„…, bo wycieczka […] da mu zdrowie ciała i duszy, niejedno cierpienie boską siłą przyrody
ukoi,
a
stargane
pracą
i
stołecznym
życiem
nerwy
do
łagodnego
i ożywczego akordu z całą bogatą matką naturą dostroi” 1.

Wstęp
Góry Świętokrzyskie mają wszelkie warunki dla uprawiania turystyki.
Turysta znajdzie tu przepiękne krajobrazy, pozna ciekawą budowę
geologiczną, bogatą szatę roślinną, wiele zabytków sztuki i kultury
materialnej, miejsc związanych z historią najnowszą, a także przykłady
współczesnych osiągnięć człowieka. Uzupełnieniem naturalnych warunków
są możliwości aktywnego wypoczynku: wędrówek pieszych, jazdy
rowerem, jazdy konnej, pływania, wędkowania czy grzybobrania. Nie bez
znaczenia jest również centralne położenie regionu w stosunku do wielkich
aglomeracji miejskich: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lublina. Turyści znajdą
tu wspaniałe miejsca do spędzenia czasu wolnego, a wycieczki po
omawianym terenie mogą przynieść nieoczekiwane spostrzeżenia
dotyczące walorów wciąż zapomnianego turystycznie regionu.
Środowisko
Świętokrzyskich.

przyrodnicze

–

elementy

krajobrazu

Gór

Góry Świętokrzyskie stanowią najwyższą część Wyżyny KieleckoSandomierskiej, będącej częścią obszaru wyżyn środkowopolskich 2.
Z geologicznego punktu widzenia Góry Świętokrzyskie obejmują teren od
Przedborza nad Pilicą po Sandomierz nad Wisłą i składają się z
paleozoicznego trzonu oraz mezozoicznego obrzeżenia. Określenie „góry”
wiąże się w tym przypadku ze strukturą geologiczną, a nie krajobrazem,
ponieważ ani wysokości względne ani bezwzględne nie odpowiadają
pojęciu gór, z wyjątkiem części Pasma Świętokrzyskiego (Łysogór), które
można zaliczyć do typu gór niskich 3.
Najwyższe wzniesienia znajdują się w centralnej części Gór
Świętokrzyskich, Paśmie Głównym, zwanym też Pasmem Świętokrzyskim.
Rozciąga się ono w linii prostej na długości ok. 50 km i składa się z trzech
członów: Pasma Jeleniowskiego, Łysogórskiego i Pasma Masłowskiego 4.
Pasmo Jeleniowskie stanowi najbardziej na wschód wysunięty trzon Pasma
Głównego. Oglądane spod klasztoru na Łysej Górze przedstawia jeden z
najpiękniejszych wycinków krajobrazu Gór Świętokrzyskich. Pasmo
Łysogórskie jest najwyższym, jak również najbardziej znanym i
najchętniej odwiedzanym przez turystów pasmem omawianego regionu.
Zarówno najwyższa kulminacja Gór Świętokrzyskich – Łysica (612 m
n.p.m.), jak również i drugi pod względem wysokości szczyt Łysa Góra
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(595 m n.p.m.), znajdują się w tym paśmie 5. Nazwa Łysogór wiąże się z
występowaniem na północnych stokach pasma rozległych rumowisk
skalnych powstałych wskutek spękania odsłoniętych warstw piaskowokwarcytowych. Inną osobliwością Łysogór są tzw. „dzioby skalne”, czyli
wychodnie piaskowcowych warstw skalnych, często spotykane na
grzbiecie pasma. Najpiękniejsze znajdują się na Łysej Górze oraz na
Chełmcu, bocznym ramieniu tej góry 6.
Zachodni trzon Pasma Głównego stanowi Pasmo Masłowskie z jego
najwyższą kulminacją Górą Klonową. Północno-wschodnie stoki Pasma
Masłowskiego i Łysogórskiego opadają ku tzw. Obniżeniu Wilkowskiemu,
które stanowią dwie doliny: Dolina Wilkowska i Dolina Dębniańska. Na
północ od tego obniżenia leży, pokryte w znacznej części lasem, pasmo
Klonowskie 7.
Z północnej strony Pasma Klonowskiego rozciąga się kolejne obniżenie,
a mianowicie obniżenie Bodzentyńskie. Na południe od Pasma Głównego
ciągnie się Padół Kielecko-Łagowski. Od jego południowo-zachodniej
strony znajduje się składające się z kilku członów Pasmo Dymińskie. Dalej
ku północnemu wschodowi ciągną się w dwóch równoległych pasmach,
tzw. Wzgórza Chęcińskie. Pasmo północne zwane jest Zelejowskim,
południowe – to Pasmo Chęcińskie 8. Na południe od Padołu KieleckoŁagowskiego ciągną się Wzgórza Daleszyckie. Dalej ku południowemu
wschodowi rozciąga się Pasmo Orłowińskie. Jest to jedno z najbardziej
malowniczych,
a
jednocześnie
najmniej
znanych
pasm
Gór
Świętokrzyskich. Na południowo-wschodnim krańcu Gór Świętokrzyskich
znajduje się Pasmo Wygiełzowskie. Jest to właściwie płaskowyż, którego
maksymalne wysokości osiągają 381 m n. p. m. 9
Budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich jest bardzo urozmaicona.
Na tym niewielkim obszarze możemy spotkać skały reprezentujące osady
od okresu paleozoicznego przez mezozoik do formacji czwartorzędowych.
