Kamień w zabytkowej architekturze Szydłowa (patrz str. 736)
Stone in the historic architecture of Szydłów (see page 736)
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Ryc. 23. Kolumna i żebrowania ze zwornikami w nawie głównej kościoła pod wezwaniem Świętego Władysława w Szydłowie, wykonane
z wapienia pińczowskiego
Fig. 23. Column and ribs with keystones in the central nave of the St. Władysław Church in Szydłów, made of the Pińczów limestone
Ryc. 24. Detale architektoniczne głównego portalu kościoła pod wezwaniem Świętego Władysława, wykonane z wapienia pińczowskiego;
górna część portalu zachowana w formie oryginalnej, dolna zrekonstruowana w 1947 r.
Fig. 24. Architectonic details of the main portal in the St. Władysław Church, made of the Pińczów limestone; the upper part of the portal is
preserved in its original form, the lower part was reconstructed in 1947
Ryc. 25. Renesansowy portal (1630 r.) kościoła, prowadzący z prezbiterium do zakrystii, wyrzeźbiony z wapienia pińczowskiego
Fig. 25. Renaissance portal (1630) of the church, leading from the presbytery to the sacristy, carved from the Pinczów limestone
Ryc. 26. Pionowe laski i dekoracyjne głowice oryginalnego, bliźniaczego portalu bocznego, odrestaurowanego w południowej elewacji kościoła
Fig. 26. Vertical graces and decorative heads of the original, twin side portal, renovated in the southern church elevation
Ryc. 27. Barokowa ﬁgura św. Barbary przed kościołem św. Władysława, wykonana z wapienia pińczowskiego. Wszystkie fot. A. Mader
Fig. 27. Saint Barbara baroque sculpture in front of the St. Władysław Church, made of the Pińczów limestone. All photos by A. Mader
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Zdjêcie na ok³adce: Czarne naskorupienia na dekoracyjnych elementach budynku „B” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
wykonanych z piaskowca pochodz¹cego z synklinorium pó³nocnosudeckiego – z Rakowic Ma³ych i Warty Boles³awieckiej. Piaskowiec ten
ju¿ od œredniowiecza by³ stosowany w budownictwie na Dolnym Œl¹sku. Fot. M. Szczepaniak (zobacz artyku³ M. Szczepaniak i P. Rój na str. 717)
Cover photo: Black crust on the decorative elements of the building “B” facade of the Poznañ University of Economics and Business,
made of sandstone coming from the North Sudetic Synclinorium – from Rakowice Ma³e and Warta Boles³awiecka. This sandstone has
been applied in the architecture of the Lower Silesia since the Middle Ages. Photo by M. Szczepaniak (see article by M. Szczepaniak and
P. Rój on page 717)

