
















Kościół farny w Radomiu 
Kościół farny w Radomiu pw. św . Jana Chrzciciela powstał - jak się 
sądzi - w latach 1360-1370 z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. 
Składał się zapewne z prostokątnej nawy i niższego, zamkn iętego 

trójbocznie, prostokątnego prezbiterium . Na zewnątrz - opięty był 

szkarpami , a wschodnią i zachodnią nawę wieńczyły najpewniej trój
kątne szczyty. Przy północnej ścianie prezbiterium istniała być 
może zakrystia . 
Pozostałością po najstarszej świątyn i są mury prezbiterium oraz 
zac howane częśc iowo ściany nawy głównej - południowa i północna. 
W XV w. przy farze radomskiej wybudowano trzy kaplice i wieżę. 
Kaplice fundowali mieszczanie radomscy. Pierwsza od południa, pw. 
św. Krzyża powstała po 1416 roku staraniem Teodora Dytka. 
Przypuszczalnie w latach 1439-1460 przy zachodnim przęśle nawy, 
od północy wzniesiono wieżę kościelną. Wieża na planie kwadratu, 
pierwotnie o trzech kondygnacjach , przykryta została stożkowym 
gotyckim sklepieniem . Dzisiejsza ma jeszcze dwie ośmioboczne 
kondygnacje dobudowane w XIX wieku. Wieża spełniała podwójną 
rolę - dzwonnicy kościelnej i strażnicy miejskiej. 
W 1481 roku Jan Warcab ufundował kaplicę św. Trójcy przylegającą 
do wieży od wschodu. Dwuprzęsłowa kaplica, z niewielkimi zmia
nami , zachowała się do dziś . Nazywana była Warcabowską, później 
Różańcową, Bożego Ciała , Ciała Chrystusa. 
Po przeciwnej stronie nawy, pod koniec XV wieku (przed 1495 r.) , 
małżeństwo Anna i Wojciech Kościeniowie ufundowali kaplicę 
pw. św . Anny (zwaną także Kosnowską) . 

Na początku XVI wieku została wzniesiona kolejna kaplica - przy 
południowej ścianie nawy - sąsiadująca od wschodu z kaplicą św. 
Anny. Fundował ją Stefan Baryczka - mieszczanin radomski. W tym 
samym czasie nałożono sieciowe sk lepienie prezbiterium, które 
przetrwało do dziś. 
W latach 1630-1633, przy południowej ścianie prezbiterium, Jan 
Kochanowski z Baryczy, chorąży kozienicki, wzniós ł kaplicę grobową 

pw. św. Magdaleny. Kaplicę zbudowano na planie zb liżonym do kwa
dratu, nakryto kopułą z latarnią. 
Druga połowa XV ll wieku i wiek XVIII to czasy wojen i klęsk, które 
wpłynęły na ogólne zubożenie i upadek Radomia. Kośc iół farny był 
w bardzo złym stanie . Na początku XIX wieku został ogołocony z wy
posażenia. 

Pierwsze próby restauracji i odbudowy datowane są na rok 1838, ko
lejne na lata 1881-1882. Największy wpływ na wygląd współczesnej 
fary miały prace dokonane w latach 1909- 1911. Kościół przebudo
wano według projektu architekta Józefa Dziekońskiego . Przedłużono 

wówczas kościół o jedno przęsło na zachód, kaplicę od południa 
zamieniono na nawę boczną Nawa główna otrzymała sklepienie 
sieciowe, a kaplica Warcabowska - sklepienie kryształowe . Rozebrano 
starą zak rystię , budując nową , opatrzoną zewnętrznym krużgankiem . 

Podobny k rużganek stanął od po ł udnia fary, przy bocznym wejściu do 
kościoła. W tym czasie fara otrzymała także wyposażenie utrzymane 
w stylu neogotyckim. W latach 70 tych XX wieku, we wnętrzu 
kościoła, wykonane zostały nowe ma lo widła ścienne - w prezbi
terium , nawie głównej i kaplicy WarcabowskieJ. Ich autorem był 
artysta Wacław Taranczewski . 

Najcenn iejszymi elementami wyposażen ia fary są: 
chrzcielnica - z piaskowca szydłowieckiego powstała w 2. połowie 
XV w , o bogatej dekoracji maswerkowej, 
kamienny jJortal - między prezbiterium a zakrystią, z dekoracją 
gotycko-renesansową; wykonany z piaskowca około 151 O - 1515 
z fundacji Mikołaja Szydłowieckiego, kasztelana i starosty radom
skiego, 
żelazne drzwi - umieszczone w portalu z okuciami w romby i rozety 
z monogramem Chrystusa, Orłem oraz herbem Odrowąż, 
W)'Stn5j kajJ/icy Kochanowskich - wnętrze kopuły pokryte jest de
koracją w postaci promieniście rozchodzących się wał ków stiuko
wych, łączących medaliony, w których umieszczono rozety i ozdobne 



Na zewnątrz umieszczone są ep1taf1a m.in. Stanisława Kępickiego 
(1608), Jakuba Łodw1gowsk1ego (1761), Katarzyny Majewskiej (ok. 
1774), Ludwika Majewskiego (1792) 1 Franc1szk1 Majewskiej (1793). 
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