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GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Gminna ewidencja zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 3003 r. Nr 162 poz. 1568)
oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za
granicę niezgodnie z prawem, jest prowadzona w formie zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy Osieck.
Ewidencją objęte są obiekty sakralne i mieszkalne.
Karta ewidencyjna zabytku zawiera w szczególności dane umożliwiające
określenie zabytku, jego miejsce położenia lub przechowywania, zwięzły opis
cech i wartości kulturowych oraz wskazanie właściciela i posiadacza zabytku.
Gminna ewidencja zabytków stanowi część wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad
zabytkami przez gminę.

Lp.

Adres

Obiekt
kościół

Datowanie Nr
rejestru
1904-1907 180/739

Funkcja
obiektu
sakralna

1

Osieck, ul.

plebania

1897

mieszkalna

sakralna

Warszawska 1
2

Osieck, ul.
Kościelna 3

3

Osieck

kaplica

12.04.1962 167/686

4

Pogorzel

Kościół

10.03.1978 260

Mariawicki

KARTA EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT
2. POŁOŻENIE:
kościół pod wezwaniem św. Apostołów Andrzeja Osieck, ul. Warszawska 1
i Bartłomieja - budynek wolnostojący przy
08-445 Osieck, pow. Otwocki,
zbiegu ulic Warszawskiej i Kościelnej.
woj. mazowieckie
3. WŁĄŚCICIEL:
4. WYMIARY;
Parafia Rzymskokatolicka w Osiecku
długość 54,50 m; szerokość 28,50 m, wysokość 20,20 m oraz wieże 50 m
5. OBECNA FUNKCJA
6. WPIS w REJESTRZE:
7. DATOWANIE
sakralna
pozycją 180/739 w dniu 7 maja 1962 roku.
22 listopada 1904 roku do 1907 r.
10. MATERIAŁ I TECHNIKI
8. OPIS
9. OPRACOWANIE HISTORYCZNE:
WYKONANIA
INWENTARYZACYJNY Pierwszy kościół pod wezwaniem św. Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w
Budynek zlokalizowany
Osiecku zbudowano w II połowie XIII wieku. Jego fundatorem był Konrad I Mury z cegły palonej pełnej na
zaprawie cementowej, od zewnątrz
na działce Nr ewid.
– książę mazowiecki. Była to budowla drewniana, spłonęła doszczętnie w I
1409/7 w miejscowości
połowie XIV w. W 1353 roku powstał nowy kościół, również drewniany, pod licowane cegłą „licówką”, od wenątrz tynkowane. Sklepienia
Osieck
wezwaniem św. Bartłomieja. Ufundował go także książę mazowiecki –
stropowe gotyckie gwieździste
Ziemowit III. Istniał do 1656 roku, kiedy to podczas „potopu” spalili go
ceglane, nadproża nadokienne
Szwedzi. Na jego miejscu zbudowano tymczasową kaplicę, w której
gotyckie również z cegły. 1907
modlono się przez 18 lat.
Trzeci w kolei osiecki kościół był także
drewniany, powstał w 1675r z inicjatywy marszałka koronnego – Franciszka Konstrukcja dachu nad nawą
główną dwuspadowa (siodłowa
Bielińskiego. Świątynia ta była pod wezwaniem św. Anny i Bartłomieja;
ostra wieszarowa, nad nawami
miała dach z gontów, posadzkę z palonej cegły i pięć ołtarzy. Budynek był
bocznymi jednospadowaduży, pięknie zdobiony. Znajdował się w nim obraz Trójcy świętej
pulpitowa) stolcowa o małym
powszechnie uważany za cudowny. Niestety, po 103 latach kościół zawalił
spadku. Dachy kryte dachówką
się podczas silnej wichury.
paloną czerwoną zakładkową
Czwarty „Dom Boży” był już murowany. Budował go ksiądz Andrzej
(felcówką), a wieże blachą
Reptowski w latach 1778 – 1782. Świątynia otrzymała imię św. Andrzeja i
miedzianą. Okna żelazne
Bartłomieja i reprezentowała styl barokowy. Ozdobiono ją wieloma
pojedyncze szklane. Posadzki
obrazami, których kopie można podziwiać do dzisiaj. W związku ze
twarde terakotowe. Schody w
zwiększeniem parafii ówczesny ksiądz proboszcz Aleksander Olszewski
wieżach częściowo żelazne
podjął decyzję o budowie nowej większej świątyni. Kościół barokowy

