
GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU 

3. Miejscowość 

 

ZEMBRÓW 

1. Nazwa 

 

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela 

2. Czas powstania 

 

1902-1905 rok 

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000 

widok od południowego wschodu 
 
 

 
 

 

4. Adres 

 

Zembrów 26a 

 

dz. ewid. 306 

 
 

5. Przynależność administracyjna 
 

województwo 

mazowieckie 
 
powiat 

sokołowski 
 

gmina 

Sabnie 

6. Formy ochrony 

 

wpis do rejestru zabytków 

województwa mazowieckiego A-

753 z dn. 17.07.2007 

 

 

 



8. Historia, opis, wartości 

 

Parafia założona został w 1486 roku, fundatorem był Stanisław Zawisza 

Zembrowski. Pierwszy kościół drewniany wybudowano w 1525 roku, drugi 

wzniesiono w 1773 roku. Obecny został wybudowany w latach 1902-1905. 

 

Kościół nieorientowany, wybudowany jest z cegły na zaprawie wapiennej 

oraz granitowych kamieni, trójnawowy w układzie bazylikowym, z węższym 

i niższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, z dwiema wieżami od 

frontu. Przy ścianach bocznych prezbiterium dwie prostokątne zakrystie. 

Nawa środkowa i prezbiterium nakryte dachem dwuspadowym, nawy boczne, 

dachami pulpitowymi. Wieże nakryte ostrosłupowymi hełmami, zwieńczone 

krzyżem. Ściany kościoła na niskim cokole, oszkarpowane, zwieńczone 

gzymsem. Fasada dwukondygnacyjna, jednoosiowa, zwieńczona trójkątnym 

szczytem. Wieże czterokondygnacyjne. Kondygnacje fasady i wież dzielą 

profilowane gzymsy kordonowe. Szczyt fasady i zwieńczenia poszczególnych 

pięter dekorowane fryzami arkadkowymi. Portal uskokowy, arkadowy, 

zamknięty półkoliście. Wieże posiadają otwory okienne zamknięte 

półkoliście. W prezbiterium pojedyncze okna zamknięte półkoliście. Ściany 

nawy środkowej i prezbiterium w zwieńczeniu dekorowane wspornikami. 

Ściany boczne zakrystii z drzwiami zamkniętymi półkoliście, od południa 

szczyty zakrystii dekorowane fryzami arkadowymi. 

Ogrodzenie również wybudowane z cegły, z ozdobnymi ceglanymi 

elementami dekoracyjnymi, w którym znajduje się ozdobna ażurowa brama 

oraz dwie furtki. 

 

Wpis do rejestru dotyczy również ogrodzenia kościoła oraz otoczenia 

zabytku. 

 

Posiada wartość artystyczną i historyczną, jest elementem krajobrazu 

kulturowego miejscowości. 

 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 

 

Stan zachowania dobry. 

 

Dbałość o otoczenie zabytku. Okresowe monitorowanie stanu zachowania 

obiektu. Odpowiednie oznakowanie obiektu (obiekt wpisany do rejestru 

zabytków). 

 

Wszelkie prace inwestycyjne i renowacyjne muszą być uzgadniane przez 

MWKZ, delegatura w Siedlcach w trybie decyzji administracyjnej. 

 

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis) 

Urszula Jedynak 

01.07.2021 

 

 

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego 
konserwatora zabytków) 

 

 

 

 