Główny trzon Gór Świętokrzyskich stanowią skały osadowe dzielące się na
dwie grupy: krzemianowe oraz wapienne 10. Ze względu na bogatą
przeszłość geologiczną na terenie Gór Świętokrzyskich występowały liczne
złoża mineralne, które były podstawą rozwoju górnictwa i hutnictwa na
tych ziemiach już od czasów starożytnych. Stały się podstawą utworzenia
tu Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.
Obszar Gór Świętokrzyskich cechuje duża różnorodność pokrywy
glebowej. Zjawiskiem powszechnym jest tu erozja wodna gleb. Najsilniej
podatne na erozję są gleby na lessach pokrywających stoku grzbietów
i garbów 11.
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Na tle całej Wyżyny Śląsko-Małopolskiej Góry Świętokrzyskie
zarysowują się jako odrębna jednostka klimatyczna. Wiąże się to przede
wszystkim z większymi na tym obszarze wysokościami nad poziomem
morza, jak również z urozmaiceniem rzeźby terenu. Warunki klimatyczne
tego regionu są ostrzejsze niż na otaczających go obszarach.
Charakteryzują się niższymi średnimi rocznych temperatur i zwiększoną
ilością opadów atmosferycznych. Znajduje sto potwierdzenie m. in. w
zwiększonej liczbie dni z szatą śnieżną (90-100)12.
Góry Świętokrzyskie uwadniane są przez lewobrzeżne dopływy
Wisły. Po ich północnej stronie płyną do Wisły Kamienna i Opatówka, a po
stronie południowej Nida, Czarna Staszowska i Koprzywianka. W Górach
Świętokrzyskich brak jest naturalnych jezior, dlatego też zarówno w
celach rekreacyjnych jak i przemysłowych utworzono zbiorniki sztuczne,
powstałe przez spiętrzenie rzek (Chańcza na rzece Czarnej, Cedzyna na
Lubrzance i in.) 13.
Szatę roślinną Gór Świętokrzyskich reprezentują resztki dawnych
puszcz, stepów, łęgów zachowanych na terenach nieprzydatnych rolniczo i
nie zajętych pod górnictwo surowców skalnych 14. W ścisłym związku z
roślinności pozostaje świat zwierząt. Dwupiętrowy charakter roślinności
wpływa na to, że w faunie Gór Świętokrzyskich występują liczne gatunki
górskie i borealno-górskie. Góry Świętokrzyskie będące wielką ostoją
roślinności stwarzają i zwierzętom sprzyjające warunki do życia.
Bogactwo gatunków tych terenów gromadzi Muzeum Przyrodnicze na
Świętym Krzyżu 15.
Ochrona środowiska przyrodniczego – parki narodowe,
krajobrazowe, rezerwaty przyrody w Górach Świętokrzyskich.

parki

Współczesny krajobraz Gór Świętokrzyskich jest głównie wynikiem
budowy geologicznej terenu, a także efektem zdarzeń biologicznych
i kulturowych. W efekcie postępowania złożonych procesów zaistniała w
Górach Świętokrzyskich mozaika formacji krajobrazowych, odznaczająca
się dużą różnorodnością, począwszy od krajobrazu pierwotnego jakim są
najwyższe partie Łysogór, po krajobraz silnie zurbanizowany i
przekształcony wskutek działalności ludzkiej.
Park narodowy stanowi najwyższą formę ochrony
przyrody.
Tworzony jest dla obszarów najcenniejszych, charakteryzujących się
największymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi w skali całego
kraju. Pełni on funkcje naukową, dydaktyczną i ekologiczną 16.
Świętokrzyski Park Narodowy utworzony został na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów w dniu 1 maja 1950 r. jako drugi, po
Białowieskim, park narodowy w Polsce. Mocą kolejnego rozporządzenia
Rady
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z
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3 stycznia 1996 r. pierwotny obszar parku powiększono z 5909 ha na
7626,45 ha. Park położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich i
obejmuje najwyższe ich pasmo – Łysogóry. Do obszaru Parku należy też
wschodnia część Pasma Klonowskiego, część Pasma Pokrzywiańskiego z
Chełmową
Górą,
a także położone między tymi pasmami części dolin: Wilkowskiej,
Dębniańskiej i Słupińskiej. Świętokrzyski Park Narodowy obejmuje całą
Puszczę Jodłową, kompleksy leśne: Chrusty, Plecionki i Gawroniec oraz
uroczysko Serwis-Dąbrowa 17.
Na terenie parku znajduje się pięć rezerwatów ścisłych, czyli
obszarów wyłączonych spod ingerencji człowieka, pozostawionych
swobodnemu oddziaływaniu przyrody. Wszystkie maja charakter leśny. Są
to rezerwaty: 1/ „Chełmowa Góra” - utworzony w 1920 r. w celu ochrony
naturalnych stanowisk modrzewia polskiego; 2/ „Święty Krzyż” –
utworzony w 1922 r. Ochronie ścisłej podlegają tu zbiorowiska leśne z
udziałem jodły i buku zwyczajnego. Cennym elementem rezerwatu są
gołoborza; 3/ „Łysica” – utworzony w 1922 r. pod względem
przyrodniczym podobny do rezerwatu „Święty Krzyż”; 4/ „Czarny Las” –
utworzony w 1954 r.; 5/ „Mokry Bór” – utworzony w 1954 r. obejmuje
jedyne w Parku niewielkie obszary bagiennego boru trzcinowego oraz boru
bagiennego i boru świeżego. Pozostały obszar ŚPN to rezerwaty
częściowe, w których
ochrona polega na zmianie, przywróceniu lub
utrzymaniu dawnego stanu przyrody lub wybranych jej elementów prze
wykonanie określonych zabiegów hodowlanych 18.