rozebrano, a na jego miejscu, według projektu Stefana Schillera – znanego
warszawskiego architekta, wzniesiono nową świątynię, obszerną, murowaną
w stylu neogotyckim, zwanym też gotykiem nadwiślańskim
Początkowo miał być kościół dolny i górny, ale z powodu podmokłego terenu
odrzucono ten pomysł. Fundamenty zrobiono z polnego kamienia, ściany
wniesiono z czerwonej cegły. Wieże przykryto miedzianą blachą i
zawieszono na nich królewskie korony. Kościół nadal był pod wezwaniem
św. Andrzeja i Bartłomieja.
W głównym ołtarzu zamiast obrazu umieszczono rzeźbioną scenę
ukrzyżowania. Stworzono też cztery ołtarze boczne. Budynek miał dwie
nawy boczne i nawę główną. Prace ukończono w 1908 roku.

11. FOTOGRAFIE

spiralne, częściowo zaś policzkowe
drewniane. Posadzka w
prezbiterium zrobiona z granitu w
2002 roku.
Wewnątrz znajdują się trzy ołtarze
zakupione przez ks. proboszcza
Aleksandra Olszewskiego w 1909
roku w firmie J. Szpetkowski i
spółka w Warszawie, chrzcielnica i
ambona są one wykonane z masy
mozaikowej.

12. STAN ZACHOWANIA
dobry

13. WPISUJĄCY DANE

14. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2.03.2010

KARTA EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT
2. POŁOŻENIE:
Budynek mieszkalny
Osieck, ul. Kościelna 3
08-445 Osieck, pow. Otwocki,
woj. mazowieckie
3. WŁĄŚCICIEL:
4. WYMIARY;
Parafia Rzymskokatolicka w Osiecku
20 m x 12 m
5. OBECNA FUNKCJA
6. WPIS w REJESTRZE:
Mieszkalna - plebania
dnia 12 kwietnia 1962 roku.
8. OPIS
9. OPRACOWANIE HISTORYCZNE:
INWENTARYZACYJNY
Plebania drewniana zbudowana w 1897 roku przez księdza
Budynek zlokalizowany na
Aleksandra Olszewskiego.
działce Nr ewid. 1409/7
położonej w miejscowości
Osieck.

11. FOTOGRAFIE

7. DATOWANIE
1897
10. MATERIAŁ I TECHNIKI
WYKONANIA
Budynek drewniany,
podpiwniczony, na kamiennej
podmurówce, kryty blachą.
Plebania posiada wejścia od
frontu, ogrodu i kuchni.
Jest zaopatrzenie w wodę z
wodociągu gminnego. W
sąsiedztwie znajduje się stacja
uzdatniania wody wraz z
urządzeniami pobierającymi i
zbiornikami na wodą. Budynek
posiada instalacje energetyczna i
odgromową. Zaopatrzenie w gaz z
butli gazowej.

