana w Kieleckiej  
Fabryce Wyrobów marmurowych. 

6, 7. Dwa żeliwne piece węglowe 
Piece z początku XX wieku ustawione po 
bokach prezbiterium. okrągłe, wsparte na 
czterech lwich łapach. Na węższej części 
korpusu widnieje odlew przedstawiający 
Feniksa. Wykonane zostały w firmie Phonix. 

8. Chrystus Zmartwychwstały

rzeźba ustawiona w 1999 r. Pierwotnie 
zdobiła grobowiec Teodora Karscha na 
cmentarzu przy ul. Kieleckiej.

Epitafia i tablice 
pamiątkowe

Epitafium ks. Otto Wüstehubego — kla-
sycystyczne, marmurowe. Płyta z inskryp-

cją w języku polskim ujęta z obu stron 
pilastrami z głowicami klasycystycznymi. 

Epitafium ks. henryka Tochtermanna — 
klasycystyczne, marmurowe. Płyta z in-
skrypcją zwieńczona gzymsami. Na płycie 
fragment księgi Joba iV.3—4.

>>> Chrystus Zmartwychwstały>>> ołtarz>>> Trójdzielny prospekt 
organowy

Pastor Otto Wüstehube — wybitny 
duchowny luterański. Przez 42 lata był 
duszpasterzem radomskiego zboru. 
dzięki jego staraniom kościół został 
wyremontowany i otrzymał nowe or-
gany. W 1899 r. wybrano go zwierzch-
nikiem diecezji warszawskiej Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego

henryk Tochtermann pracował 26 
lat w radomskim zborze. Był również 
nauczycielem w gimnazjum rządowym 
(dziś iV Lo im. T. Chałubińskiego) i pol-
skim prywatnym gimnazjum, tzw. gaj-
lówce (dziś iii Lo im. d. Czachowskiego). 
Aktywnie działał na polu charytatyw-
nym. zelektryfikował kościół jako jeden 
z pierwszych obiektów w radomiu.
zmarł 12 lutego 1929 r. Tablica odsło-
nięta w 1935 r., zaprojektowana przez 
Alfonsa Pinno. 
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Epitafium ks. Edwarda friszkego — 
marmurowe, wmurowane w 50 rocznicę 
napaści Niemiec na Polskę. 
Epitafium Aleksandra Roesslera  
(1859—1879), nauczyciela gimnazjum 
w radomiu. 
Epitafium Zofii Marx (w zakrystii) — mar-
murowe, prostokątne, na profilowanych, 
ostro zakończonych narożach.

Tablica upamiętniająca 100 rocznicę 
powstania parafii ewangelicko- 
-augsburskiej (przy wejściu do kościoła) 
odsłonięta 10 października 1926 r. Tablicę 
projektował pastor radomski, ksiądz  
Henryk Tochtermann. 

Edmund friszke objął stanowisko  
pastora w radomiu po zmarłym  
w lutym 1929 roku księdzu Henryku  
Tochtermannie. 21 września 1939 
roku został aresztowany przez gesta-
po za przedwojenną działalność po-
lonizacyjną wśród parafian. do końca 
wojny był więźniem obozów koncen-
tracyjnych oranienburg–sachsenhau-
sen oraz dachau. mógłby wrócić, gdy-
by zgodził się podpisać volkslistę  
i przestał być duchownym. obozy 
przeżył. Po wojnie pracował w parafii 
w olsztynie. zmarł w 1958 roku.

>>> epitafium zofii marx, ottona Wüstehubego

>>> epitafium ks. Henryka Tochtermanna

>>> epitafium edmunda Friszkego

>>> epitafium Aleksandera roesslera

>>> Tablica upamiętniająca  
100 rocznicę powstania parafii

Zofia Marx pracowała jako pod- 
aptekarz w aptece „Pod Białym orłem”. 
W czasie pracy uległa zatruciu. zmarła 
5 lutego 1900 r. w 22 roku życia. 
epitafium wystawili koledzy w dowód 
pamięci i głębokiej czci.
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