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WSTĘP

Inspiratorem spisania informacji na temat budowy obecnego
kościoła parafialnego w Rozniszewie był ksiądz proboszcz
Wojciech Celuch, na okoliczność 125 - lecia jego konsekracji.
Postanowiłem spróbować to wykonać, co najpierw wiązało się ze
zbieraniem materiałów.
Wiadomym było, iż w Rozniszewie ich nie
znajdę gdyż w 1944 r prawdopodobnie
cała dokumentacja historyczna na ten
temat została wykorzystana jako opał.
Na szczęście pozostała dokumentacja w
archiwach: sandomierskim i radomskim,
wystarczająca
na potrzeby spisania
historii naszego kościoła. W trakcie
zbierania materiałów uznałem, że
powinienem pokusić się o rozszerzenie
tego tematu do czasów średniowiecza. Co
na ten temat znalazłem to napisałem.
Decyzja o budowie obecnego kościoła
parafialnego w Rozniszewie podjęta
została po ok. 8 wiekach funkcjonowania
religii chrześciańskiej na ziemiach
naszej Parafii. Wprowadzanie wiary
Chrystusowej na tych terenach miało
miejsce najprawdopodobniej w końcu

12 wieku, ale brak jest jednoznacznych,
pisanych informacji potwierdzających ten
fakt. Inicjatorem chrystianizacji tych ziem
byli zapewne lokalni posiadacze ziemscy
oraz biskupi, przy wsparciu ówczesnego
księcia seniora. W naszym wypadku, jak
podaje ks. Jan Wiśniewski w opisie historii
Kozienic, prawdopodobnie był to Dersław,
dziedzic Buska oraz Wit, jego brat, który
był biskupem płockim. O inicjatywnej
roli biskupa płockiego Wita w powstaniu
zgromadzenia zakonu norbertanek w
Płocku świadczą też inne dokumenty.
Kozienice i Rozniszew znajdowały się w
dzielnicy Mazowsze, ze stolicą w Płocku.
Najlepszym sposobem na chrystianizację
ziem pogańskich było punktowe w terenie
osadzanie zakonów chrześciańskich, w
naszym przypadku zakonu żeńskiego

norbertanek. Wybieranie miejsc na
lokowanie sióstr zakonnych wiązało
się z oceną czy będzie „materiał ludzki”
do nawracania na wiarę katolicką oraz
czy będą one mogły samodzielnie
funkcjonować, tzn. czy będą miały one
materialne możliwości niezbędne do
życia. Bez spełnienia tych wymogów
pobyt i działalność sióstr zakonnych nie
miałby szans powodzenia w dłuższym
okresie. Zasady tworzenia zakonów
żeńskich wymagały przy tym aby były
one pod opieką duchową wyznaczonych
przez biskupa księży lub desygnowanych
zakonników z zakonu męskiego.
Wybór
na
ten
cel
Rozniszewa
(lub
Mniszewa)
dokonany
został
prawdopodobnie na podstawie oceny
stanu materialnego tych okolic oraz to,
iż położony był przy trasie przejazdu
z Krakowa i Sandomierza do Czerska
i Płocka, wówczas stolicy Mazowsza.
Zapewne istniał na tych terenach duży
zasób mieszkańców do ich ochrzczenia
oraz do wspólnego potem współżycia
(gospodarowania). Mam podstawy do
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stwierdzenia, że okolice nadwiślańskie i nadpilickie były bogate
ze względu na duże pokłady i wydobywanie rudy darniowej oraz
wytapianie żelaza. Skoro tak się sytuacja rozwijała to stosunkowo
łatwo było tu zbudować zabudowania zakonne dla zakonnic i
kaplicę lub kościół dla księdza. Materiału budowlanego byłu tu
wbród w pobliskich lasach.
Można obecnie spekulować, gdzie stały te zabudowania dla
zakonnic. Ale to nie jest dziś najważniejsze. Być może zostały
one wkrótce zniszczone przez najazd tatarski w 1241 r. Jest raczej
pewne, że z tamtych pierwszych lat chrystianizacji pozostały do
dziś w naszej ziemi materialne świadectwa tego działania, tak
jak i z czasów przed narodzeniem Chrystusa. Dlatego chciałbym
zwrócić się do mieszkańców naszej parafii o tzw. czujność
archeologiczną przy wykonywanych pracach ziemnych.
Potem historia pisana milczy na ten temat aż do 1448 r, choć
wcześniej wiele w Polsce się działo. Ziemie te wcześniej przeszły
we władanie rodziny Ciołków, w pełni schrystianizowanej.
Główną siedzibą rodu była Ostrołęka, ale nie wyklucza się, że
rolę tę spełniał również Rozniszew, położony po przeciwnej do
Ostrołęki stronie Pilicy. W jednym z dokumentów sądowych z
1448 r został przedstawiony ciekawy zapis o następującej treści:
„Panowie Jędrzej z Osoborowa i Jan z Rozniszewa zobowiązali się
przedstawić po 6 uczciwych kmieci ze swej parafii w obecności
woźnego ich spór rozstrzygnąć”. Nie chodzi mi o ciekawy sposób
rozstrzygania sporu pomiędzy ludźmi, rzadko praktykowany, ale

jest przy tym informacja przekazująca, że najprawdopodobniej
w Rozniszewie była parafia. Piszę „najprawdopodobniej” z
ostrożności, gdyż właściwą dla Jędrzeja z Rozniszewa mogła
być np. parafia w Mniszewie. Wnioskując dalej należy sądzić, iż
wówczas w Rozniszewie był kościół, jako obiekt sakralny. Należy
dodać, że Ciołkowie, z których jeden był rycerzem, znanym
siłaczem co łamał podkowy, natomiast jego brat był biskupem
poznańskim. Oznaczało to również
posiadanie możliwości
finansowych niezbędnych do budowy kościołów przez rodzinę
Ciołków. Z mapy ilustrującej obszar kanoniczny archidjecezji
poznańskiej w 1510 r wynika też jednoznacznie, że umieszczona
została na niej parafia w Rozniszewie. Nie znalazłem natomiast
informacji aby wówczas na tym terenie funkcjonował zakon
norbertanek z Płocka. Przeniosły się, prawdopodobnnie w XIV lub
XV w do Płocka po wykonaniu swojej misji chrystianizacyjnej na
naszych terenach. Ale wiara chrześcijańska pozostała na stałe i
kościół (oraz parafia) też.
Na stronie parafii rozniszewskiej jest informacja, że „W Rozniszewie
była szkoła, której rektorem był Florian z Grabkowa a kantorem
Jan Chojecki.” Brak jest informacji o dacie i źródle. Ale jeżeli był
kantor, czyli inaczej prowadzący chór, zapewne gregoriański, to
oznacza, że w tym czasie, tylko nie wiadomo dokładnie w jakim
(pradopodobnie najpóźniej w 15 wieku), był kościół katolicki,
gdzie odbywały się śpiewy religijne.
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Z obszernej, ciekawej pracy magisterskiej Hanny Grzeszczak, opisującej historię
Parafii rozniszewskiej wynika, że gdy w I połowie XVI w został w Rozniszewie
pobudowany kościół parafialny, dobra rozniszewskie były już wówczas własnością
rodu Giżyckich, herbu Gozdawa.
Ksiądz Chybowski pisał w 1890r
o historii parafii rozniszewskiej:
„Tu tylko wiemy, że to sięga czasów książąt mazowieckich rezydujących w
naszych okolicach. I jednemu z nich Matka Najświętsza miała się objawić jak
polował w tutejszej okolicy, na drzewie, a na pniu którego ma stać wielki ołtarz w
Rozniszewskim Kościele parafialnym.”
Te śladowe, wyżej przedstawione informacje, wskazują na to, iż w Rozniszewie
od co najmniej XIII w. były obiekty sakralne w postaci kościołów. Pozwalam sobie
jednak na uzasadnione przypuszczenie, że obiekty te budowane były w innym
miejscu w Rozniszewie niż w miejscu obecnego kościoła.
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KOŚĆIÓŁ
ROZNISZEWSKI
W XVI WIEKU

Ks. Jan Wiśniewski w swojej książce pt. Dekanat kozienicki,
napisał, że „ W Rozniszewie w 1591 r stanął kościół modrzewiowy
pod wezwaniem św. Urszuli z towarzyszkami”. Św. Urszula żyła na
przełomie III i IV wieku, była księżniczką brytyjską, która została
zamordowana prawdopodobnie w 412 r w Kolonii (nad Renem)
wraz z jej towarzyszkami (z orszaku).
Jej kult był bardzo rozpowszechniony w
średniowieczu w Europie, w tym i w Polsce.
Do tej pory w Polsce są różne zakony
sióstr urszulanek. Proponuję czytającym,
aby sięgnęli do internetowych, bardzo
ciekawych
informacji,
opisujących
szczegółowożycie i śmierć św. Urszuli i jej
towarzyszek.
Na temat fundatorów tego kościoła brak
jest informacji, należy jednak przyjąć, że
byli nimi właściciele dóbr Rozniszewa
i Zagrób, a więc rodzina Giżyckich.
Kościół rozniszewski został zbudowany
z materiału jaki był na miejscu, tj z
modrzewia kostkowego (wg informacji
z 1818 r), czyli materiału najbardziej
wytrzymałego,
najczęściej
wówczas

wykorzystywanego na budowę budynków,
w tym pałaców i kościołów. Swą
wytrzymałością przewyższającą dąb i
grab. Wybór budulca na budowę kościoła
był zatem optymalny gdyż kościół w jego
pierwotnej formie „przeżył” 300 lat.
Stary modrzewiowy kościół stał w tym
samym miejscu gdzie stoi obecny kościół
parafialny. Wcale nie jest jednak pewne
czy stary, modrzewiowy kościół z 1591 r,
stanął na miejscu jeszcze wcześniejszego
kościoła. Jak mówi legenda rozniszewska,
którą wielokrotnie słyszałem, kościół
modrzewiowy postawiono na miejscu,
gdzie
pasterzowi owiec ukazała się
Matka Boska z dzieciątkiem na ręku,
siedząca na dzikiej gruszy. Kościół ten

