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Park Miejski w Radomsku (znany dziś jako Park Świętojański) powstał w latach 

1918-1939 na terenie dawnego targowiska miejskiego. Zaprojektowany został przez 

ogrodnika i planistę – Franciszka Szaniora (1853-1945), znanego jako projektanta 

i współzałożyciela parków w całej Polsce – m. in. Ogrodu Krasińskich, Parku Ujazdowskiego, 

Parku Skaryszewskiego, Ogrodu Saskiego, Ogrodów Jasnogórskich, Toru Wyścigów 

Konnych na Służewcu, parków w Złotym Potoku, Kaliszu, Guzowie, parku zdrojowego 

w Ciechocinku i wielu innych. Franciszek Szanior tworzył na przełomie XIX i XX wieku i był 

jednym z ostatnich przedstawicieli stylu krajobrazowego. 

Park Świętojański posiada wszelkie cechy miejskiego ogrodu publicznego 

o charakterze krajobrazowym z pierwszej połowy XIX wieku. Zachowując pierwotny układ 

przestrzenny (z niewielkimi przekształceniami) stanowi przykład rozwiązań przestrzennych 

stosowanych w sztuce ogrodowej w dwudziestoleciu międzywojennym. Park posiada 

kształt wieloboku zbliżonego do trapezu i jest podzielony przestrzennie na dwie części 

przepływającą przez miasto rzeką Radomką. 

Na terenie parku umiejscowiona została figura św. Jana Nepomucena – świętego 

chroniącego m. in. od powodzi, stąd często ustawianego na skrzyżowaniach dróg lub 

w miejscach publicznych w pobliżu wody. 

Układ geometryczny zamknięty został dwiema bocznymi alejami z nasadzeniami 

dębów czerwonych i szpaleru grabowego oraz alejkami bocznymi o bardzo regularnym 

kształcie dzielącymi przestrzeń na kwatery. W obrębie tych kwater nasadzone zostały 

jesiony wyniosłe, które obecnie są jednymi z najstarszych drzew. Układ geometryczny 

ciągnie się wokół strefy wejściowej na całej długości ulicy Piłsudskiego oraz od zachodniego 

ogrodzenia, aż po aleję biegnąca wzdłuż stawu. Poza strefą geometryczną zlokalizowaną 

w północno - zachodniej części,  park nabiera charakteru krajobrazowego. Część centralna 

i południowa ze zbiornikiem wodnym i dwoma wyspami stanowi część ozdobną parku. 

W obrębie stawu znajdują się dwie wyspy – pierwsza z zadrzewiona, druga z altana różaną. 

Wokół stawu przebiega obwodnicowo alejka – wewnętrzna o mniejszym promieniu. Drugą 

zewnętrzną obwodnicową alejkę tworzy aleja biegnąca wzdłuż rzeki Radomki po jej 

zachodniej stronie, która tuż przed częścią geometryczną zmienia bieg, aby połączyć się 

z aleją wewnętrzną biegnącą wokół stawu.  Na terenie parku usytuowano trzy kładki łączące 

dwie części parku – zachodnią i wschodnią. Główną osnowę wschodniej części parku 

stanowi najszersza w całym parku aleja biegnąca wzdłuż rzeki Radomki, w którą zostały 

wkomponowane najstarsze lipy prawdopodobnie zaadaptowane do projektu parku. 

Aleje tę tworzą także jesiony pensylwańskie i korkowce amurskie.
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 Po wschodniej stronie alei (w północno-wschodniej części parku) zaprojektowana 

została część użytkowa z muszlą koncertową - obecnie nie istniejącą. W części południowo-

wschodniej, w latach 70-tych wybudowany został plac zabaw. Park zasadniczo zachował się 

w swoich granicach za wyjątkiem granicy północno-wschodniej, która uległa przesunięciu 

w kierunku zachodnim pozostawiając poza granicami ogrodzenia relikty szpaleru 

z kasztanowców zwyczajnych. Teren ten został wyłączony z parku i przekształcony 

do obsługi komunikacyjnej miejscowego Domu Kultury – obiektu stanowiącego Dobro 

Kultury Współczesnej . 