Na terenie ŚPN wyjątkowo cenne, tak ze względów krajobrazowych
jak
i przyrodniczych są gołoborza, najbardziej charakterystyczne elementy
przyrody nieożywionej Gór Świętokrzyskich. Termin „gołoborza” jest
pochodzenia ludowego. Określano nim nie zalesione rumowiska skalne
położone na stokach gór. Powstały one w wyniku wierzenia piaskowców
kwarcytowych. Oprócz walorów krajobrazowych, gołoborza mają duże
znaczenie naukowe. Umożliwiają m. in. badanie procesów tworzenia się
osadów
geologicznych
i wytwarzanie skał osadowych; umożliwiają prowadzenie badań nad
kopalną florą i fauną 19.
Na terenie ŚPN przeważają zbiorowiska leśne będące pozostałością
Puszczy Świętokrzyskiej. Duże znaczenie mają dla parku tereny otwarte,
które tworzą śródleśne łąki, polany i gołoborza. Na terenie parku
występuje łącznie 82 gatunki roślin podlegających prawnej ochronie
gatunkowej. Na uwagę zasługują drzewa pomnikowe, których na terenie
parku jest 674. Do najokazalszych należy Buk „Jagiełły” rosnący przy
Drodze Królewskiej o obwodzie pnia 513 cm, modrzew polski na
Chełmowej Górze o obwodzie pnia 504 cm oraz jodła w rezerwacie Święty
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Krzyż o obwodzie pnia 408 cm. Drzewa pomnikowe są ogromnym
bogactwem parku, świadczą o naturalności jego ekosystemów 20.
ŚPN obok walorów przyrodniczych i krajobrazowych posiada liczne
zabytki przeszłości. Zachowały się tu m. in. stare piece hutnicze z okresu
wpływów rzymskich (I-IV w. p.n.e.) w okolicach Nowej Słupi oraz wał
otaczający miejsce kultu pogańskiego z IX w. p.n.e. na Łysej Górze.
Obecnie istniejący na Świętym Krzyżu zespół budynków dawnego
klasztoru jest najcenniejszym zabytkiem architektury na terenie parku 21.
Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości
przyrodnicze, historyczne, kulturowe, a celem jego utworzenia jest
zachowanie
i upowszechnianie tych wartości w warunkach odpowiedniego
gospodarowania 22. Mając na uwadze szczególne wartości przyrodnicze,
kulturowe i krajobrazowe, na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady
Narodowej
w Kielcach z dnia 10 czerwca 1988 roku ustanowiono Zespół Parków
Krajobrazowych. W jego skład wchodziło cztery parki krajobrazowe:
Suchedniowsko-Oblęgorski PK, Cisowsko-Orłowiński PK, Sierakowski PK
i Jeleniewski PK. W roku 1995 utworzono kolejny – Chęcińsko-Kielecki
Park Krajobrazowy. Duże, zwarte kompleksy leśne parków krajobrazowych
stwarzają dogodne warunki do bytowania różnych gatunków fauny i
flory 23.
Obok bogactwa przyrody żywej ogromną wartością terenów Parków
Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich jest przyroda nieożywiona, na którą
składają się głazy narzutowe oraz naturalne i sztuczne odsłonięcia skał
zbudowanych z osadów prawie wszystkich formacji dziejów Ziemi, od
kambru do czwartorzędu 24.
Jeleniewski Park Krajobrazowy jest najmniejszym pod względem
powierzchni parkiem krajobrazowym Gór Świętokrzyskich. Utworzono go
dla ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz zachowania
wartości naukowo-dydaktycznych przyrody nieożywionej. Osobliwością
parku są rumoszowe blokowiska kwarcytowe o charakterze niewielkich
gołoborzy, szczególnie w widoczny sposób zachowane na zboczach Góry
Jeleniewskiej
i Szczytnicka. Północne i południowe zbocza Pasma Jeleniewskiego to
miejsca występowania licznych stanowisk archeologicznych, związanych z
intensywną działalnością starożytnego okręgu górnictwa i dymarkowego
hutnictwa żelaza. Do obiektów kultury materialnej późniejszych okresów
należą zachowane budowle sakralne i świeckie. Wśród nich najciekawszą
jest XIV-wieczna rotunda romańska w Grzegorzowicach. Liczne są tu
kaplice z XVII i XIX wieków (Roztylice, Nowa Słupia, Jeleniów), figury
przydrożne oraz pozostałości zespołów małych dworków, zwykle z parkami
(Jeleniów, Mirogonowice, Wronów). Z zabytków techniki zachował się
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drewniany młyn w Pokrzywiancach Dln. i ruiny wiatraka w
Witosławicach 25.
Sierakowicki Park Krajobrazowy położony jest w północnej części
Gór Świętokrzyskich pomiędzy doliną rzeki Kamiennej od północy a Doliną
Bodzentyńską na południu. Od wschodu ograniczają go doliny rzeki
Świśliny
i Pokrzywiani, a od zachodu dolina Kamionki. Osobliwości przyrody
chronione są tu w rezerwatach „Wykus” i „Kamień Michniowski”. Na całym
obszarze parku występują drzewa pomnikowe: dęby, lipy i wiązy. Dużą
wartość mają pomniki przyrody nieożywionej. Do najciekawszych należą
głazy narzutowe oraz ostańce skalne. Na obszarze parku spotyka się liczne
obiekty
zabytkowe
o wielkim bogactwie dziedzictwa kulturowego. Znajdują się tu liczne
stanowiska archeologiczne starożytnego górnictwa i hutnictwa 26.