został zbudowany na piaszczystym,
niewielkim
wzniesieniu,
położonym
pośród jezior i bagien, bardzo blisko
rzeki Pilicy, oddalonym o ok. 500 m od
dawnego „centrum” Rozniszewa. W
czasie powodzi wiosennych miejsce to
było systematycznie oblewane wodą ze
wszystkich stron, ale nie zalewane. Sam
pamiętam taką powódź. Za ówczesne
„centrum” Rozniszewa można przyjąć
teren za obecnym rondem, w kierunku
Mniszewa i Osiemborowa. To trochę
dziwne, że mając do wyboru wiele innych
lepszych miejsc, o dogodnym położeniu,
wybrano miejsce mało korzystne z wielu
punktów widzenia.
Z informacji ks. Jana Wiśniewskiego wynika,
że w 1616 r oraz w 1794 r kościół był bardzo
zniszczony. Dziwna jest ta informacja. Czyżby
w 25 lat po wybudowaniu kościoła w 1591 r
mogło dojść do dużego zniszczenia kościoła?
Nieprawdopodobne. Przecież nie było w tym
czasie na naszym terenie, żadnych wojen,
rokoszy, zajazdów itp nawałnic. Nie wspomina
się o pożarze. Co innego w 1794 r, kiedy miało
miejsce powstanie kościuszkowskie, w czasie
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zdewastowały

w Tygodniku Ilustrowanym z 1870 r. Należy

obrazem olejnym Najświętszej Panny, który

kościół niepotrzebnie, bo potem przychodzili

przy tym dodać, że w większości znanych

był zasłaniany obrazem Św. Michała oraz 2

tu

mi

boczne ołtarze. Kościół był

którego
na

wojska

rosyjskie

nabożeństwa.

Dlatego

wyciągam

kościołów

modrzewiowych

posiadały

ubezpieczony

jeden słuszny wniosek, że prawdopodobnie

one tylko jedną wieżę lub tylko sygnaturkę.

w Towarzystwie Ogniowym na 3,000 rubli

w Rozniszewie w tym samym czasie były 2

Dlaczego w Rozniszewie były 2 wysokie wieże

srebrnych.

kościoły, z których ten starszy funkcjonował

trudno dziś dociekać.

jeszcze w starym miejscu po wyświęceniu

Oczywiście nad wejściem, umiejscowionym

nowego. Na podstawie różnych informacji

Kościół ówczesny był zbudowany na lewo od

od południa (jak obecnie), był chór, do

przypuszczam, że na miejscu obecnej figury z

linii północ-południe, z ołtarzem głównym na

którego wejście było z zewnątrz, z prawej

1897 r przy tzw. rondzie, stał mały kościółek

północny-zachód. Być może takie rozwiązanie

strony wejścia głównego. Ołtarz główny w

drewniany

ówczesnego

przyjęto ze względu na kształt ówczesnego

prezbiterium był z obrazem Najświętszej

dworu. Zaś cmentarz grzebalny był ok. 100 m

wyniesienia gruntu oraz w celu umieszczenia

Panny. W archiwum radomskim jest dokument

od tego kościółka.

ołtarza głównego na miejscu dzikiej gruszki.

z 1818 r mający charakter sprawozdania, a w

Nie znalazłem zdjęcia lub rysunku tego

nim jest następująca informacja (literalny

kościoła modrzewiowego.

zapis):

sporządzonego w 1822 r ze spisu z natury.

Na szczycie dachu była sygnaturka, w

„Kiedy Kościół Rozniszewski jest stawianym

Są to informacje, które były niezmienne

której mieścił się dzwonek, najmniejszy ze

z pewnością wiedzieć nie można, jednakże

od czasu budowy tego kościoła w 1591 r.

wszyskich dzwonów w kościele, który spełniał

z papierów familii Giżyckich, przez ciąg

Wymiary nowego kościoła modrzewiowego

rolę sygnalną na rozpoczęcie mszy lub innych

dawnych wieków będącej dziedzicami tych

wynosiły: długość - ok. 31 m, szerokość - ok. 20

zdarzeń liturgicznych ale, co jest niezmiernie

Dóbr jest stąd że iusz Roku Pańskiego 1618

m a wysokość - ok. 9 m. Dane w przeliczeniu z

ważne, również rolę miejsca archiwalnego

- go exystował. Tudzież objawianie obrazu

pomiarów podanych w łokciach gdzie 1 łokieć

dla podstawowych dokumentów kościelnych,

Najświętszey Maryi Panny łaskami słynący

miał ok. 0,6 m. Posiadał 2 wysokie wieże,

nieliturgicznych, np. założycielskich, spisów z

od czasu niepamiętnego w tym Kościele.

których wysokość pozwalała na to, że były

natury, fundatorów i zdarzeń istotnych w życiu

Nawyknięcie ludu do osobliwego w tem

one widoczne ze skarpy we wsi Pilica. Tak

parafii. Myślę, że sygnaturka ta wisi w obecnej

miejscu wskazują dawność Kościoła. Napływ

wynika z ilustracji (rysunku) zamieszczonej

dzwonnicy. Kościół miał 3 ołtarze: główny z

ludu jest czasem tak liczny, że do trzech

(kaplica),

blisko

Dane charakteryzujące kościół modrzewiowy
podaję

na

podstawie

inwentarza
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i czterech tysięcy w święto uroczyste Najświętszey

Ale jak się później okazało nowy kościół z 1895r był

Maryi Panny liczy. W roku 1745 Kościół Rozniszewski

i jest w zasadzie takich samych wymiarów jak ten

był prawie od nowa Restaurowanym. Tarcicami

modrzewiowy.

obitym. Wewnątrz zaś w temże roku W(ielmożny)
Józef Rosnowski stolnik sanocki Dziedzic Dóbr

W archiwach zachowały się także informacje

Wilczkowic Dolnych doznawszy osobliwej łaski

wskazujące na to, że parafia w Rozniszewie posiadała

cudowskiej w tem Kościele wystawił nowy Ołtarz

liczne grunty rolne, kupione lub podarowane

Wielki niebiesko malowany ozłocony ambonę takąż

przez niektórych wiernych z Grzybowa czy z Woli

tudzież ławki i kościół 12 - toma obrazami wszelkimi

Magnuszewskiej.

ozdobił.W roku 1808 Dziedzic teraźniejszy nowo

finansowym,

Kościół gontami pobił a tem samem nakrycie

wszystkie

Kościoła do naylepszego stanu doprowadził”.

gruntów wyceniona była na 1000 rubli srebrnych. Co

Zgodnie

sporządzanym

parafie

ze

sprawozdaniem
wówczas

wyznaniowe,

przez

wartość

tych

się z nimi stało to jest następny, ciekawy temat.
Pierwsza

wzmianka

o

cudownym

obrazie

Najświętszej Maryi Panny w kościele rozniszewskim

Obraz Najświętszej Panny w głównym ołtarzu

pochodzi z 1741 r.

był zasłaniany zapewne w celu uroczystych jego
odsłonięć ale być może w innych celach. Sposób

W dokumentach archiwalnych dotyczących kościoła

zasłaniania od strony technicznej nie ma tu

w Rozniszewie przewijała się informacja na temat

znaczenia dla określenia czy ołtarz główny wówczas

celowości budowy nowego kościoła, murowanego,

mógł być obchodzony jak ma to miejsce obecnie

ze względu na to, że był za mały na potrzeby

czy nie. Kościół stał na drewnianych podwalinach,

rosnącej liczby wiernych. Jeżeli była informacja o

zaś w kościele były legary, na których położona

tym, że na maryjne święta przybywało trzy czy cztery

była drewniana podłoga, która wraz z pokryciem

tysiące wiernych, a po powstaniu kościuszkowskim

dachu w formie gontów drewnianych była okresowo

1794 r w kościele bierzmowanych było ponad pięć

wymieniana. Ostatni duży remont kościoła został

tysięcy wiernych, to rozumie się, iż potrzeba budowy

wykonany w 1808 r, w którym m.in wstawiono nowe

większego kościoła była naturalną koniecznością.

okna z oszkleniem. Ok. 50 lat wcześniej wymieniony
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Styczniowego. Jak donosił kronikarz wokół tego kościoła

został dach pokryty gontem.

miała miejsce bitwa powstańców z oddziału Kononowicza
Była jeszcze prosta drewniana dzwonnica z dużymi

z wojskami rosyjskimi, w czasie której w kościele i plebanii

dzwonami zwanymi Józef i Anna na drewnianych słupach,

utkwiło wiele kul muszkietowych. Kościół i zabudowania

bez zadaszenia,

plebańskie zostały wówczas mocno uszkodzone.

ufundowanych przez Annę i Józefa

Więczkowskich w 1864 r. Obok kościoła, po jego lewej
stronie, stała przybudówka, która w moim przekonaniu

W 1847 r dziedzic Eugeniusz Czaczkowski właściciel dóbr

służyła za pomieszczenie dla osób stróżujących.

Rozniszewa, Zagrób, Boguszkowa i Anielina dokonał ich
sprzedaży małżeństwu Annie i Józefowi Więczkowskim.

Kościół ten był ogrodzony drewnianym płotem a

Po śmierci Józefa Więczkowskiego w 1865 r (miał 76 lat)

od 1822 r murem, ufundowanym przez dziedzica

jego żona Anna w 1866 r wyszła za mąż za Konstantego

Eugeniusza Czaczkowskiego, (był nazywany marszałkiem

Mireckiego. Zmarła w 1870 r, pochowana została w

województwa

stronie

rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Rozniszewie.

kościoła, już za murem, szła droga do Pilicy, gdzie

Konstanty Mirecki zmarł w Radomiu w 1903 r i został

znajdował się najpierw przewóz do Ostrołęki a w 1837 r

pochowany na tamtejszym cmentarzu. Jego grób zdobi

stał most drewniany. Przejazd przez most był opłacany.

najpiękniejszy pomnik na tym cmentarzu (do obejrzenia w

sandomierskiego).

Po

prawej

internecie).
Plebania była murowana, stała poza cmentarzem
kościelnym.

