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Gotycka kolegiata w Skalbmierzu
Letnie miesiące spontanicznie kojarzymy z wypoczynkiem, z wyjazdami, podróżami,
wyprawami. Szczególnie mocno odzywa się tęsknota z odprężeniem na łonie przyrody –
gdzieś nad morzem, jeziorami, rzekami, na górskich szlakach lub w leśnym zakątku. Przyroda
wabi nas swoim spokojem, naturalnością. Ale przyroda może również ewangelizowad.
Patrząc więc na jej piękno zastanawiamy się często nad jej Stwórcą. Wędrując po różnych
szlakach turystycznych, architektury drewnianej, średniowiecznej, kulinarnej w letnie
miesiące zapraszam do urokliwego Skalbmierza w powiecie kazimierskim w województwie
świętokrzyskim.
Wielowiekowy kościół w Skalbmierzu należy do piękniejszych zabytków sakralnych
ponidzkiej ziemi. Jego ciekawa architektura oraz bogate wyposażenie od dawien dawna
przyciągają tu miłośników zabytków i historii. Sukcesywnie odnawiana i restaurowana
świątynia jest prawdziwą chlubą Skalbmierza, miasta którego dzieje sięgają niemalże
początków polskiej paostwowości. Kościół w Skalbmierzu należy do „Szlaku architektury
drewnianej i średniowiecznej„. Pierwszy kościół w Skalbmierzu wzniesiono już w XII wieku.
Była to kamienna świątynia romaoska. Obecna świątynia gotycka powstała w XV wieku. Jest
to okazała budowla trójnawowa w układzie bazylikowym, o niższym, węższym i zakooczonym
wielobocznie prezbiterium.
Wnętrze jest bogato zdobione licznymi ołtarzami barokowymi i rokokowymi. Ołtarz
główny stanowi wykonaną na początku XX wieku replikę pierwotnego z roku 1626. Cennymi
zabytkami są również epitafia z XVI ,XVIII i XIX wieku. Podczas ostatnich prac remontowych
i konserwatorskich odkryte zostały elementy pierwotnego kościoła romaoskiego. W nawie
południowej znajduje się przywieziony 1903 roku z Petersburga obraz, przedstawiający scenę
Pokłon Trzech Króli, namalowany przez Jakuba Jordensa, ucznia Rubensa. Ciekawa gotycka
świątynia oraz jej bogate wyposażenie wymagają wciąż renowacji. W ramach projektu
„Skarbiec Świętokrzyski .Szlak architektury drewnianej i średniowiecznej„ wyremontowany
został kamienny cokół oraz poddano renowacji ołtarze boczne: św. Barbary, św. Grzegorza
,św. Jana Chrzciciela. Ocieplono sklepienie kościoła. Zakooczono prace konserwatorskie
w XVIII wiecznej zakrystii. Dokonano prac stabilizacyjnych posadzki kolegiaty.
Zaprojektowano i wykonano tereny zielone wokół kościoła. Zachęcam do zwiedzenia
kościoła podczas letnich wycieczek.
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