Cisowsko-Orłowiński park Krajobrazowy położony jest w południowowschodniej części Gór Świętokrzyskich. Utworzono go w celu ochrony
cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zachowania
czystości wód rzeki Czarnej Staszowskiej, biorącej swój początek na
bagnach i torfowiskach rezerwatu „Białe Ługi”. Największym bogactwem
środowiska przyrodniczego parku jest szata roślinna, a wśród niej lasy.
Wyjątkową osobliwość C-OPK stanowi zespół roślinności bagiennej
chroniony w rezerwatach „Białe Ługi”, „Słopiec”, „Cisów” i „Zamczysko”.
Na obszarze strefy ochronnej parku znajdują się zespoły obiektów i
pojedyncze obiekty świadczące o bogactwie dziedzictwa kulturowego
regionu. Zabytkowe układy urbanistyczne (Łagów, Daleszyce, Raków)
zawierają liczne zabytki sztuki sakralnej i świeckiej. Na całym obszarze
zachowały się ślady po rozwijającym się w czasach historycznych
górnictwie i hutnictwie rud metali – rudy ołowiu w Łagowie oraz rud żelaza
w okolicach Daleszyc, Makoszyna i Lechowa 27.
Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy położony jest
w północnej części Gór Świętokrzyskich. Został on ustanowiony w celu
ochrony unikatowych zasobów przyrodniczych regionu świętokrzyskiego
oraz licznych pozostałości Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.
Największa
wartością
środowiska
naturalnego
są
lasy
będące
pozostałością naturalnego kompleksu leśnego – Puszczy Świętokrzyskiej.
Najcenniejsze fragmenty lasów objęte są ochroną rezerwatową.
Wyjątkowe w skali krajowej znaczenie naukowe mają rezerwaty leśne
„Świnia Góra”, „Dalejów” i „Barania Góra” oraz rezerwat przyrody
nieożywionej „Kamienne Kręgi”. Z występujących na tym terenie
pomników przyrody najbardziej znany jest kilkusetletni, legendarny dąb
szypułkowy „Bartek” w Bartkowie k/Zagnańska. Unikatowe w skali
ogólnokrajowej znaczenie naukowe, kulturowe i krajobrazowe mają
występujące na terenie parku zespoły zabytków techniki przemysłu
metalurgicznego i urządzeń hydrotechnicznych położone nad rzekami:
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Bobrzą, Kamionką i Łośną. Cennym stanowiskiem archeologicznym jest
prehistoryczny wał kultowy na Górze Grodowej w Tumlinie. Z architektury
sakralnej na uwagę zasługują liczne kościoły i kapliczki przydrożne. Do
najstarszych należą kościoły we wsiach Tumlin, Zagnańsk, Chełmce,
Strawczyn oraz zespół kościelny w Suchedniowie. Najpowszechniej
znanym obiektem architektury świeckiej występującym na terenie tego
parku jest zespół krajobrazowo-parkowy w Oblęgorku, gdzie mieści się
Muzeum Henryka Sienkiewicza 28.
Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy – utworzony w 1995 roku –
jest najmłodszym parkiem krajobrazowym Gór Świętokrzyskich. Jest to
pierwszy geologiczny park krajobrazowy w Polsce. Położony jest w
południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich na terenie sześciu
gmin: Chęciny, Kielce, Piekoszów, Małogoszcz, Sobków i SitkówkaNowiny. Ochroną objęta jest tu przede wszystkim przyroda nieożywiona.
Wśród rezerwatów przyrody nieożywionej wyróżnia się swoim pięknem
„Jaskinia Raj” z bogatą szatą naciekową, „Góra Zelejowa” i „Góra
Miedzianka. Na terenie parku znajdują się liczne zabytki historyczne, a
wśród nich zamek piastowski w Chęcinach oraz jedyny w swoim rodzaju
zabytek architektury i kultury wsi kieleckiej – Skansen w Tokarni 29.
Wartości przyrody żywej i nieożywionej oraz typowe dla Gór
Świętokrzyskich piękne krajobrazy objęte zostały ochrona rezerwatową.
Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie
naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i
zwierząt, elementy przyrody nieożywionej mające istotną wartość ze
względów
naukowych,
przyrodniczych,
kulturowych
bądź
krajobrazowych 30.
Na terenie Gór Świętokrzyskich znajduje się 32 rezerwaty przyrody.
Niemal wszystkie położone są na terenie Parku Narodowego, Zespołu
Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych lub na obszarze chronionego
krajobrazu. Najwięcej rezerwatów przyrody nieożywionej obejmuje
odkrywki geologiczne, miejsca występowania zjawisk krasowych i ślady
dawnego kopalnictwa. Znaczną część stanowią rezerwaty leśne, chroniące
całe ekosystemy. Znajdują się tu także dwa rezerwaty torfowiskowe.
Cechy naturalnego środowiska z zabytkami historycznymi i kulturowymi
zostały objęte ochroną w rezerwacie krajobrazowym „Karczówka” 31.
