
GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU 

3. Miejscowość 

O S T R O W I E C 
Ś W I Ę T O K R Z Y S K I 
( D E N K Ó W ) 

1. Nazwa 
 

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA 
W ZESPOLE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO 

2. Czas powstania 
 

1741 r., 1904 r. 

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Szkolna 23 
Dz. nr 96, obręb. arkusz: 50.2 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  ostrowiecki 
 

gmina  Ostrowiec Świętokrzyski 

6. Formy ochrony 
 

Rejestr Zabytków nr A.616/1, decyzje 
z dnia 18.03.1957 r., 15.04.1967 r. 

Widok od północy 

 

97 



8. Historia, opis i wartości 
 

Pierwszy, drewniany kościół pw. św. Stanisława został ufundowany w 1581 r. przez 
Stanisława i Kaliksta Michowskich. W okresie reformacji na pocz. XVII w. z kościoła 
korzystali oprócz katolików także miejscowi kalwiniści. W 1633 r. miała miejsce 
rekoncyliacja kościoła. Na pewien czas biskup krakowski Tomasz Oborski zmienił jego 
wezwanie na św. Trójcy - nietolerowanej przez protestantów. W 1691 r. świątynię 
rozebrano i rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła w stylu barokowym. 
Budowę ukończono w 1702 r. Fundatorami byli Kacper Teodor i Anna Siemianowscy, 
dziedzice Bodzechowa. W 1741 r. miała miejsce konsekracja kościoła. W 1807 r. 
hrabia Jacek Małachowski ufundował dzwonnicę oraz zakrystię. W 1904 r. kościół 
odnowiono. Budowla została też w tym czasie przedłużona i dobudowano do niej 
dwie boczne kaplice pw. Przemienienia Pańskiego oraz pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego. W latach 90. XX w. rozebrano drewnianą plebanię z XIX w. Świątynia 
ma obecnie kształt krzyża łacińskiego. Na późnobarokowym ołtarzu głównym 
znajduje się obraz NMP Matki Bożej Częstochowskiej oraz obraz św. Stanisława. 
W ołtarzach bocznych umieszczono obrazy Świętej Rodziny i św. Antoniego 
Padewskiego. W kaplicy bocznej Najświętszego Serca Jezusowego, znajdują się 
obrazy Serca Jezusowego oraz św. Ignacego. Na zewnętrznych ścianach prezbiterium 
kościoła znajdują się trzy figury: św. Floriana pośrodku z 1824 r., Matki Bożej 
Niepokalanego Poczęcia z 1865 r. po lewej oraz św. Stanisława po prawej. Wewnątrz 
kościoła umieszczono epitafia Kacpra Teodora Siemienowskiego oraz Franciszka 
Siemienowskiego z 1723 r. Przy ołtarzu znajdują się murowane tablice nagrobne 
rodu Kotowskich z końca XIX w., a także epitafia księży.  

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 
 

Stan zachowania: zachowana historyczna bryła obiektu, kompozycja 
elewacji i detal architektoniczny; obiekt w trakcie remontu dachu. 
Postulaty dotyczące konserwacji: wymagane zachowanie historycznej 
bryły obiektu, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego. 
 

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 
 

Jakub Danielski, 19.09.2022 r.  

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego 
konserwatora zabytków)* 
 
 
 
 
 
 
 
* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych 
do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