W 1933 roku wschodnia cześć dzisiejszego parku spełniała funkcję użytkową – 

sportowo-rekreacyjną.  W miejscu dzisiejszego placu zabaw usytuowany był kort tenisowy 

oraz strzelnica sportowa, a w miejscu muszli koncertowej istniało targowisko.

W 2016 roku dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowano zadanie pn. Rewaloryzacja Parku 

Świętojańskiego w Radomsku - Etap I, w ramach którego odtworzona została część 

historyczna układu komunikacyjnego i powiązań widokowych. Wyposażenie parku 

uzupełniono o elementy współczesne i ścieżkę dydaktyczną.

Park Świętojański w Radomsku – Wprowadzenie



CZĘŚĆ ZACHODNIA PARKU:

       ALEJA. GABINET. PARTER. POJĘCIA NIE TYLKO MIEJSKIE

       RUNO LEŚNE. GATUNKI POWSZECHNE I CHRONIONE

       DĄB BŁOTNY KONTRA ZŁOTA POLSKA JESIEŃ

       ALE LIPA! INSPIRUJĄCE SUPERDRZEWO

       ROŚLINNOŚĆ STREFY BRZEGOWEJ I PRZYBRZEŻNEJ STAWU PARKOWEGO

       KLON SREBRZYSTY – DRZEWO O WNĘTRZU SŁODKIM JAK MIÓD

       KORKOWIEC AMURSKI. DRZEWO PIEKNE I UŻYTECZNE 

       METASEKWOJA CHIŃSKA. ŻYWA SKAMIENIAŁOŚĆ 

       DEREŃ ŚWIDAWA I INNE PTASIE PRZYSMAKI

       JESION WYNIOSŁY – DRZEWO ZE SŁOWIAŃSKĄ DUSZĄ

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Spis tablic

PRZYSTANKI ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZEJ

PROGRAM FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[1] główna brama wejściowa

[2] strefa wejściowa z kwietnymi parterami

[3] figura św. Jana Nepomucena

[4] część geometryczna z aleją lipową

[5] gabinety umiejscowione wokół 

     najstarszych jesionów

[6] przystań dla łodzi wiosłowych

[7] szuwary

[8] duża wyspa z drzewami

[9] mała wyspa z altaną różaną

[10] placyk pod lipą krymską

[11] kładka południowa

[12] kładka centralna

[13] kładka północna

[14] zejście do wody

[15] główna aleja części zachodniej

[16] aleja obwodnicowa wokół stawu

[17] aleja korkowców i dereni

[18] główna aleja spacerowa z funkcją 

       ścieżki rowerowej i drogi pożarowej

[19] wejście północne

[20] wejście południowe

[21] wejście od strony Miejskiego Domu           

      Kultury

[22] wejście wschodnie od strony zabudowy         

       wielorodzinnej 

[23] wejście do siłowni

[24] zewnętrzna siłownia (ogrodzona)

[25] plac zabaw w niskich labiryntach

[26] budynek wielofunkcyjny inspirowany               

       stylem przedwojennego modernizmu

[27] muszla koncertowa ze sceną letnią

[28] plac widowni z płyt kamiennych 

       z ławkami i podświetloną fontanną 

[29] geometryczny pagórek

[30] strefa jarmarku (sezonowo)

[31] altana śmietnikowa

[32] budynek trafostacji

PROGRAM DLA CZĘŚCI 

ZACHODNIEJ PARKU

PLANOWANY PROGRAM 

DLA CZĘŚCI WSCHODNIEJ PARKU



Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Tablica informacyjna



Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Przystanek 1



Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Przystanek 2



Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Przystanek 3



Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Przystanek 4



Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Przystanek 5



Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Przystanek 6



Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Przystanek 7



Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Przystanek 8



Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Przystanek 9



Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza – Przystanek 10



Publikacja powstała w ramach zadania

pn. Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku – Etap I 

dofinansowanego ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach Programu Priorytetowego

„Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”

Egzemplarz bezpłatny

Miasto Radomsko

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

www.radomsko.pl
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