Spośród rezerwatów przyrody nieożywionej na szczególną uwagę,
obok rezerwatu „Kadzielnia”, obejmującego największe na Kielecczyźnie
skupisko jaskiń, zasługuje najczęściej odwiedzany przez turystów rezerwat
„Jaskinia Raj”. Samą jaskinię odkryto w 1963 roku. Znajduje się ona w
okolicy Chęcin. Posiada najbogatszą i najpiękniejszą wśród dotychczas
odkrytych w Polsce jaskiń szatę naciekową oraz namuliska z cennymi
zabytkami archeologicznymi. Pięknem urzeka szata naciekowa w postaci
stalaktytów, stalagmitów, kolumn, draperii, mis oraz pereł jaskiniowych.
Tamże.
Tamże.
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W niektórych miejscach jaskini na 1 metr kwadratowy przypada do 200
sztuk stalaktytów, co jest jedną z największych jej atrakcji 32.
Szczególną formę ochrony przyrody stanowią pomniki przyrody. Są
to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia
o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historycznej. Spośród drzew
najstarszym (liczących ok. 700 lat) i najokazalszym pomnikiem przyrody
Gór Świętokrzyskich jest „Dąb Bartek”. Znajduje się on przy dawnej
drodze górniczej z Zagnańska do Samsonowa.
Owiany legendami
„Bartek” jest jednym z najstarszych drzew polskich. Obecnie posiada 8
konarów głównych, ok. 30 m wysokości, koronę o rozpiętości 20 na 40 m i
obwód pnia 9,85 m. Nieopodal „Bartka” znajduje się aleja będąca
pomnikiem przyrody ożywionej. Na odcinku ponad 200 m rośnie 48 drzew,
100-200-letnich
klonów,
lip,
jesionów
i grochodrzewów oraz dwa modrzewie polskie. Prawie równie stary, bo
liczący ok. 500 lat, i okazały jest cis pospolity rosnący we wsi Rembów
(gm. Raków). We wsi zaś Radkowice (gm. Pawłów) rośnie pomnikowy
wiąz górski liczący ok. 300 lat. Rzadko spotykaną formę posiada grupa
trzech jałowców pospolitych rosnących we wsi Sieraków (gmina
Daleszyce). Są one jedynym przedstawicielem tego gatunku na terenie
Gór Świętokrzyskich 33.
Region świętokrzyski należy do zasobnych w kopaliny, dlatego na
obszarze województwa Świętokrzyskiego znajduje się wiele nieczynnych
kamieniołomów. W Górach Świętokrzyskich tego typu pomnik znajduje się
w Zachełmiu, gdzie ochrona pomnikowa objęto fragment ściany
nieczynnego kamieniołomu.
Z przeszłości regionu świętokrzyskiego.
Obszar Gór Świętokrzyskich, jak i cała Ziemia Świętokrzyska,
posiada
odległe
korzenie
historyczne.
Na
obszarze
regionu
świętokrzyskiego człowiek pojawił się w okresie paleolitu. Był to tzw.
człowiek neandertalski, którego ślady odkryto w czasie badań jaskini „Raj”
w
pobliżu
Kielc.
Surowy
klimat
i mniej żyzne gleby sprawiły, iż na stałe człowiek wkroczył na teren Gór
Świętokrzyskich dopiero w epoce żelaza. Decydującą rolę w rozwoju
ośrodków metalurgicznych 34.
Tereny Gór Świętokrzyskich znalazły się w kręgu wpływów państwa
gnieźnieńskiego. Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego znaleziono
przede wszystkich wokół Łysej Góry, na Grodowej Górze koło Tumlina,
Górze Dobrzeszowskiej i w pobliżu miejscowości Widełki 35. Około połowy
XII wieku znaczne połacie wokół Gór Świętokrzyskich zostały nadane we
władanie biskupom krakowskim. Najpewniej w tymże samym wieku
powstały na tym terenie pierwsze klasztory: benedyktyński na Świętym
J. Mityk, W Góry …, s. 37
A. Massalski, Kraina …, s.20.
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Krzyżu,
cystersów
36
w Jędrzejowie i Wąchocku, czy bożogrobców w Miechowie . Po okresie
rozbicia dzielnicowego (obszar ziemi świętokrzyskiej znajdował się
wówczas
w granicach dzielnicy senioralnej), ziemia kielecka stała się zasobna
gospodarczo – porośnięte lasami rejony Gór Świętokrzyskich zachęcały do
polowań. Właśnie m. in. w Puszczy Świętokrzyskiej król Władysław Jagiełło
odbywał wielkie łowy, by zgromadzić zapasy przed wyprawą pod Grunwald
w 1410 r. 37.
Złoty wiek kultury polskiej – wiek XVI – także w krainie
świętokrzyskiej zapisał się
intensywnym rozwojem kulturalnym i
ekonomicznym. Wiek XVI to także wiek reformacji. W II połowie XVI i
początkach XVII wieku tereny dzisiejszej ziemi kieleckiej należały do
najbardziej ogarniętych reformacją terenów w Koronie. Najważniejszymi
ośrodkami reformacji był Raków, zwany „Sarmackimi Atenami” oraz
Pińczów 38.