O

zabudowaniach

gospodarczych

nie

wspominam.
Kościół w czasie 300 - letniego istnienia omijały trudne
sytuacje. Szczęśliwie nie został spalony w czasie
najazdu szwedzkiego ani też w czasie innych wojen.
Stał on bowiem na uboczu działań wojskowych lub
przemarszów wojsk. Najtrudniejszy dla niego czas miał
miejsce w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej i Powstania
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BUDOWA NOWEGO
KOŚCIOŁA W
ROZNISZEWIE

To Anna i Józef Więczkowski byli inicjatorami
i dobrodziejami budowy nowego kościoła
w Rozniszewie. Poniżej prezentuję zdjęcia
sporządzone
z
malowideł
na
blasze,
przedstawiających Annę i Józefa Więczkowskich.
Malowidła te są powieszone w nawie kościoła
rozniszewskiego.

Konstanty Mirecki jako przyjaciel domu był przy śmierci
Józefa Więczkowskiego w 1865 r. Zapewne wcześniej
uzgadniali ten pomysł i założenia architektoniczne projektu
budowy kościoła. Jak zapisał w wymienionej wyżej książce
ks. Jan Wiśniewski
„Gdy cześć Najświętszej Panny
Rozniszewskiej coraz bardziej wzrastała i liczne kompanje
corocznie odwiedzały szczupły drewniany kościołek, powstał
projekt zbudowania okazałej, murowanej świątyni na miejscu
szczupłego drewnianego kościołka.
Na cel powyższy dziedzic Rozniszewa
i Anielina p. Józef Więckowski
(błąd literowy w nazwisku) zapisał
18,000 rubli”. Miało to miejsce w
testamencie spisanym w dn 2 lutego
1863 r. Jednoczesnie już wówczas
„powziął zamiar przeprowadzenia
tej fundacji. Już wydał polecenie
kupna materiałów aż d. 5 Luty 1865
śmierć jego strzymała to.”
Co to znaczy zapisał? Zapewne
dokonał stosownego wpisu w
testamencie, z którego to wynikało,
iż wykonawcy testamentu, jeśli
przyjęli testament, zobowiązali się
do wyasygnowania 18.000 rubli
na budowę kościoła, tj. na projekt
13

architektoniczny, zakup materiałów budowlanych i kosztów robocizny najemnej.
Dotyczyło to najpierw Anny Więczkowskiej, a po jej śmierci w 1870 r, Konstantego
Mireckiego, jej następnego męża. A zatem tę trójkę osób należy traktować jako
dobrodziejów rozniszewskich, którzy byli „sponsorami” budowy kościoła. Ale w 1874
r dobra rozniszewskie zostały sprzedane za cenę 109,000 tys rubli Panu Ludwikowi
Stalkowskiemu, który tytułował się potem dziedzicem rozniszewskim, z dobrodziejstwem
inwentarza, w tym z zapisem na 18.000 rubli na budowę kościoła. W związku z tą
transakcją musiał on wyasygnować na rachunek zastrzeżony budowy kościoła w
banku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy. Zgodnie ze sprawozdaniem z
budowy pieniądze znajdujące się na rachunku w banku były wypłacane sukcesywnie
(prawdopodobnie w gotówce) po przedstawieniu dokumentów do zapłaty za zakup
materiałów i inne wydatki. Ludwik Stalkowski zmarł w 1899 r w Karczewie. Mocno
zasłużył się negatywnie budowie nowego kościoła w Rozniszewie.
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PRACE
PRZYGOTOWAWCZE
BUDOWY

Po śmierci JózefaWięczkowskiego
nastał czas zawieszenia prac nad
koncepcją realizacyjną kościoła.
Po śmierci Anny Więczkowskiej
- Mireckiej w 1870 r dobra
rozniszewskie zostały sprzedane,
następnie trwały spory sądowe
o unieważnienie testamentu
ze
strony
spadkobierców,
zakończone pozytywnym dla
Rozniszewa rozstrzygnięciem w
1885 r.

Wówczas środki pieniężne pozostające
w banku od 1874 r (bez oprocentowania)
zostały w 1885 r przekazane na odrębny
rachunek bankowy z przeznaczeniem
na budowę kościoła (i inne cele, np. na
cmentarz grzebalny i szkołę).
Dopiero

wówczas

rozstrzygnięcie

mając

pewności

ostateczne
otrzymania

18,000 rubli na budowę przystąpiono do
konkretnych prac przygotowawczych.

było ustalenie ogólnej koncepcji budowy, tj
wyglądu przyszłego kościoła i materiałów,
została

ostatecznie

Ta kwestia

rozstrzygnięta

w

gremiach rozniszewskich w ten sposób, że
architektonicznie będzie on przypominał
budynek

dotychczasowego

kościoła.

Ustalono też, że będzie on budynkiem
postawionym na miejscu dotychczasowego
kościoła.

kosciół w stylu „wiślano-hattyckim (pewnie
chodziło o gotycki) wielkość 50 łokci długi,
26 szeroki, murowany z cegły, fugowany
z 2 wieżami na froncie 50 łokci wysokie
od ziemi. (jeden łokieć równał się 0,6 m.)
Anszlag (kosztorys, rachunek) ostatecznie
zrobiony na 19,000 rubli przeszło, tylko bez
wewnętrznego wykończenia.” To bardzo
śmiała decyzja młodego, bardzo sprawnego
organizacyjnie, proboszcza.

W ramach tych prac pierwszą czynnością

z których będzie budowany.

fundusz przedsięwziąłem wystawić nowy

W tym czasie proboszczem w

parafii rozniszewskiej był młody ksiądz Józef
Chybowski, który zapisał: „Mając chociaż taki

Budowa ta wówczas wymagała sporządzenia
i zatwierdzenia planu realizacyjnego przez
odpowiednie władze. Ale najważniejsze
ustalono, że będzie to obiekt zbudowany
z materiałów trwałych tj. z kamienia
(fundamenty) i cegły (ściany i stropy).
Stosowny wniosek został więc skierowany
do pracowni architektonicznej Edwarda
Cichockiego w Warszawie. Przygotowany
został przez tę pracownię projekt roboczy
kościoła, jak niżej (zamieściłem tylko 2
najciekawsze rzuty).
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zawarta

tereny. W trakcie prac przygotowawczych

miejscowości gdzie miał być

tylko jedna zakrystia - prawa.

budowy wcześniej zwożono kamienie polne

nowy kościół murowany parafii Rozniszew”.

Poza tym szczegółem projekt ten był bardzo

z sąsiednich parafii oraz ociosane kamienie

Treść tego protokółu uzyskana została z

podobny do projektu wykonawczego z

z kamieniołomów na fundamenty.

Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu.

W

pierwotnym

została

projekcie

stawiany

Protokół został spisany w dniu 10 czerwca

1890 r. Koszt wykonania projektu wraz z
kosztorysem wyniósł 200 rubli. Dokument

Transportowane były na wozach ciągnionych

1890 r. Oto interesująca nas treść: miejsce

ten pozwolił na ustalenie faktycznych

przez woły. Dojeżdżając do Rozniszewa, gdzie

wykropkowane oznacza nieczytelny wyraz.

potrzeb

materiałów

było i jest rozwidlenie dróg na lewo i prawo,

Zapis literalny:

niezbędnych do budowy, żeby zająć się

woły nie chciały skręcić w prawo do centrum

wcześniej ich sprowadzeniem na miejsce

Rozniszewa tylko w lewo, do kościoła

„Działo się w Rozniszewie na gruncie

budowy koscioła.

modrzewiowego.

plebanii

ilościowych

Pomimo

stosowania

dnia

10

czerwca

1890

r.

różnych środków „dopingujących” i innych

W dniu jak wyżej restryptu Prześwietnego

Drugim ważnym zadaniem, wcale niełatwym,

metod ukierunkowujących transport na

Konsystorza ...... Diecezji Sandomierskiej

było ustalenie miejsca postawienia nowego

wcześniej

z dnia 12/24 Maja r.b. za Nr 71 niżej

kościoła. To też ciekawa historia. Z licznych

ochoczo ciągnęły wozy drogą na lewo. Ksiądz

podpisanych:

Dziekan

Dekanatu

przekazów historycznych starszych osób

Chybowski tak zanotował w informacji dla

Kozienickiego,

Budowniczy

Powiatowy

w Rozniszewie, w tym od mojego dziadka

biskupa sandomierskiego: „Kiedy zwozili

wraz z członkami Komitetu do budowy

Michała Rokity, urodzonego w 1889 r,

materiały, wóz wyładowany skierowany

kościoła ze wsi Rozniszów, zjechali na grunt

można było się dowiedzieć, iż początkowo

przez jedną parę wołów, później kilka par

tamecznego probostwa, celem zbadania,

planowano budowę kościoła parafialnego na

wołów założonych do tego woza ruszyć z

w którem mianowicie miejscu ma być

gruntach dworskich w centrum Rozniszewa.

miejsca nie mogły, a w kierunku strony gdzie

postawiony nowy kościół budowany:- czy

Wyrażana była bowiem obawa czy grunty, na

Kościół stoi, te same bydlęta swobodnie

na miejscu gdzie dotąd znajduje się stary

których położony był dotychczasowy kościół

pociągnęły.” Biskup przyjął te wyjaśnienia

drewniany, - czy też na drugiej stronie

modrzewiowy, wytrzymają posadowienie na

jako miejscową legendę.

plebanii jako na gruncie o nieco wyżej

ustalone

miejsce.

Natomiast

położonym niż miejscowość pierwsza od

nich nowego, ciężkiego, dużego kościoła,
zbudowanego z kamienia i cegły palonej.

Mam też ciekawą

informację na ten

rzeki Pilicy”. Informacja ta wskazuje, że

Wokół były bowiem jeziora i podmokłe

temat zawartą w „Protokóle obejrzenia

propozycja budowy nowego kościoła w
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centrum Rozniszewa już wcześniej upadła.

ale każdorazowo w Komitecie uczestniczył Dziekan - z racji pełnionej
funkcji.

Architekci wówczas, jak i obecnie, wykorzystują wcześniej przygotowane
projekty w swoich późniejszych pracach. Nasz kościół jest bardzo

2.

