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Fundacja im" Stefana Żeromsktego
uI. S. Zeromskiego 16
26-067 Stławczyn

W związkrr ze zloztlllr,ln do Urzędu OcliroIlv Zabytkorł w l(ielcach wnioskiem Fundacji
im. Stefana Zerotllskiego u, sprarłie rr,pisu z Ltrzędu clo RejestrLr Zabytków Nieruchomych
Wojewodztu,a Srviętokrzyskiego Lościo,ła pu. św. Michała rv Grzvnlałl<o."vie, Gnlina Mniów, powiat
kielecki, Srł'iętokrzyski Wojelvóclzki Konserwator Zabytkór.v w Kielcach inforrnLr je, ze podjął czynności
przygotowawcze do rvpisu do rejestrtr z urzędu.

SWKZ w Kielcach uzna_iąc slLrszność ząclania Fundacji prowadziwstępne postępowanie mające
lla cellt fo1,1nalne rłszczęcie postępowallia (z urzędu) w sprawie wpisu do rejestru zabytków
llierltchotlllch kościoła pri,. śrł. l\1ichała rł, Grzvlrlałkowię. Jednocześnie informuję, ze Fundacja
spełniając lrrtlloqi afi. 3l Llsta\\\ z dllia 1.1 czerwca l960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. DZ. U. 2020. poz. 256) będzie brała Lldzial w t),lll postępowaniu tla pralł,ach strony.

W drliLr 3 i.08.2020 t,. rvystostll1atle zclstało pismo do BiskLrpa Kieleckiego ks. jana
Piotrowskiego oraz Proboszcza Parafli Rzvlnsl<okatolicl<iej pw. Przenlienienia Pańskiego
rł'Grzynlałli,orvie ks. HeIlryka RLrsaka inlblIntriące il zlożeniu przez Państwa Fundac_ję wIliosku oraz,że
Przednliotorvv kościoł \\,raz z elellletltatlli zespołtt (lnLtI,, kostnica oraz lvikarówka) wskazany jest
r,vwYkazie Zabytl\o\\, pl,zezllaczollvch do ob.jęcia ochrollą poprzez Lrjęcie w Grninnej Ewidencji
ZabYtkórłCrllin1 Nlniorr.S\\KZrislrazal rćlu,Ilież.żezLlrł,agi narr,vsokiewafiości obiektuspełniaon
rvarunki da.jące podstaue do lrpisLr do rejestru zaby,,tkórv, jako zabytku posiadającego wartości
artystyczlle. historvczlle i naukolłe. a lł, lnyśl aft. 6 ust. 1 ustalr,y z dlria 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabYtków iopiece nad zabytl<arniltj, Dz.U.2020 poz.28żzezn) zabytkichroninry niezaleznie od ich
statrlt zacholvatria,

Przednliotowy kościół zostal rvybLtdow,aIrv lv l859 r, z fundacji rodziny Kołłątajów. Budynek
tvzniesionr rl XIX rr,iektt odporłiada alitLralllvtlr rłćrwczas historyzującym tendencjom nawiązywania
do poprzedIlich epok stylclr,rrch i niesie zę sobą warlości aftystyczne w postaci detalu
architel<toniczllego. bry,ły i bazllikorvej fbrm1". .Iest to ITlufowana budowla, założona na planie
Prostokąta. trojnaworva z prezbiteriltIrr zakoliczonvm półkolistą absydą. Fasada budynku trójosiowa
z wYdatnyrn ryzalitenr rv partii pafiertl. llakryty,Ilr trójkątlrym, ogzyl,I-Isowanyn] tyn]pal]onem. Elewacje
Podzielone zostały gzyIIselll nliędzvl<ollclygnacy,jlll,rn. partia drLrgiej kondygllac.ji zamknięta została
analogicznie do części przvzierlria pełny,nl belkorvallietlr. 'fynrpanon w najniższej części fasady
Powtórzonv został rł drugie-i kolldr.gnac.ji izallyka elerłację frotltową. Centralny fragnlent elewacji
wrazz wejśclenl głórł,tlynl llanktlrr alll .iest dlvolna ri iezatlri Ilakrvtvmi niskirni dachalni, zr,vieńczonymi
metalowvmi krzyzanri. Kośció] rrvbltdowatrr, zostal rla lliejscu starszej, XVII-r.viecznej świątyni, która
uległa zl-tiszczenilt. Posiada oIl rrirvtlież lriele r,vartości historycznr,,ch. poprzez fakt iz w tyln miejscu
koŚciół i -_jak należY wnioskorvać - rorłIliez ctTelltafz przykościellly, ftlIlkcjonowały przez kilka stuleci.