Terenów dzisiejszej ziemi kieleckiej nie ominęły zawieruchy dziejowe
XVII i XVIII wieku. Wojny z sąsiadami, walki bratobójcze wyniszczyły ją
podobnie jak resztę kraju. Gospodarka była w runie, upadła kultura,
oświata. Podjęte u schyłku XVIII wieku dzieło odnowy Rzeczypospolitej nie
przyniosło zamierzonych efektów. Rok 1795 przyniósł ostateczny upadek
kraju. Wcześniej jednak walki w obronie reform i granic toczyły się m. in.
na obszarze ziemi świętokrzyskiej. Pierwsze starcia zbrojne powstania
kościuszkowskiego
1794
r. tu właśnie miały miejsce. Po III rozbiorze ziemie dzisiejszego
województwa świętokrzyskiego na prawie 15 lat (1795-1809) znalazły się
w granicach monarchii austriackiej 39.
Po kongresie wiedeńskim w 1815 r. ziemie te weszły w skład zaboru
rosyjskiego jako część utworzonego wówczas Królestwa Polskiego. W tym
czasie na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego rozwijał się
intensywnie przemysł metalurgiczny i górnictwo. Dużą zasługę miał w tym
Stanisław Staszic, którego staraniem rozbudowane zostały zakłady
przemysłowe ośrodków metalurgicznych. Kadrę techniczną miała zapewnić
utworzona w 1816 r. w Kielcach Szkoła Akademiczni-Górnicza 40.
Zrywy
niepodległościowe
XIX
wieku
nie
omijały
ziemi
świętokrzyskiej. Choć dla działań powstańczych 1830-31 ziemia ta nie była
głównym teatrem, to już kolejny zryw przygotowany przez ks. Piotra
Ściegiennego w latach 40. XIX wieku w ziemi kieleckiej miał swe korzenie.
Szczególnie znaczącą role odegrały tereny ziemi kieleckiej w czasie
powstania styczniowego. Od lutego do marca 1863 r. operował tu korpus
powstańczy pod dowództwem Mariana Langiewicza. Stoczył on krwawe
bitwy z wojskami rosyjskimi m. in. pod Nową Słupią, Małogoszczem,
Grochowiskami. Na przełomie 1863/64 roku w lasach cisowskich działał
A. Massalski, Kraina …, s24.
A. Massalski, C. Jastrzębski, Z przeszłości …, s. 76.
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korpus wojsk powstańczych pod dowództwem gen. Józefa HaukeBosaka 41.
Tuż po wybuchu I wojny światowej, w sierpniu 1914 r. wkroczył na
Kielecczyznę z Pierwszą Kompanią Kadrową komendant Józef Piłsudski.
Ziemia świętokrzyska stała się terenem walk toczonych w imię odzyskania
niepodległości. Od pierwszych dni listopada 1918 r. ziemia świętokrzyska
stała się wolna na 21 lat 42.
W czasie II wojny światowej ziemia świętokrzyska złożyła ogromną
daninę krwi. Już we wrześniu 1939 r. doszło tu do wielu walk, m. in.
w okolicach Kielc, Skarżyska, Ostrowca. Wobec ludności Polskiej Niemcy
stosowali terror. W Kielcach masowe egzekucje odbywały się na Stadionie
Leśnym, na terenie cmentarza żydowskiego na Pakoszu, pod lasem na
Telegrafie. Niemcy przeprowadzali też pacyfikacje całych wsi. Symbolem
martyrologii stała się wieś Michniów, w której hitlerowcy zamordowali 203
osoby 43. Lasy świętokrzyskie stały się w czasie II wojny światowej ostoją
ruchu partyzanckiego. Zimą 1939 r. i wiosną 1940 r. operował tu oddział
dowodzony przez legendarnego mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
Największą siłą konspiracyjną polskiego podziemia na Kielecczyźnie była
Armia Krajowa. Jednym z największych oddziałów partyzanckich AK było
zgrupowanie „Ponurego” – „Nurta” powstałe w kwietniu 1943 r. Wielu
głośnych czynów
dokonały także oddziały Mariana Sołtysiaka
„Barabasza”, Antoniego Hedy „Szarego” i Marcina Tarchalskiego
„Marcina” 44.
Wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej przyszło na Kielecczyznę
wraz ze styczniową ofensywą Armii Czerwonej w 1945 r. Właściwie już 19
stycznia 1945 r. obszar wchodzący w skład dzisiejszego województwa
świętokrzyskiego był wolny od wojsk niemieckich, których miejsce zajął
nowy okupant występujący pod nazwą „władzy ludowej” sprowadzony na
ziemie polskie wraz z Armią Czerwoną. W lipcu 1946 r. w Kielcach doszło
(zapewne w skutek politycznej prowokacji) do pogromu nielicznie
pozostałej po wojnie ludności żydowskiej. Dla mieszkańców regionu
znaczący był także sfabrykowany przez władze komunistyczne proces
biskupa ordynariusza kieleckiego ks. Czesława Kaczmarka, który w 1953
r.
był
sadzony
za
rzekomą
kolaborację
z
Niemcami
i próby obalenia ustroju PRL 45.
Kolejne reformy po transformacji ustrojowej 1989 r. – reforma
administracji z 1999 r. zakładała podział kraju, w którym nie było
województwa kieleckiego. Zaangażowanie społeczne zaowocowało zmiana
pierwotnego projektu i wśród 16 województw znalazło się także
świętokrzyskie, w granicach którego pozostają Góry Świętokrzyskie.
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Walory turystyczne środowiska kulturowego – zabytki architektury,
zabytki
archeologiczne,
zabytki
techniki,
miejsca
walk
narodowowyzwoleńczych, kultura ludowa.
Zabytkowa architektura Kielc.