Miejscowy dziedzic - Ludwik Stalkowski, właściciel większej

podobny do projektu kościoła parafialnego w Korycinie, pow. Sokółka,

części dawnych dóbr rozniszewskich,

woj. podlaskie, zaprojektowanego przez Jana Hinza. Nie wykluczone
jest zatem, iż do sporządzenia projektu kościoła rozniszewskiego został

3.

częściowo wykorzystany wcześniejszy projekt tamtego koscioła.

którego

Szczuka - zamieszkały w Zakrzewie, w parafii rozniszewskiej,
tytułowano

dziedzicem,

pomocnik

Stalkowskiego

w

prowadzeniu gospodarstwa kupionego od dziedzica Konstantego
Ze strony Parafii w Rozniszewie w przygotowaniach uczestniczył najpierw

Mireckiego,

ks. Adam Ćwikliński, od 1880 r ks. Józef Chybowski, od 1890 r ks Piotr
Papiewski a od 1895 r ksiądz Józef Fajkowski. Na ks. Józefa Chybowskiego

4.

Dziedzic ziem grabowskich z Parafii Grabów - Komornicki,

5.

Dzierżawca folwarku w Parafii Magnuszew - Gołębiowski,

6.

Wójt Gminy Rozniszew

spadł główny ciężar przygotowania organizacyjnego budowy, tj. najpierw
rozbiórka dotychczasowego kościoła modrzewiowego i budowa z tych
elementów tymczasowego domu modlitwy na okres budowy nowego
kościoła. Równolegle kupno i zwiezienie potrzebnych materiałów na
fundamenty i na zaprawę murarską a także produkcja cegły palonej na
ściany, strop i wieże. To była naprawdę duża praca organizacyjna. Na
księdza Piotra Papiewskiego zaś budowa kościoła od wysokości okien
od 1891 r do 1895 r. Prace wnętrzarskie, przeniesienie wyposażenia do
nowego kościoła i rozbiórka tymczasowej kaplicy w 1895 r wykonane
zostały za czasów urzędowania księdza Józefa Fajkowskiego.
W grudniu 1886 r na zebraniu parafialnym został powołany (wybrany)
Komitet do budowy kościoła. Oto skład tego Komitetu:
1.

Ksiądz Dziekan (z parafii Kozienice) - nie podano nazwiska ze

wględu na to, iż w czasie budowy mogły następować zmiany personalne,

oraz sześciu zastępców, w tym miejscowy proboszcz (był nim wówczas
ks. Józef Chybowski) i pięciu włościan). Ciekawa konstrukcja tego
Komitetu budowy. Gdy któryś z członków Komitetu nie mógł być obecny
na zebraniu to natychmiast była osoba jego zastępująca, co było ważne
zwłaszcza przy zatwierdzaniu dokonywania wypłat pieniężnych. Gdy
później dziedzic z Parafii Grabów Komornicki wycofał się z komitetu (z
powodu przeniesienia się do Warszawy) zastąpił go wybrany wcześniej
następca. Komitet budowy stał się więc ciałem formalnie zarządzającym
i odpowiedzialnym za budowę. Ciekawe, że w Komitecie tym nie znalazł
się wcześniejszy właściciel dóbr rozniszewskich - Konstanty Mirecki.
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ZAOPATRZENIE
MATERIAŁOWE
BUDOWY

Przygotowanie
materiałów
do
budowy
kościoła trwało od 1880 r, tj. od przyjścia na
parafię księdza Józefa Chybowskiego, który
niewątpliwie był bardzo dobrym organizatorem.
Z zestawienia poniesionych wydatków wynika,
że był dosłownie wszędzie co dotyczyło budowy
kościoła. Przede wszystkim miał dobrą wiedzę
na temat budowy kościołów, był bowiem przed
przybyciem do Rozniszewa proboszczem w
Baćkowicach, pow. Opatów, gdzie w latach 1866
- 68 był budowany od podstaw nowy kościół
parafialny z cegły na kamiennym fundamencie.
W czasie I wojny światowej ksiądz Józef
Chybowski był proboszczem w pobliskim nam
Ryczywole.
Wapno
W sprawozdaniu dla biskupa sandomierskiego z postępów
realizacji projektu budowy ksiądz Józef Chybowski pisał:
„Wiadomo jest jak ważną rolę odgrywa wapno do murowania.
Mając to na uwadze obmyśliłem fundusz gdyż kościelnego
dostać nie mogliśmy (zapewne z braku spełniania warunków
do wypłaty ze środków zapisanych przez donatora Józefa
Więczkowskiego) i kupiłem w 1866 r w Salejowie (chodzi o Sulejów
nad Pilicą) wapno. I sprowadziłem przez Piotrków (Trybunalski)

do Warszawy koleją a na kołach do Rozniszewa korcy przeszło
1000”. W Sulejowie był jeden z największych wapienników w
Polsce, działający do 2002 r., gdzie wypalano wapno. Wapno to,
zwane palonym, przewożone było w pojemnikach drewnianych,
uszczelnianych przed ewentualnym zamoknięciem i jego
nieprawidłowym zlasowaniem. Później pojemniki te, z reguły
drewniane beczki, były zwracane do wapienników do następnego
użycia. Ponad 1000 korców wapna to ponad 1000 pojemników
o pojemności ok 128 litrów jeden. Koszt jednego korca wapna
wyniósł 170 kopiejek. To wszystko zostało sprowadzone
zaprzęgami konnymi po ok. 5 lub 6 pojemników w jednym.
Razem ok 150 - 200 kursów. Z Warszawy do Ostrówka droga była
utwardzona kamieniami. Potem wapno wymagało wykonania
procesu gaszenia w procesie lasowania, tj, zalewania jego wodą
w płaskich pojemnikach (kastrach) w celu uzyskania wapna
budowlanego w postaci wodorotlenku wapnia. Gaszenie wapna
wymaga dużej ilości wody, która do tego celu wykorzystywana była
z jeziora położonego obok kościoła. Lasowanie i przechowywanie
wapna miało miejsce w wykopanych dołach obok prawej furtki
w murze cmentarza. Pozostałości tego starego wapna okazano
mi gdy wykorzystywane było z tego samego miejsca wapno
nowolasowane, zastosowane przy remoncie kościoła w latach
pięćdziesiątych 20 - tego wieku. Wapno to mogło leżeć w ziemi
długie lata i nie uległo zepsuciu. Może jeszcze trochę tego wapna
znajduje się tam.
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Drzewo
W tym samym roku 1886 ksiądz Józef Chybowski kupił za 335
rubli „2 morgi dębiny i sośniny łokci 1700” w pobliskim lesie. Z
tego kazał w pocesie obróbki drewna przygotować tarcicę i bale
w celu wyschnięcia tak aby „materiał suchy był we właściwym
czasie na kościelne potrzeby użyty”. Natomiast pozostałość
wykarczowanego drewna, które nie było potrzebne do budowy
zostało sprzedane za ponad 600 rubli. W anielińskim folwarku
(obecnie Anielin Rozniszewski) był tartak mechaniczny i
prawdopodobnie tam zostało przetarte to drzewo na potrzeby
budowy, które następnie zostało złożone do wyschnięcia.

Cegła
Jak wszystkim wiadomo cegła palona jest produkowana z
gliny. Teren parafii rozniszewskiej jest bardzo zróżnicowany
geologicznie. Występowały i występują nadal niewielkie pokłady
gliny, ale bardzo dobrej jakości, z której to gliny w bardzo dawnych
latach wyrabiano gliniane naczynia kuchenne, lepiono z nich
kuchnie, piece. itp. Cegła na budowę kościoła przygotowywana
była począwszy od 1887 r. Historia związana z wypalaniem cegły
w dobrach rozniszewskich zawarta została w nazwie obszaru
geodezyjnego sporządzonego w 1848 r pod nazwą „Stara
Cegielnia”. Teraz ten teren nazywa się Lubacz, która to nazwa
pochodzi od nazwiska właściciela tych terenów - Lubicz.
W XIX w Rozniszewie była wydobywana glina na tzw Dołach,
gdzie wypalano z niej cegłę dla własnych potrzeb gospodarstwa

dworskiego. Ale do wyrobu cegieł na budowę kościoła gliny tej
nie starczało w związku z czym skorzystano z pokładów gliny w
sąsiednim Gruszczynie, będącej na gruncie dziedzica Flioriana
Gostkowskiego. Miejsce to znajduje się aktualnie na granicy
Gruszczyna i Chmielewa, ok 4 km od Rozniszewa.
Na tę okoliczność spisane zostało oświadczenie właścicieli
z 29 stycznia 1889 r. „Ja niżej podpisany właściciel
dóbr Gruszczyn Gminy Rozniszew, zezwalam Księdzu
Chybowskiemu Administratorowi parafii Rozniszew kopać
glinę na przestrzeni jednej morgi trzysta prętów z lasku
gruszczyńskiego począwszy od dawnego pieca do wypalania
cegły, ze strony wschodniej ku południowo-zachodniej, w
granicach ściśle na gruncie oznaczonych. Glina ma być wykopana
w jak najkrótszym przeciągu czasu i od razu poza obręb dóbr
Gruszczyn wywieziona i tam ma być składaną i przygotowaną.
Przestrzeń ta jednej morgi z której glina była wybierana, ma być
następnie zrównaną i po tym roku jako orne pole właścicielowi
dóbr Gruszczyn zwróconą. Glinę tę jako ofiarę z mej strony na
budowę kościoła w Rozniszewie przeznaczam”. Następnie
podpisy: Ludwiki z Klemensowskich Gostkowskiej i Floriana
Gostkowskiego.
Z oświadczenia tego wynika informacja, że cegła była wypalana
na terenie dóbr Rozniszewa. Powstaje pytanie gdzie było
to miejsce. Ja nie wiem, ale pozostawiam to czytającym dla
znalezienia odpowiedzi i podania informacji wraz z uzasadnieniem
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na internetowej „stronie wsi Rozniszew”.
Ksiądz Józef Chybowski tak to opisał w swoim sprawozdaniu:
„Komitet nie przerywał swoich czynności. Wyszychtował
(przygotował) glinę na cegłę podarowaną przez dziedzica
Gruszczyna Floryana Gostkowskiego przestrzeni jednej - 300
prętowej morgi pokładu gliny od 1/2 łokcia grubości do 2 1/2
łokcia - pobudował cegielnię, tj. barak dla robotników, szopy i
piec do wypalania cegły - przerobił kontrakta, ze strychaszem kamieniarzem, malarzem sznajderem itp i z wiosną rb i po dzień
dzisiejszy jest wypalanej przeszło 200 000 i zwiezionej na plac
kościelny. Nie licząc surowej przeszło 100 000.” Stachanowskie
tempo. W 1890 r glina wydobywana była i produkowana z niej
cegła od marca do października, z przerwą w lipcu na żniwa.
Strycharz to majster wyrabiający cegły a sznajder z jęz niem. to
krawiec, tylko po co był krawiec? Grubość pokładu gliny od 30 cm
do 120 cm. W dobrach rozniszewskich cegła była produkowana
już wcześniej. Zatem były tradycje i umiejętności w wypalaniu
cegły.
Proces produkcji cegły palonej jest stosunkowo prosty, polega na
wydobyciu gliny, nadaniu jej właściwej wilgotności i uformowaniu
cegieł w specjalnych, jednakowych wymiarów drewnianych
klateczkach, nadających cegłom potrzebne wymiary oraz
wysuszeniu tych cegieł przez ok. 30 dni. Następnie cegły były
wypalane w piecu, prawdopodobnie murowanym, z nadziemną

