
KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 
1. OBIEKT 

DZWONNICA PRZY KOŚCIELE p.w. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA 
 

5. MIEJSCOWOŚĆ 
 

Rybno 
2. OBECNA FUNKCJA 
sakralna 

3. MATERIAŁ 
cegła 

4. DATOWANIE 
1845, 1883 

6. GMINA 
Rybno 

7. POWIAT 
sochaczewski 

8. WOJEWÓDZTWO 
mazowieckie 

9. KOD POCZTOWY 
96-514 Rybno 

10. ADRES 
al. Kasztanowa 1 

 
11. LOKALIZACJA 
 
 
12.LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA 

Nr obszaru AZP 

Nr stanowiska na obszarze AZP 

Nr stanowiska w miejscowości 

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 
127 obr. Rybno 

14. WŁASNOŚĆ 
parafia p.w. św. Bartłomieja Apostoła 

15. RODZAJ UŻYTKOWANIA 
sakralny 

16. INFORMACJA O OCHRONIE 
 
Nr i data wpisu do rejestru zabytków 
609/62 z 4.04.1962 
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego 
 
Inne 
 

21. FOTOGRAFIA 
 
 
 
 

  

17. STAN ZACHOWANIA 
dobry 

19. WPISUJĄCY DANE 
Marta Kruczyńska 

DATA WYKONANIA EWIDENCJI 
luty 2011  

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ 
 
brak 



 
22. UWAGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- dzwonnica wybudowana w 1845 roku z drugą kondygnacją dobudowaną w 1883 roku.  
- wbudowana w południowo-zachodnie naroże ogrodzenia kościoła. Murowana z czerwonej cegły, otynkowana, na planie kwadratu. W stylu 
klasycystycznym. Pierwsza kondygnacja osadzona na cokole występującym przed lico muru, boniowana, bez pionowych podziałów. W ścianie 
północnej i południowej w parterze centralnie umieszczone półkoliste okna zbierające linie boni. W ścianie wschodniej, na osi, arkadowy otwór 
wejściowy. Drzwi dwuskrzydłowe, pełne, klepkowe, z półkolistym nadświetlem. Ściany pierwszej kondygnacji zamyka gzyms uskokowy 
obiegający budynek. Druga kondygnacja z boniowanymi narożami, z parami pilastrów toskańskich na każdej ścianie. Pilastry ujmują arkadowe 
przezrocza założone drewnianymi wiatrownicami. Dzwonnicę wieńczy uskokowy gzyms, nad którym trójkątnie ogzymsowane szczyty wieńczące 
każdą elewację. Dach namiotowy kryty blachą zwieńczony ażurową, arkadową sygnaturką na planie sześcioboku, nakrytą ostrosłupowym 
hełmem. Na sygnaturce ażurowy krzyż. W przyziemiu jest kaplica pogrzebowa z ołtarzem barokowym z drugiej połowy XVIII wieku wraz z 
krucyfiksem 
- w dzwonnicy były zawieszone dwa duże dzwony, wykonane kosztem 2500 rubli za sprawą włościanina Wojciecha Wojciechowskiego. 
Sprowadzono je w 1899 roku, a konsekwencji dokonał biskup Wincenty Teofil Chościak-Popiel. Oba dzwony zabrali Niemcy 15 lutego 1951 roku. 
 
 
 

     


