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Kościół par. pw. św. Lamberta zbudowany 

został w latach 1869-76 staraniem ks. Wincen-

tego Gajewskiego, na miejscu zrujnowanej fary 

– według projektu Konstantego Wojciechow-

skiego w stylu neobarokowym; kościół jest mu-

rowany, orientowany, trójnawowy, bazylikowy.  

Oprócz okazałego ołtarza głównego, w tran-

sepcie znajdują się 4 ołtarze boczne. W ołtarzu 

głównym umieszczona została statua Chrystusa 

Pana - Odkupiciela Świata oraz figury świętych Piotra i 

Pawła z XIX w. wykonane przez znanego warszawskiego 

rzeźbiarza – Andrzeja Pruszyńskiego. Zapewne też jego au-

torstwa są figury św. Stanisława Kostki i św. Józefa w oł-

tarzu bocznym od południa oraz św. Barbary i św. Rozalii 

– w ołtarzu bocznym - od północy. Wskazuje na to podo-

bieństwo formy i stylu; figury zostały wykonane już po 

1876 roku, w miarę zdobywania funduszy na doposażenie 

ołtarzy bocznych, dlatego nie wspomina o nich autor opra-

cowania Kościół parafialny Stary i Nowy w Radomsku – 

Romuald Hube – wydanego w 1876 roku w Warszawie. 

Istniejące wątpliwości co do przedstawionej świętej w figu-

rze północnego ołtarza bocznego (po prawej jego stronie) – 

przemawiają za świętą Rozalią, która była popularną świętą 

w naszym regionie. Posiada ona atrybuty tej świętej (krzyż 

w ręku i wianek z róż na głowie) – istniejące także na jej 

obrazowych przedstawieniach w kaplicy św. Rozalii i na 

obrazie z roku 1831 znajdującym się na plebani kościoła, a 

ufundowanym przez Wojciecha i Annę z Pietraskich Zię-

bińską.  
http://swlambert.pl/o-parafii/historia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ntn2APVBFuE 

zob. też: https://www.youtube.com/watch?v=f3ZFs8jX_m4 

http://swlambert.pl/o-parafii/historia/
https://www.youtube.com/watch?v=ntn2APVBFuE
https://www.youtube.com/watch?v=f3ZFs8jX_m4


      
święci Piotr i Paweł 

 

      
święci Józef i Stanisław Kostka 

 

      
święte Barbara i Rozalia 



W części centralnej tego ołtarza bocznego umiesz-

czony został duży obraz św. Anny pędzla profesora Po-

nikowskiego z Warszawy. Św. Anna przedstawiona zo-

stała z atrybutem księgi – jak naucza młodą Maryję. Na 

bocznym ołtarzu obok, u wylotu lewej (od wejścia) nawy 

bocznej –umieszczony został duży obraz św. Walentego, 

którego autorem jest warszawski malarz Leon Biedroń-

ski. Na ołtarzu tym znajduje się ruchomy obraz św. Ojca 

Pio, którego relikwiarz udostępniany jest wiernym w 

trakcie modlitw o jego wstawiennictwo. Natomiast na 

ołtarzu bocznym u wylotu nawy prawej znajduje się ob-

raz św. Lamberta z roku 1873 – namalowany przez Igna-

cego Jasińskiego z Warszawy. Obraz ten, staraniem ks. 

kan. Antoniego Arkita, został w roku 2012 poddany re-

nowacji. W części górnej tego ołtarza bocznego umiesz-

czony został w obramieniu medalionu obraz św. Anto-

niego Padewskiego, zapewne także autorstwa Ignacego 

Jasińskiego. W znajdującym się obok (od południa) ołta-

rzu NMP Szkaplerznej znajduje się obraz Matki Bożej 

Szkaplerznej namalowany przez artystę malarza z War-

szawy – Józefa Buchbindera – „fundacji Senatorowej 

Hube”. Poniżej tego obrazu jest przedstawienie malar-

skie Matki Bożej wręczającej św. Dominikowi różaniec. 

Natomiast pod baldachimem chrzcielnicy umieszczony 

został obraz wykonany w XIX wieku przez Konrada Za-

rębę („kapitana wojsk cesarskich”) – Chrzest Chrystusa 

z postacią św. Jana Chrzciciela; figurka tego świętego 

została przytwierdzona wyżej – na drewnianym balda-

chimie. W kolegiacie eksponowane są także przenośne 

obrazy innych świętych: św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

św. Ojca Pio i św. Floriana (ten ostatni czasowo – w 

maju). Przy lewej od wejścia nawie umieszczona została 

figurka św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem. W 

prezbiterium znajduje się obraz zasługujący na uwagę: 

„Chrystus pośród dzieci” – szkoły holenderskiej z 2. poł. 

XVI w.  



    
Chrzest Chrystusa i Maryja wręcza różaniec św. Dominikowi 

 

 

                 

Święci: Teresa od Dzieciątka Jezus, Florian, o. Pio  
 

       
Święte: Rozalia, Małgorzata Alacoque, Weronika 



Na wyposażeniu kościoła jest relikwiarz św. Pio, a okresowo sprowadzane są relikwie innych 

świętych. Kilka lat temu sprowadzono z Francji relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w czerwcu 

2013 roku relikwie i obraz św. Małgorzaty Marii Alacoque - apostołki kultu Serca Jezusowego, a we 

wrześniu 2017 – relikwie św. Dominika Savio. 
 

       
1-2. Relikwiarz św. o. Pio oraz 3. Relikwiarz Dominika Savio 

 

 

 
Radomsko, szopka w Kolegiacie św. Lamberta, Boże Narodzenie 2018 



 
Radomsko, luty 2020 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ntn2APVBFuE 

zdjęcia i opis: Jan Nitecki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ntn2APVBFuE


 
szopka na Boże Narodzenie 2020 

 
zdjęcia: Jan Nitecki 
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Uzupełnienie Jana Niteckiego z 19.07.2022 r. 
 

 

http://nitecki.wietrzykowski.net/
http://nitecki.wietrzykowski.net/
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