kopułą wykonaną z gliny na żerdziach drewnianych, z otworem na
szczycie. Piec był opalany drewnem przez ok 7 dni. Uzyskiwana
tym sposobem temperatura dochodziła do 1100 stopni Celsjusza.
Przez następne 10 - 14 dni piec był wychładzany a następnie
cegły były wywożone na plac budowy kościoła. Jednorazowo
wypalano do 60.000 cegieł w ciągu miesiąca w jednym piecu. A
pieców mogło być kilka bo ich budowa nie była skomplikowana.
Cegła była produkowana i dostarczana na bieżąco. Jakość cegły
bardzo dobra, co można jeszcze dziś stwierdzić. Cegły tam
wyprodukowane wystarczyły na budowę kościoła, dzwonnicy,
stróżówki, plebanii, domu dla organisty. Resztę zaś sprzedano
na budowę budynków murowanych w Rozniszewie i okolicy a
wpływy z tego tytułu przeznaczone zostały na fundusz kościelny.
Z informacji ks. Józefa Chlebowskiego wynika też, że tylko
połowa otrzymanej gliny wykorzystana została na wykonanie
cegły potrzebnej na kościół. Reszta gliny zaś na inne cele.

Kamień
Systematycznie od 1886 r sprawadzano kamień polny na
fundamenty oraz kamień ciosany na cokół. Kamień na cokół,
zgodnie z informacją ks Józefa Chybowskiego, sprowadzono
z Kamienic. Prawdopodobnie nie chodzi o miejscowość a o
miejsce gdzie wydobywano kamienie granitowe czyli chodziło
o kamieniołomy. Były to ociosane kamienie o wymiarach ok.
60 - 70 cm wysokości i różnych szerokości na cokół kościoła i
dzwonnicy łącznie ok. 120 m bieżących oraz „tafle” kamienne,
grubości 15 cali na schody wejściowe główne i boczne o długości
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ok 40 m długości. Jak wcześniej wspomniałem ociosane kamienie sprowadzone
zostały pociągiem na stację do Warki. Najwięcej kamienia było potrzebne dla
wypełnienia fundamentów w części ziemnej. Był to tzw. kamień polny zwożony
głównie z rozległych dóbr Komornickich, tj. z Grabowa i okolicy, który tylko
„zaśmiecał” pola uprawne. Biorąc pod uwagę, że fundamenty miały ponad 120
m długości i ok. 0,9 m szerokości, a pod wieżami ok. 1,2 m szerokości, ilość
zużytego na fundamenty kamienia wydaje się astronomiczna. Do tego dochodzą
jeszcze fundamenty na dzwonnicę oraz na ogrodzenie. Przed rozpoczęciem
prac zakupiono na początek 70 beczek cementu. W trakcie budowy cement
systematycznie kupowano.
Dach kościoła i dzwonnicy zostały pokryte czerwoną dachówką sprowadzoną
z wytwórni znajdującej się w Pustelniku za Warszawą.
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BUDOWA KOŚCIOŁA

Informacje przekazane nam przez księdza Józefa Chybowskiego
wskazują, że budowa kościoła była w pełni przygotowana
dokumentacyjnie i materiałowo do rozpoczęcia jego budowy w
1889r. Zapewnione zostało też wykonawstwo poszczególnych
części kościoła.
Parafia Rozniszew liczyła wówczas ok.
„500 dusz, zaś zdatnych do spowiedzi
ok. 360”. To mała parafia. Jak na tak
małą liczebnie parafię budowa kościoła
była bardzo dużym przedsięwzięciem.
Wszystek własny transport wykonywany
był
nieodpłatnie
przez
parafian,
ze
wspomaganiem
mieszkańców
z sąsiednich parafii. „Prócz tego
mieszkańcy Magnuszewa z serwitutów
lasu ... 7 morgów, już większa połowa
mieszkańców podarowała drzewo z
tych morgów dla kościoła Rozniszew.”
Wypłaty pieniężne ponoszone były
wyłącznie na zakup materiałów i
zatrudnienie fachowców. W pomocy
przy budowie kościoła uczestniczyli
wszyscy parafianie a także ochotnicy z
innych parafii w ramach solidarności. W
tym również jako pomocnicy majstrów,

co
spowodowało
wykształcenie
miejscowych cieśli, murarzy, malarzy i
innych fachowców budownictwa.

budowy kościoła i słali skargi do
władz kościelnych i administracyjnych.
Pomimo tych działań destrukcyjnych
nie spowodowało to istotnych przerw
w budowie nowego kościoła. Zresztą
powołany Komitet, pomimo zmian
personalnych, akceptował działania
księdza Józefa Chybowskiego i bardzo
skrupulatnie rozliczał jego wydatki
finansowe poprzez badanie wykonanych
robót i złożonych materiałów.

Od początku budowy w 1889 r wiadomo
było, że wykonanie kościoła w wymiarach
przekraczających
dotychczasowy
kościółek modrzewiowy będzie wymagło
dodatkowych środków pieniężnych. To
spowodowało protest dziedzica Ludwika
Stalkowskiego, który przewidywał, i

A oto wybrana treść z protokółu księdza
Józefa Chybowskiego o zdarzeniu z
dnia 10 czerwca 1890 r. „Po dokładnem
zbadaniu na gruncie miejscowości, o
której mowa, tj po wykopaniu ziemi obok
ścian starego kościoła, głęboko na łokci
4 (ok. 2,30 m) i nie znalezieniu wody

słusznie, konieczność dodatkowego,
dużego, zaangażowania finansowego
jego dóbr ziemskich na budowę
kościoła. Próby mediacji organów
zewnętrznych na nic się zdały. Doszło
do gorszących scen próby zbuntowania
parafian przeciwko proboszczowi. Od
tamtej pory Ludwik Stalkowski i jego
pomocnik Szczuka nie wspomagali

zaskórnej - i, po zniwelowaniu miejsca
gdzie stoi stary kościół z poziomem wody
znajdującej się w jeziorku pomiędzy
kościołem i rzeką Pilicą, przekonano się,
że poziom wody jest niżej o 3 1/2 łokcia
(1,95 m) od poziomu miejsca gdzie stoi
stary kościół. Zatem na podstawie
przytoczonych danych wyżej wymienieni
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(tj. Komitet) opiniują: że możebne jest rozpocząć budowę nowego
koscioła murowanego na miejscu starego z warunkiem tylko aby
fundamenta nowego koscioła zapuszczać nie głębiej jak łokci
3 (ok. 1,80 m) w ziemię, a nad powierzchnią ziemi wyprowadzić
łokci 1 i 1/2 (ok. 0,90 m) i nasypać”. Informacja ta wskazuje jak
starannie przygotowywano się do rozpoczęcia budowy kościoła
pod względem technicznym. Do tej pory budynek kościóła
rozniszewskiego charakteryzuje się niezmiennie wysoką
stabilnością.
W maju 1890 r. „zjechała Komissya złożona z Naczelnika Straży
Ziemskiej - Kumańskiego, Ks. Dziekana i Budowniczego Powiatu
do Rozniszewa i orzekła możliwość rozpoczęcie budowy. Po
tokim orzeczeniu przystąpiono najpierw do rozbiórki starego
kościoła modrzewiowego. Z części materiałów zbudowano
tymczasową kaplicę przy drodze, naprzeciw obecnej starej
plebanii, gdzie do czasu konsekracji nowego kościoła odbywały
się msze i inne obrzędy. Pozostałe części drewniane przekazano
na potrzeby parafii w Mniszewie lub w Ostrołęce (wg opowieści
dawnych mieszkańców). Na koniec rozebrano ołtarz i w krótkim
czasie wyrósł ze starego pnia młody, nowy pęd dzikiej gruszki.
Zaskoczenie było ogromne i wszyscy parafianie oglądali to
zdarzenie i potraktowali je jako cud. Wówczas postanowiono,
iż ołtarz główny przyszłego kościoła należy bezwzględnie
zbudować na miejscu poprzedniego ołtarza. I tak się stało, co
spowodowało, ze ołtarz główny kościoła jest znacznie oddalony
od ściany, pozwalając na jego obejście, jako sposób na oddanie

czci cudownemu obrazowi Maryi Częstochowskiej.
Kamień węgielny został położony na środku tylnej ściany
prezbiterium z wykutym od zewnątrz napisem „Kamień węgielny
1889 r”, widocznym do dziś. Zapewne napis na kamieniu wykonany
został w 1889 r i tak pozostał do czasu umieszczenia go.Prace
budowlane były wykonywane w szybkim tempie gdyż już do końca
1890 r wykonane zostały fundamenty oraz ściany boczne do
wysokości okien (ok. 6 łokci tj. 3,5 m). A może faktycznie budowa
fundamentów rozpoczęta została w 1889 r? O wykonawcach
robót związanych z budowa kościoła nic nie wiemy. Oceniając
stan budynku oraz jakość jego wykonania od strony technicznej
można dziś stwierdzić, że była to firma murarska prawdziwie
fachowa. Zapewne przy wznoszeniu kościoła brała udział cała
gromada pomocników, złożona z miejscowych parafian, którzy
niewątpliwie stali się potem fachowcami w tym dziele.
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DOKUMENTACJA