12. STAN ZACHOWANIA
dobry

13. WPISUJĄCY DANE 14. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2.03.2010

KARTA EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT
Kaplica cmentarna

2. POŁÓŻENIE:
Osieck
08-445 Osieck, pow. Otwocki,
woj. mazowieckie
3. WŁĄŚCICIEL:
4. WYMIARY;
Parafia Rzymsko-Katolicka w Osiecku
7,60 x 10,40 m i wysokości 7 m
5. OBECNA FUNKCJA
6. WPIS w REJESTRZE:
sakralna
poz. 167/686 w dniu 12 kwietnia 1962 roku.
8. OPIS
9. OPRACOWANIE HISTORYCZNE:
INWENTARYZACYJNY Budynek z przed gankiem podparty czterema drewnianymi kolumnami
Budynek zlokalizowany
na betonowych wzniesieniach.
na działce Nr ewid. 2061
Jest to jedno pomieszczenia, dojście przez jedne drzwi wejściowe
w Osiecku na terenie
otwierane na zewnątrz.
istniejącego cmentarza.
Wokoło nie ma żadnych drzew, lecz są nagrobki. Od bramy prowadzi
chodnik szerokości ok. 1 m. co w razie wystąpienia zagrożenia
uniemożliwia dobre dojście do obiektu.
Obiekt posiada zaopatrzenie w energię elektryczną, w pobliżu jest
studnia głębinowa.

11. FOTOGRAFIE

7. DATOWANIE
12.04.1962
10. MATERIAŁ I TECHNIKI
WYKONANIA
Budynek wolnostojący,
zbudowany z bali sosnowych,
bontów i cegły na podmurówkę
na przełomie XVII/XIX wieku.
Znajduje się na niewielkim
wzniesieniu na cmentarzu
grzebalnym, otoczony murem,
przy drodze prowadzącej na
osiedle mieszkaniowe.

12. STAN ZACHOWANIA
dobry

13. WPISUJĄCY DANE

14. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2.03.2010

KARTA EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT
Budynek pokościelny

2. POŁÓŻENIE:
Pogorzel Gmina Osieck
08-445 Osieck, pow. Otwocki,
woj. mazowieckie

3. WŁĄŚCICIEL:
4. WYMIARY;
Diecezja Siedlecka
Budynek o wymiarach nieregularnych
08-100 Siedlce, ul. Cmentarna 17
5. OBECNA FUNKCJA
6. WPIS w REJESTRZE:
dnia 10 marca 1978 roku, nr 260 L.dz.VI/5340/66/78
8. OPIS
INWENTARYZACYJNY
Budynek zlokalizowany na
działce
Nr ewid. 1369/1
położonej w miejscowości
Pogorzel.

9. OPRACOWANIE HISTORYCZNE:
Kościół Mariawicki zbudowany na prze łomie XIX – XX wieku w stylu
neogotyckim , posiada ciekawe walory architektoniczne. Budynek o wymiarach
nieregularnych: powierzchni zabudowy 264 m2, i pow. użytkowej 300m2. W
budynku znajduje się sala główna z mała scena i z hollem.

7. DATOWANIE
10.03.1978r.
10. MATERIAŁ I TECHNIKI
WYKONANIA
Budynek murowany wolnosto ą
głównie I-kondygnacyjny z częś
budynku II- kondygnacyjnego
Wykonany sposobem tradycyj
wykorzystaniem tradycyjnych
materiałów budowlanych.
Fundamenty betonowe, wylew
Ściany nadziemia z cegły ceram
pojedynczej. Dach drewniany
wielospadowy i wielopoziomow
strzelistymi wieżyczkami, kryt
dachów2ka oraz cześć element
blachą z obróbka blacharska.
sklepienie żelbetowe wylewane
drewniane deskowe. Posadzki
betonowe wylewane płytkami
oraz z kamienia. W pomieszcz
na wyższej kondygnacji podło

drewniane deskowe. Tynki
cementowo-wapienne malowa
klejową. Stolarka okienna dre
nietypowa , skrzynkowa, na pa
okna częściowo metalowe w ra
drewnianych, drzwi wewnętrz
zewnętrzne drewniane. Budyn
posiada instalację elektryczną
zaopatrzenie w wodę z sieci
wodociągowej.

11. FOTOGRAFIE

12. STAN ZACHOWANIA
dobry

13. WPISUJĄCY DANE

14. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2.03.2010