Kielce – ćwierćmilionowa aglomeracja położona w centrum Gór
Świętokrzyskich – są kulturalną stolicą regionu, jak również regionalnym
ośrodkiem oświaty i nauki. Liczne placówki kultury reprezentują: Muzeum
Narodowe, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Pamięci Narodowej, Muzeum
Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego i jedyne w Polsce
Muzeum Zabawkarstwa 46.
Mające odległą metrykę Kielce mogą poszczycić się godnymi uwagi
zabytkami przeszłości. Zachował się wspaniały zespół architektury
nowożytnej z XVII-XVIII wieku na Wzgórzu Zamkowym z dawnym
pałacem biskupów krakowskich na czele. Zachował się także
średniowieczny układ przestrzenny starego miasta z ciekawymi
przykładami zabudowy mieszczańskiej z końca XVIII i początku XIX wieku.
Piękny secesyjny gmach banku u zbiegu ulic Sienkiewicza i Paderewskiego
wprowadza w początek XX wieku. W granicach obecnego miasta znalazły
się również, leżące dawniej poza nim, malowniczy zespół klasztorny na
Karczówce
z
XVII
w.
i
dawna
osada
hutnicza
w Białogonie, obejmująca dawne zakłady metalowe wraz z układem
wodnym 47.
Najcenniejszym zabytkiem Kielc jest pałac biskupów krakowskich. Wraz
z zespołem katedralnym stanowi najciekawszy i najczęściej odwiedzany
przez turystów fragment miasta. Wybudował go biskup Jakub Zadzik w
latach 1637-1641, a za autora projektu uważa się architekta królewskiego
Jana Trwano. Wzniesiony został w stylu tzw. manieryzmu, przejściowym
między renesansem a barokiem. Pałac przetrwał do czasów współczesnych
w niezmienionej formie. O wyjątkowej atrakcyjności obiektu decyduje
wystrój wnętrz, w znacznym stopniu zachowany w swej pierwotnej
postaci. Pałac posiada dwie kondygnacje: parter administracyjnogospodarczy
oraz
piętro
reprezentacyjno-mieszkalne.
W pomieszczeniach pałacowych zgromadzono wiele cennych eksponatów
z XVII i XVIII wieku 48.
Zespół bazyliki mniejszej przy ulicy Jana Pawła II obejmuje bazylikę
katedralną, kaplicę ogrójcową z 1760 r., dzwonnicę z połowy XVII w.
i ogrodzenie. Obecnie jest to trójnawowa bazylika zbudowana z kamienia
i cegły na planie prostokąta z półkolistą absydą. Wyposażenie katedry
utrzymane jest w charakterze wczesnego baroku. Do cennych elementów
wystroju obok ołtarzy należy tryptyk łagiewnicki z ok. 1500 r.,
renesansowy nagrobek Elżbiety z Krzyckich Zebrzydowskiej oraz barokowa
płaskorzeźba Matki Boskiej. Udostępnione do zwiedzania są również
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podziemia
kościelne
49
i skarbiec katedralny .
Kolejnym zabytkiem sakralnym przy ulicy Jana Pawła II jest
wczesnobarokowy, wzniesiony w XVIII w. kościół pod wezwaniem Św.
Trójcy. Jednonawowy, otynkowany, wyposażenie wnętrza pochodzi
również z XVIII w. 50. Kościół św. Wojciecha (ul. Bodzentyńska) to
najstarszy
kościół
w Kielcach. Od końca XI w. był tu drewniany kościółek, wzniesiony przy
osadzie, która dała początek Kielcom. W 1763 r. kustosz kielecki Józef
Rogala w jego miejsce wystawił nowy, murowany kościół. W latach 18851889 przeprowadzono przebudowę kościoła, który w nadanym wówczas
kształcie zachował się do dziś. Przy kościele znajduje się tzw. latarnia
zmarłych – kamienny słup z figurą Chrystusa Frasobliwego 51.
Zespół
Pobernardyński
na
Karczówce
tworzą:
kościół,
wczesnobarokowy klasztor, zabudowa gospodarcza i ogrodzenie z
basztami. Budowę kościoła rozpoczęto w 1624 r. z fundacji biskupa
krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. Obecnie gospodarzami zespołu są
księża Pallotyni. Cennymi elementami wyposażenia kościoła są: figura św.
Barbary wyrzeźbiona w XVII w. z bryły rudy ołowiu – galeny,
wczesnobarokowy
ołtarz
główny
i późnobarokowe ołtarze boczne 52. Przy ulicy Zamkowej 5 znajduje się
zespół pałacyku Tomasza Zielińskiego. W 1847 r. Zieliński, mecenas sztuk
pięknych
i miłośnik starożytności, przebudował budynek dawnej szkoły jazdy konnej
na romantyczny neogotycki pałacyk. W otaczającym go ogrodzie znajduje
się słup pamiątkowy, w południowo-zachodnim narożniku posesji
wybudowano pawilon zdobiony motywami neorenesansowymi, a w jego
sąsiedztwie wozownię 53.
Hipoteka przy ulicy Sienkiewicza zbudowana została w 1825 r. Jest
to piętrowa, wzniesiona na planie prostokąta kamienica z klasycystyczną
fasadą. Poczta przy ulicy Sienkiewicza 7 funkcjonuje w tym budynku do
dziś od blisko180 lat. Jest to obiekt późnoklasycystyczny, rozbudowany w
1910 r. 54.