Wykonawcą
roboczej
dokumentacji
projektowej był architekt warszawski Jan
Hinz, mający doświadczenie w projektowaniu
dużych budynków w Warszawie oraz kościołów
w Polsce. Należał wówczas do grupy znanych
architektów w Polsce. W porównaniu do
pierwotnego projektu

Edwarda Cichockiego dokonał pewnych zmian a m.in.
„dołożenie” lewej zakrystii, zapewne dla symetryczności
kościoła, budowanego na planie krzyża. Stało się to z korzyścią
dla funkcjonalności kościoła i jego ogólnego wyglądu.
Prawa zakrystia jest dużo większa od lewej zakrystii, która
nie ma przy tym drzwi wyjściowych, które zastosowano
przy prawej zakrystii. Widać to jednoznacznie z zewnątrz, co
sugeruję obejrzeć czytającym. Przyczyny tego nie są mi znane,
jakkolwiek mam swoje przypuszczenia.
W archiwum radomskim znalazłem ciekawy dokument. Jest to
projekt ołtarza głównego w kościele w Rozniszewie. Projekt ten
różni się istotnie od ołtarza głównego, wykonanego w nowym
kościele i obecnie istniejącego, choć istnieją również pewne
podobieństwa. Nic więcej nie jest wiadomym w tej kwestii.
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Na tym projekcie jest napis po rosyjsku: projektirował
(projektował) architekt i podpis nieczytelny oraz napis Kozienice i
data 22 kwietnia 18..5 r. Należy sądzić, że jest to jeden z projektów
ołtarza, ten, który nie został wybrany. Natomiast ten wybrany
jest w całej okazałości widoczny w Rozniszewie. Przypatrzcie
się licznym, pięknym szczegółom tego ołtarza. Ołtarz ten został,
moim zdaniem, niepotrzebnie pokryty złotą polichromią za ks.
proboszcza Stanisława Skwiry, przez co stracił swój pierwotny
urok, co dotyczy zwłaszcza 2 marmurowych kolumn .
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OPIS KOŚCIOŁA W
ROZNISZEWIE

Z końcem 1890 r proboszcz ks. Józef Chybowski został
odwołany z proboszczowania w Rozniszewie a na jego miejsce
został postawiony ks. Piotr Papiewski. Odwołanie ks Józefa
Chybowskiego, wielce zasłużonego w realizację projektu budowy
kościoła i innych budynków, było wówczas niezrozumiałe, przy
czym prawdopodobnie biskup sandomierski pragnął w ten sposób
rozwiązać spór jaki zaistniał pomiędzy proboszczem a właścicielem
dóbr rozniszewskich - dziedzicem Stalkowskim.

Zmiana ta nic nie zmieniła a dziedzic
Stalkowski
nadal
był
przeciwny
budowie,
buntował
mieszkańców
Parafii Rozniszew, słał skargi do
powiatu i dalej. Zwoływane komisje
kościelne i powiatowe nie wskazywały
na nieprawidłowości w budowie i
finansowaniu kosztów budowy. Akta
wskazujące na czynności skargowe
dziedzica w sprawie budowy kościoła
w Rozniszewie, będące w Archiwum
Państwowym w Radomiu (wszystko w
języku rosyjskim), są bardzo liczne, a ich
daty wskazują na to, że miały miejsce w
całym okresie budowy.

Kościół został wykonany zgodnie z
przygotowanym projektem, podpisanym
przez Jana Hinza w czerwcu i lipcu 1890
r (różne terminy dla poszczególnych
części). Projekt był bardzo czytelny i
mógł stanowić podstawę do prawidłowej
jego realizacji.
Nie
znalazłem
dokumentacji
historycznej, która opisywałaby prace
wykonywane w latach 1891 - 1895
przy budowie i wyposażaniu kościoła,
przenoszeniu
instrumentarium
kościelnego z tymczasowej kapliczki oraz
jej rozbierania i przeznaczania starego

drzewa, z którego była zbudowana.
Ksiądz Piotr Papiewski nie raportował
pisemnie biskupowi sandomierskiemu o
przebiegu i zakończeniu budowy naszego
kościoła. Nie uczynił tego również jego
następca księdz Józef Fajkowski.
Nowy kościół został konsekrowany przez
biskupa sandomierskiego Antoniego
Sotkiewicza w dniu 6 października
1895 r. W uroczystości wzięło udział
kilkanaście tysięcy wiernych.
Wcześniej
do
kościoła
przeniesione zostały stare
sprzęty
liturgiczne i dawne wyposażenie.
Z czasem kościół był ubogacany w
nowe sprzęty i obrazy oraz naścienne
malowidła. Między innymi na obu
ścianach
bocznych
prezbiterium,
nad wejściem do zakrystii, zostały
wymalowane
postacie
świętych:
Wojciecha
biskupa,
pierwszego
świętego polskiego, Stanisława-biskupa
krakowskiego, Jadwigi Andegaweńskiej królowej Polski błogosławionej (obecnie
świętej) oraz Kazimierza-króla polskiego.
32

Dlaczego właśnie ci święci zostali wybrani dla pokazania ich w
naszym kościele? To kolejna zagadka dla czytających. Malowidła
te w czasie II wojny światowej nie uległy zniszczeniu. W 1991
r zostały odnowione przy okazji odnowienia wszystkich wnętrz
kościoła.
Na szczęście w czasie I wojny światowej w kościele nie było
grabieży i zniszczeń. Około roku 1930 w kościele zostały
zamontowane nowe organy piszczałkowe o ciekawym
brzmieniu. Dotychczasowa fisharmonia została przeniesiona
do domu organisty, gdzie była wykorzystywana do prób chóru
parafialnego, prowadzonego od dawnych czasów. Chór śpiewał
w każdą niedzielę na mszy zwanej sumą jeszcze w latach
osiemdziesiątych, prawie do śmierci ostatniego parafialnego
organisty Floriana Kołakowskiego. To był jakościowo bardzo
dobry chór czterogłosowy.
Na stronie parafi rozniszewskiej w internecie znajduje się
następujący opis kościoła:
„Halowy kościół p.w. Narodzenia NMP został wzniesiony z cegły
znanego (...) w stylu neogotyckim, wpisując się w nurt kościelnej
architektury historycznej ziemi radomskiej. Korpus świątyni
jest trójnawowy, trzyprzęsłowy z trójbocznie zamkniętym
prezbiterium oraz zakrystiami na zakończeniu naw bocznych.
Prezbiterium skierowane na północny zachód. Od południa do
kościoła dostawiono dwie wieże, pomiędzy którymi znajduje

się kruchta. Cokół budynku wykonano z bloków granitowych.
Elewacje rozczłonkowano przyporami. Fasada trzykondygnacyjna
z wieżami nakrytymi dachami wiciowymi. Każda kondygnacja oraz
wieże bogato zdobione fryzem dekoracyjnym wykorzystującym
motywy: blend, płycin, pilastrów, łuków ostrych, tworzących
na fasadzie uporządkowaną siatkę podziałów, pokrywającą
całą powierzchnię fasady. Na osi środkowej uskokowy portal
ostrołukowy zwieńczony szczytem trójkątnym wychodzącym
ponad gzyms kordonowy pierwszej kondygnacji. Pozostałe
elewacje ozdobione fryzem podgzymsowym w formie
geometrycznej plecionki. W elewacjach bocznych występują m.in.
po trzy monumentalne okna ostrołukowe, biforialne z motywem
maswerku. Dolna część bocznych elewacji wysunięta do przodu,
nakryta daszkiem pulpitowym, tworzy efekt pseudobazyliki.
Elewacje krucht zdobione fryzem schodkowym biegnącym
pod gzymsem koronującym. W północno-zachodniej kruchcie
triforialne okno ostrołukowe od zachodu. W ścianach prezbiterium
trzy okna ostrołukowe. Nawy kościoła o sklepieniach krzyżowych
wspierających się na filarach i wspornikach. Filary składają się
z wysokiego cokołu, kanelowanego trzonu, oraz wieloczęściowej
profilowanej głowicy zdobionej guzami, rozetami, ozdobnymi
konsolami. Podobnie zdobione są wsporniki. Balustrada chóru
zdobiona jest ostrołukowymi blendami, fryzami kostkowymi oraz
pilastrami. Stan zachowania kościoła jest dostateczny, miejscami
występują pęknięcia muru kościoła, ubytki w cegle, zawilgocenia
ścian. Widoczne są również uszkodzenia i wyrwy w elewacjach
spowodowane działaniami wojennymi w 1945 r.”
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W tym miejscu uwaga: działania wojenne uszkadzające
kościół miały faktycznie miejsce w 1944 r. a pęknięć w murze
się nie dopatrzyłem.
Wymiary zewnętrzne kościoła wynoszą około: długość - 32
m, szerokość - 17 m (bez uwzględnienia zakrystii), wysokość 13 m, wysokość wież - 45 m. Dzwonnica: długość i szerokość:
- 5,20 m, wysokość ok. 12 m.
Powyższe zdjęcie kościoła w Rozniszewie znajduje się w
Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu. Odręczny napis
informuje, iż jest to zdjęcie sprzed 1939 r.
Zdjęcie to wykonałem niezbyt starannie ale przedstawia
ono bardzo dobrze wieże tego kościoła. Widać duże różnice
z wieżami, które wykonane zostały po II wojnie światowej.
Podstawową różnicą jest to, że dawne wieże były murowane
aż po sam krzyż. W obecnym kościele nie ma też sygnaturki
widocznej nad prezbiterium.

34

9

II WOJNA ŚWIATOWA

Działania wojenne we wrześniu 1939 r nie dotknęły Rozniszewa,
w tym również naszego kościoła. Wprawdzie przez Rozniszew
przechodziły tłumy uchodźców przed wojskami niemieckimi, ale
kierowali się oni do Chmielewa i Mniszewa, w celu przeprawy za
Wisłę.

