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Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie swoje imię 
otrzymała w dniu 21.10.2016 roku. Od tej pory cała społeczność szkolna obchodzi 
uroczyście Dzień Patrona, którym jest Krzysztof Szydłowiecki, możnowładca, w latach 
1507–1510 podskarbi nadworny koronny, od 1511 podkanclerzy, od 1515 kanclerz wielki 
koronny; w 1515– 1527 wojewoda krakowski, od 1509 kasztelan sandomierski, od 
1527 krakowski, od 1515 starosta generalny krakowski, starosta średzki, nowokorczyński, 
sochaczewski, gostyniński, łukowski i leżajski, hrabia na Szydłowcu, kierował polityką 
zagraniczną Polski za panowania króla Zygmunta Starego.……………………………… 
          Zasługi patrona szkoły dla Ćmielowa przypominane są społeczności szkolnej 
podczas uroczystych obchodów święta szkoły. 

W tym roku szkolnym, przygotowując się do Dnia Patrona, 30 września uczniowie 
pojechali pod opieką p. Anny Neyman, p. Justyny Bzorek, p. Joanny Psiuch na wycieczkę 
do Opatowa, gdzie w Kolegiacie świętego Marcina znajduje się  nagrobek kanclerza 

pochodzący z warsztatu Bartłomieja Berrecciego ozdobiony Lamentem Opatowskim.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%BCnow%C5%82adztwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podskarbi_nadworny_koronny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podkanclerzy_koronny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanclerz_wielki_koronny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewodowie_krakowscy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasztelanowie_sandomierscy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasztelanowie_krakowscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%BCajsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabiowie_szyd%C5%82owieccy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_I_Stary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bartolommeo_Berrecci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lament_Opatowski


Akademia z okazji Dnia Patrona połączona była z uroczystym przyjęciem 
do grona braci żakowskiej – ślubowaniem uczniów klasy pierwszej. Uroczystość ta odbyła 
się 18 października 2019r. Starsi uczniowie w strojach z epoki poprowadzili w orszaku 
pierwszoklasistów przy dźwiękach muzyki renesansowej, przypominając tym samym 
złoty wiek kultury polskiej. Część artystyczną obejmującą czasy odrodzenia 
i przybycia do Ćmielowa Kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego przygotowali uczniowie 
klasy VIIb i VIIIa pod opieką p. Julity Witkowskiej i p. Danuty Paluch.

Zaśpiewali także pieśń renesansową i recytowali okazjonalne teksty.



Przygotowani przez p. Teresę Wiktorowicz uczniowie klasy pierwszej złożyli 
na sztandar szkoły ślubowanie, a dyrektor szkoły p. Izabela Praga dokonała pasowania.



W uroczystości ślubowania  i Dnia Patrona Szkoły wzięła udział Burmistrz 
Ćmielowa p. Joanna Suska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie p. Krystyna 
Zdonek, Dyrektor Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie p. Tomasz Neyman, Dyrektor 
Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie p. Ewa Cieśniewska, licznie przybyli rodzice 
i mieszkańcy Ćmielowa.

Aby zachować pamięć o patronie szkoły uczniowie opracowali prezentacje 
multimedialne i wykonali plakaty prezentujące życie, działalność polityczną i zasługi dla 
Rzeczypospolitej złotego wieku, Krzysztofa Szydłowieckiego.



Wydarzenie wpisuje się na stałe w kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych.
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