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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowuje remont muru
oporowego wokół kościoła w Jędrzejowie

Kościół w Jędrzejowie
Pod koniec XIV wieku w Jędrzejowie, zwanym wtedy Andrea Villa, na wzniesieniu, zgodnie z
zasadami średniowiecznej architektury, zbudowano pierwszy kościół. Prawdopodobnie w XV wieku
na tym miejscu wybudowano nowy kościół. W 1725 roku został on przebudowany, z częściowym
zachowaniem murów oporowych. Od tego czasu mury stanowiły trwały element krajobrazu
Jędrzejowa, nadawały dostojeństwa i powagi świątyni pod wezwaniem początkowo św. Mikołaja, a
następnie pw. św. Szymona i Judy Tadeusza. Zmieniały się ustroje, zmieniali się mieszkańcy, a mur
trwał, ciesząc ludzkie oczy. Wydawało się, że jest niezniszczalny. Niestety, pływ czasu, zmienne
warunki atmosferyczne, bliskość trasy przelotowej przy znacznie zwiększonym ruchu
samochodowym sprawiły, że mur okalający kościół w wielu miejscach zaczął pękać i osuwać się.
Pierwsze ostrzeżenie dała kamienna tablica z łacińskim przesłaniem nad bramą wejściową, osuwanie
się skarpy i pękanie murów stało się realnym zagrożeniem dla użytkowników drogi i dla
mieszkańców pobliskich domów. Decyzją Inspektora Nadzoru Budowlanego zostało zamknięte
główne wejście do kościoła wiodące przez gotycką bramę w grożącym zawaleniem odcinku muru.
Koszt remontu muru wokół kościoła został wyceniony na koło 900 tys. złotych. Ta kwota przekraczała
możliwości parafii i. W związku z tym w listopadzie 2011 roku parafia złożyła wniosek do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację a /w inwestycję. W ramach programu
Dziedzictwo kulturowe- Priorytet 1, Ochrona Zabytków ministerstwo przyznało dotację w wysokości
150 tys. złotych, Gmina Grodków dołożyła 10 tys. złotych, Parafia Jędrzejów z dobrowolnych składek
parafian 10 tys. złotych. Pozwoliło to na wykonanie 20 metrów muru. Koszty opracowania projektu
sfinansowała Kuria Biskupia w Opolu. W listopadzie 2012 roku parafia ponownie złożyła wniosek o
dotację. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło 150 tys. złotych na kolejny
etap remontu muru, co przy udziale dodatkowego wkładu z dobrowolnych składek parafian w kwocie
5 tys. złotych umożliwiło remont dalszych 21,5 metra muru. Parafianie dziękują za przyznanie
dotacji, która pozwoliła na uratowanie zabytkowego muru, zapewniając bezpieczny dostęp do
kościoła.
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