W związku z rozpoczęciem II wojny
światowej
nie
zostały
podjęte
kompleksowe działania zabezpieczające
majątek
kościoła
przed
ryzykiem
związanym z działaniami wojennymi.
To bardzo duża nieostrożność. Przecież
wiadomo, że każda wojna przynosi
grabieże i zniszczenia. Proboszczem w
tym czasie był ks. Edward Polakowski.
Wprawdzie zdjęta została sukienka z
wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej
na głównym ołtarzu, ale nie wiadomo co
się z nią stało. W tym dziele brał udział
ks. Edward Polakowski, ale brak jest
wiarygodnych informacji co się dalej
działo z tą sukienką. Po wojnie się nie
odnalazła.
W 1941 r przyjechali na plebanię policjanci

niemieccy w celu zarekwirowania
dzwonów rozniszewskich. Chodziło im
o duże dzwony Józef i Anna wiszące
na dzwonnicy. Wydali
dyspozycję
proboszczowi odnośnie zawiezienia 2
dzwonów na stację kolejową do Warki,
transportem własnym parafian. Ksiądz
Edward Polakowski porozumiał się z
członkami Rady Parafialnej i ustalił termin
zdjęcia dzwonów i wywiezienia ich wozem
konnym Józefa Górskiego z Podbieli. Przy
zdejmowaniu ich
uczestniczyło kilku
parafian. Złość i żal były ogromne bo
wszyscy parafianie byli przyzwyczajeni
do pięknych, czystych dźwięków ich bicia.
Pamiętajmy, że służyły one dla parafian
jako informacje co do aktualnej godziny
(na Anioł Pański), zapraszania na mszę,
witały kompanie pielgrzymkowe, żegnały

zmarłych parafian itp.
Proponowali
ks.
Edwardowi
Polakowskiemu aby dostarczyć 2 dzwony,
tj. mniejszy Anna i dzwon sygnaturki.
Natomiast dzwon Józef-większy-zatopić w
pobliskim jeziorze. Ksiądz, mimo nalegań,
kategorycznie odmówił. Dzwony zostały
więc zawiezione do Warki i okazało
się tam, że możliwe byłoby zawiezienie
dzwonu Anna i sygnaturki jako spełnienie
warunków kontrybucyjnych, bo liczyły się
sztuki.
Do 1944 r nie działo się nic istotnego.
Dopiero w czasie działań wojsk rosyjskich
na przyczółku warecko-magnuszewskim
przyszły ciężkie czasy. Na początku
sierpnia 1944 r tereny Parafii zostały
zajęte w szybkim tempie przez wojska
rosyjskie. Wówczas wojska niemieckie, o
ironio -z napisem na pasach „Gott mit uns”,
rozpoczęły ostrzał artyleryjski kościoła,
zwłaszcza wież, ze wsi Pilica i z innych
stron za rzeką Pilicą. Wieże kościoła były
bowiem wykorzystywane przez wojsko
rosyjskie do celów obserwacyjnych. Sam
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kościół był bardzo dobrze widoczny zza pobliskiej Pilicy więc był
łatwym celem dla artylerii niemieckiej. Przez pierwsze dwa dni
ostrzału nie było specjalnych uszkodzeń kościoła, w końcu niemcy
się wstrzelili w obiekt i zniszczyli obydwie wieże. Zniszczenia na
kościele widać na poniższym zdjęciu. Jedna z bomb uszkodziła
strop na lewej stronie przy chórze
tak, że w stropie powstała dziura
ale strop nie został zniszczony.
Druga z bomb utkwiła w lewej
ścianie bocznej, przy zakrystii,
nie wybuchając. Na szczęście
ostrzał nie spowodował pożaru.
Przy licznych wybuchach zostały
strącone wszystkie dachówki
stanowiące pokrycie dachu
kościoła. Cały teren wokół
kościoła poorany był lejami po
wybuchach bomb jakie miały
miejsce przez 3 dni ostrzału
artyleryjskiego, od rana do
wieczora. Jestem przekonany,
że duże znaczenie obronne
kościoła miały wysokie lipy,
które przejęły na siebie znaczną
część nawałnicy bombardującej
kościół.

Podobne zniszczenia dotyczyły dzwonnicy, kiedy to spadająca prawa wieża zniszczyła jej dach, plebanii oraz tzw. organistówki - domu przeznaczonego dla miejscowego organisty.
Organistówka nie była „zabezpieczna” i była bardzo widoczna z Pilicy, w związku z tym została skutecznie zbombardowana.
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Natomiast plebania i znajdujące się tam zabudowania gospodarcze były obrośnięte wysokimi drzewami, które dały
skuteczną ochronę przed ostrzałem artyleryjskim.Przede
wszystkim były one niewidoczne dla artylerzystów niemieckich. Szkody w tej części nie były znaczące i plebania mogła
być użytkowana zaraz po wojnie. Udzielał tam pierwszych
slubów nowy proboszcz Jan Gajos. Lotnictwo niemieckie
nie bombardowało kościoła i terenów przykościelnych. Było
ono nakierowane głównie na bombardowanie miejsca przeprawy wojsk rosyjskich a później i polskich przez Wisłę w
Kępie Skóreckiej.
W czasie bombardowań kościoła nie było już świadków
zdarzenia spośród mieszkańców Rozniszewa. Zostali
wysiedleni za Wisłę przez wojsko rosyjskie. Niby dla
likwidacji ewentualnych szpiegów a praktycznie dla
możliwości swobodnego rabunku i niszczenia majątku.
Dotknęło to również kościół, skąd wycięto z ramy cudowny
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i nie wiadomo gdzie i
komu został on sprzedany. Informacje na temat cudowności
obrazu zostały opisane w książce ks. Jana Wiśniewskiego
pod tytułem „Dekanat kozienicki”.
Po prawej przedstawiam zdjęcie obrazu „Matki Boskiej
z kościoła Rozniszewskiego” z okresu przed 1944 r. Rok
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wykonania zdjęcia ok. 1940. Obraz został namalowany przez malarza, którego nazwisko
nie zostało zachowane. Obraz posiada „koszulkę” srebrną lub srebrną z pozłoceniem
albo tylko złotą. Nakrycie obrazu zostało wykonane w latach 20 - tych przez złotnika w
Górze Kalwarii. Wiąże się z tym ciekawa historia. Do przywiezienia tej „koszulki” z Góry
Kalwarii został wyznaczony rolnik z Rozniszewa, który wozem wraz z gosposią księdza
proboszcza pojechał po nią, wziąwszy ze sobą zamykaną skrzynię na drogi ładunek.
Jadąc już z zakupem do Rozniszewa, w lesie przed Konarami, zostali napadnięci przez
zbirów, którzy ukradli skrzynię. Ale „koszulka” nie została skradziona, gdyż została ona
założona pod ubranie przez gosposię i szczęśliwie dojechała do Rozniszewa.
Obrabowane zostały przez wojsko rosyjskie wszystkie wota, składane przez wiernych
w dziękczynieniu za doznane łaski. Było ich bardzo dużo. Ozdobiony był nimi ołtarz oraz
boczne sciany prezbiterium. Były nawet laski i szczudła pozostawione przez wiernych po
uzyskaniu możliwości chodzenia w trakcie bytności w kościele. Podobnie rozgrabiono
organy (tylko po co były im piszczałki), całą dokumentację historyczną kościoła, różnymi
sprzętami liturgicznymi oraz dużo obrazów olejnych z bocznych ścian. Co się nie dało
sprzedać zostało spalone na ogniskach dla ogrzewania się jesienią i zimą.
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W marcu 1945 r rozpoczęły sie powroty mieszkańców z wygnania
za Wisłę. Zastali straszliwy obraz zniszczonych lub spalonych
prawie wszystkich zabudowań drewnianych gospodarstw w parafii.
Parafianie, sami nie mając gdzie mieszkać, rozpoczęli przywracanie
kościoła do użytku i prowadzenia nabożeństw.
Gdy przyszedł na parafię ksiądz Jan Gajos
zorganizował prace związane z likwidacją
dziury po bombie w stropie. Prace te
zostały wykonane precyzyjnie przez
Wincentego Nowackiego i jego syna
Wiktora z Boguszkowa. Okazało się przy
tym, że strop nie został naruszony poza tym
otworem i nie wymagał dużego remontu.
Potem przygotowano dach kościoła do
pokrycia go blachą. Prace te wykonane
zostały przez Mieczysława Sieka z
Chmielewa i Jana Sieka z Rozniszewa.
Blachę ocynkowaną zakupiono ze
Szwecji poprzez pośrednictwo krewnych
i znajomych parafian rozniszewskich. To
był majstersztyk pomysłowości ludzkiej
w warunkach całkowitego deficytu
materiałów budowlanych w Polsce i jej
pełnej reglamentacji. W 1947 r księdza
Jana Gajosa zastąpił ksiądz Aleksander

Babski, młody i ambitny, znakomity
organizator prac związanych z remontami
i odnawianiem kościoła. Miał pomysły i
je konsekwentnie realizował z udziałem
bardzo aktywnej rady parafialnej.
Okres powojenny to była bardzo ciężka
praca dla wszystkich parafian. Ale
systematyczna, zorganizowana praca
oraz ofiarność parafian i wspomaganie
finansowe przez inne, mniej zniszczone
parafie, przełożyły się na w miarę szybkie
postępy w doprowadzeniu kościoła do
wyglądu i używalności sprzed 1944
roku. Do 1962 r zostały wyremontowane
wieże
do
pierwotnej
wysokości,
chociaż nieco węższe niż poprzednie,
z tym, że górna część wysokości wież,
znacznie
ponad
wysokość
dachu
została wykonana z drewna (pierwotnie

była z cegły) i pokryta blachą, aż po
krzyże na szczycie. Postanowiono tak z
ostrożności, przewidując, że uderzenia
bomb mogły naruszyć spójność muru
wież. Prace te wykonywane były przez
prawdziwego mistrza ciesielskiego, Jana
Rybarczyka, pochodzącego z Rozniszewa,
pod nadzorem budowlanym ze strony
Świątka, architekta z Warki. Natomiast
pokrycie szczytu wież blachą i założenie
pozłacanej kuli z krzyżem na szczycie było
dziełem Wiesława Grosa z Warszawy. Do
tej pory wieże stoją nienaruszone. Mogą
być wykorzystane jako wysokie wieże
widokowe dla odważnych, z których
można oglądać teren aż do Kozienic
i Góry Kalwarii, oczywiście po ich
przystosowaniu do zwiedzania. Mam swój
osobisty wkład w podglądaniu postępów
w odbudowie wież. W czasie zdobywania
ich szczytu widziałem długie wstążki
Pilicy i Wisły.
Potem był remont dzwonnicy oraz bardzo
trudny remont dachu nad prezbiterium a
także zmiana pokrycia dachu na blachy
miedziowane.
41

W 1961 r do kościoła została doprowadzona elektryczność a potem
wykonano pełny remont żeliwnej części ogrodzenia, mocno zniszczonej w
1944 r. W 1963 r biskup sandomierski Jan Kanty Lorek ustanowił kościół w
Rozniszewie Sanktuarium Maryjnym.
Oglądając kościół z zewnątrz widać ślady po ranach wojennych w 1944 r.
Ale to już jest inny kościół niż ten sprzed wojny. Nam, obecnym parafianom,
wydaje się jednak jako najpiękniejszy ze wszystkich kościołów, mimo,
że już nie śpiewa się na początku pierwszej mszy niedzielnej naszej
starodawnej pieśni „Witaj Rozniszewska ....., a na koniec ostatniej mszy
„Żegnaj Rozniszewska ....”.
W dniu 29 stycznia 2010 r kościół w Rozniszewie p.w. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny wraz z dzwonnicą i ogrodzeniem zostały
wpisane do rejestru zabytków.
Z kościołem związanych jest kilka pokoleń parafian i mieszkańców innych
parafii. Kościół nasz trwale wpisał się w nasz krajobraz i jest duchowym
miejscem dla modlitwy oraz pomnikiem ciągłości wiary katolickiej w
naszej rozniszewskiej dziedzinie parafialnej. Uważam też, że będzie w
przyszłości skupiał wokół siebie następne rozniszewskie pokolenia.
W 2020 r kościół w Rozniszewie obchodzi 125 - lecie zakończenia budowy
i jego konsekracji. To niewiele lat istnienia, tylko 5 pokoleń rozniszewian.
Ale należy pamiętać, że w tym czasie znajdował się on w Rosji, Austrii,
Niemczech i obecnie w Polsce. Widział też granicę austriacko-niemiecką.
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Opracowując dostępne mi materiały dla wykonania niniejszej
publikacji starałem się zachować wiarygodność informacji,
wynikajacej z dostępnych dokumentów czy bezpośrednich rozmów
z mieszkańcami Parafii. Można ją dowolnie wykorzystywać w
różnych opracowaniach, dla chwały Rozniszewa i jego historii.
Zdaję sobie też sprawę, że publikacja ta spowodować może, a
nawet powinna, korektę informacji o Rozniszewie w internecie jak
i w oficjalnych gminnych opracowaniach.
Czytających to opracowanie zachęcam do
potraktowania naszej budowli kościelnej
jako obiektu do ogladania i różnych analiz.
Spróbujcie np. zadać sobie pytanie gdzie
mogą być umieszczone w murach kościoła
lub dzwonnicy ewentualne schowki,
mogące zawierać zarówno sprzęty
jak i dokumenty. To taka zagadka dla
poszukiwaczy. Można się tymi pomysłami
dzielić z innymi na stronie wsi Rozniszew.
A jeżeli będzie taka możliwość to pytajcie
się starszych osób o zdarzenia związane z
kościołem rozniszewskim.
Proponuję oglądanie naszego kościoła
od przyglądnięcia się bramie wjazdowej i
dwum furtom po obu stronach tej bramy.

Ciężkie, kute skrzydła bramy głównej,
posiadają koła obrotowe na ich spodzie
do przesuwania się na płozach, dają
możliwość swobodnego otwierania na całą
szerokość. I to wszystko działa bezbłędnie
od 125 lat. Zamontowane są na dwóch
murowanych słupach co razem z furtami
daje ciekawy obrazek architektoniczny. W
dawniejszych czasach szerokość bramy
była wystarczająca do wjazdu pojazdów
konnych pod same schodki kościoła.
Dziś już mogą przejechać tylko wąskie
samochody. Oprócz bramy głównej są
2 furty: lewa i prawa. Obie działające.
Zastanawiam się po co były aż dwie?
Potem po przekroczeniu bramy wjazdowej

należy usiąść na ławkach i zacząć oglądać
stronę wejściową kościoła. Od schodów
wejściowych aż do szczytów wież, tam
gdzie są ledwo widoczne krzyże. Potem
proponuję pomaszerować w prawo wokół
kościoła i poszukać różnic pomiędzy lewą
i prawą stroną. Jest ich kilka. Następnie
zwiedzić wnętrze, zwłaszcza ciekawą
kompozycję prezbiterium. Z ostrożności
nie polecam wchodzenia na chór gdyż
schody są przewidziane do remontu,
dlatego drzwi są zamknięte na klucz. Po
wyjściu z kościoła proponuję skręcić w
prawo i przy obejściu kościoła oglądać
przepiękną panoramę okolicy, której
widok jest inny każdego miesiąca roku.
W trakcie zbierania informacji i zdjęć
miałem okazję poznać wiele innych
zdarzeń jakie związane były z Parafią i
kościołem w Rozniszewie. Były bardzo
ciekawe. Może kiedyś je opublikuję. Ale
postanowiłem teraz opublikować jedno
zdarzenie z 1949 r, jakie miało miejsce w
kościele, które tak zostało opisane przez
księdza Aleksandra Babskiego w piśmie
do biskupa sandomierskiego (literalnie):
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„Wasza
Ekselencjo,
Najdostojniejszy
Pasterzu
Pragnę donieść Waszej Ekselencji o incydencie, jaki miał
miejsce w Kościele w Rozniszewie dnia 10 lipca br. Dnia 7 lipca
do Rozniszewa samochodem przyjechali: jeden funkcjonariusz
U.B. (Urząd Bezpieczeństwa) i dwóch żołnierzy z K.B. (Korpus
Bazpieczeństwa) w celu poszukiwania bandytów. W niedzielę
na Kazanie przyszedł funkcjonariusz z U.B. i jak świadkowie
zeznają, w czasie Kazania stale robił głośne uwagi i machał ręką.
Po Kazaniu poszedłem z tacą i już z przed ołtarza zauważyłem, że
pod chórem jest jakaś awantura, spokojnie doszedłem pod chór i
zobaczyłem jak funkcjonariusz U.B. wyciąga chłopca; 18 letniego
niejakiego Stefana Wdowiaka s. Józefa z Zagrób na dwór, zrobił się
szum, chłopiec opierał się silnie i zaczął płakać, funkcjonariusz
U.B. wyjął granat, a ja podszedłem i szeptem tłumaczyłem,
tutaj jest Kościół, proszę nie robić awantury, nabożeństwo
się skończy, wszyscy wyjdą z Kościoła, to i chłopiec również, a
Pan może wtedy robić co się tylko spodoba, chłopca wysłałem
najprzód, a funkcjonariusza postawiłem o trzy kroki z boku i
poszedłem dalej, ale usłyszałem znów awanturę , funkcjonariusz
U. B. szarpie chłopca i to samo tłumaczę, na to usłyszałem ciebie zabieram - odejdź - odpowiedziałem, proszę zaprzestać
awantury, w Kościele ja rządzę, a funkcjonariusz U.B. krzyknął
na cały głos, ja wam pokażę kto rządzi, wyciągnął granat -czy też
....... z kieszeni, złapał mnie za ręce i odepchnął, zaraz zrobił się
krzyk w Kościele, a mężczyźni w jednej sekundzie wynieśli go z
Kościoła, nawet nie zauważyłem kto to zrobił. Byliśmy pewni, że
już nie wróci., Poszedłem do zakrystii i wyszedłem ze Mszą Św.

W czasie sumy Wdowiak skoczył na chór a funkcjonariusz wrócił
i doczepił się do 15 letniego Bernarda Piechoty, ucznia z szóstego
oddziału i to samo wyprawiał, co i z poprzednim. Na urlopie był
żołnierz niejaki Krześniak, sam wyprowadził go z Kościoła, wrócił
i znów Piechotę mordował, pytał dlaczego klękał i.t.d. Po sumie
wyszli wszyscy i chłopiec również, a Funkcjonariusz U.B. za nim i
począł go bić pod brodę, ojciec Piotr Piechota inwalida chromy na
nogę, ucio..... się za synem, dopadł do nich milicjant Korytkowski
Jan, wciągnęli do mieszkania, wyrzucili mieszkańców i poczęli
ich bić. Czytałem świadectwo lekarskie, ojciec ma obrzękłą
chorą nogę i pięć mocnych uderzeń twardym narzędziem, syn
również pięć, jedno na nosie. Ludność krzyczała, ale żołnierze
rozpędzali. Fakt faktem, że coś tu było uplanowane. W czasie
awantury w Kościele niejaki Michał Korczak nie wiedząc kto robi
awanturę w Kościele pobiegł do Korytkowskiego milicjanta, żeby
zameldować o awanturze - otrzymał odpowiedź, tam w Kościele
jest nasz człowiek a wy to jesteście wszyscy bandyci. Piechota
Piotr napisał do Ministerstwa Bezpieczeństwa. A ja najpokorniej
proszę o danie mi wskazówek jak mam postąpić i gdzie się udać.
Bo po tych awanturach przybiegł wściekły Korytkowski do mnie
i usiłował wmówić krzykiem, że nic wogóle nie było, a wychodząc
z pięścią zaciśniętą, wyrzekł te słowa, „jeżeli ksiądz pójdzie z tą
sprawą wyżej to i my będziemy wiedzieli co dalej robić. ...........
Sprawa zakończyła się zarzutami prokuratorskimi i kilkuletnimi
wyrokami więzienia. Piotr Piechota inwalida wojenny, zmarł w
październiku 1950 r a syn dożył 2019 r.
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