Jedynym obecnie drewnianym dworem w Kielcach jest XVIII-wieczny
tzw. dworek Leszczyków. Obecnie w dworku mieści się Muzeum Wsi
Kieleckiej. Teatr przy ulicy Sienkiewicza 32 jest pierwszym w Kielcach
gmachem zaprojektowanym i wzniesionym dla potrzeb teatru. Zaczęto go
wznosić wiosną 1877 r. i początkowo budynek miał pomieścić teatr, hotel
i restaurację. Pierwsze przedstawienie odbyło się w nowym teatrze w
styczniu 1879 r. Teatr działa nieprzerwanie do dzisiaj. Budynek zachował
się
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w oryginalnym kształcie. Fasada budynku nawiązuje do renesansu,
zaakcentowana półkoliście sklepionymi oknami i pionowymi podziałami 55.
Ciekawym jest także park miejski, obecnie im. Stanisława Staszica,
położony w centrum miasta. Założony został w XIX w. w stylu angielskim.
W jego północnej części znajduje się staw, przy którym umieszczono
figurę św. Jana Nepomucena, rokokową, wykonaną z piaskowca na
przełomie XVIII i XIX wieku. W pobliżu alei głównej znajduje się pomnik
Stanisława Staszica ufundowany przez Kielczan w 1906 r., w 80. rocznice
jego śmierci 56.
Zabytki Pasma Łysogórskiego.
Święta Katarzyna
U podnóża Łysicy, na skraju ŚPN, leży jedna z najbardziej
popularnych miejscowości na tym terenie – Św. Katarzyna. Początki wsi
sięgają
XIV
w. Znajduje się tu zespół klasztorny bernardynów (od 1817 r. –
bernardynek). Kościół i klasztor ufundował w latach 1471 – 1478 biskup
krakowski
Jan
Rzeszowski.
Wielokrotnie
przebudowywane
i
rozbudowywane budynki utraciły w dużej mierze cechy stylowe. Do
kościoła prowadzi renesansowy dziedzińczyk z początku XIX w. świątynia
zamykana
jest
niezwykle
cenną,
barokową
kratą.
Z dawnego wyposażenia kościoła zachował się tylko obraz Madonny z XVI
w.
i rzeźba św. Katarzyny wykonana z drzewa cyprysowego. W pobliżu
klasztoru znajduje się murowana kapliczka cmentarna z końca XVIII w.,
zwana kapliczką Żeromskiego. Nieco dalej, w pobliżu szlaku czerwonego,
znajduje się ludowa kapliczna św. Franciszka, obok źródełko o tej samej
nazwie 57.
Święty Krzyż
Szczyt Łysej Góry wieńczą dziś dwa z daleka widoczne obiekty: stary
zabytkowy klasztor oraz nowoczesna wieża telewizyjna. Święty Krzyż
(inaczej Łysa Góra) jest najpopularniejszym zespołem zabytkowym Pasma
Głównego Gór Świętokrzyskich. Około 1136 r. Bolesław Krzywousty
wzniósł
tu
klasztor
i kościół pod wezwaniem św. Trójcy. Przybyli tu z podkrakowskiego Tyńca
benedyktyni z biegiem lat zgromadzili na Świętym Krzyżu znakomite
zbiory biblioteczne, wśród których tzw. Kazania Świętokrzyskie (XIII/XIV
w.) uznawane są za arcydzieło języka polskiego. W połowie XIV w. utrwalił
się kult relikwii Drzewa Krzyża Świętego, które przekazał opactwu około
1306 r. Władysław Łokietek. Osadzone w ozdobnym relikwiarzu stały się
od tej pory symbolem klasztoru łysogórskiego.
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Zespół klasztorny składa się z kościoła i przylegającego doń od północy
klasztoru, tworząc zamknięty czworobok zabudowań z krużgankami
obiegającymi prostokątny wirydarz
oraz
dobudowanymi
dwoma
skrzydłami, które otaczają otwarty ku południu dziedziniec. Kościół pod
wezwaniem św. Trójcy wzniesiony w latach 1781-1806 posiada barokowe
fasady i klasyczne wnętrza. W siedmiu ołtarzach kościoła znajdują się
obrazy
malarza
polskiego
z przełomu XVIII i XIX wieku – Franciszka Smuglewicza. Z zakrystii
murowany portal prowadzi do najbardziej znanej części klasztoru – kaplicy
Oleśnickich, gdzie przechowywane są relikwie Krzyża Świętego.
W podziemiach kaplicy złożono zwłoki m. in. Oleśnickich i księcia
Jeremiego Wiśniowieckiego. W pomieszczeniach zachodniego skrzydła
klasztoru znajduje się Muzeum Przyrodniczo-Leśne ŚPN, które gromadzi
zbiory archeologiczne, geologiczne oraz okazy fauny i floty z terenu
parku 58.
Z Łysej Góry prowadzi droga pątnicza, nazwana Drogą Królewską.
Przy drodze od wieków stoi tajemniczy posąg tzw. „Pielgrzym”,
przedstawiający klęczącą postać. Krążą o nim różnorodne legendy, lecz do
dzisiaj nie wiadomo skąd się wziął u podnóża Łysej Góry 59.
U stóp Łysej Góry leży miejscowość Nowa Słupia. Znajduje się tutaj
późnorenesansowy kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca, „Opatówka” –
dom murowany z XVI wieku, pochodzący z XVIII w. budynek szkoły
pobenedyktyńskiej i Muzeum Starożytnego Górnictwa i Hutnictwa
wystawiające eksponaty dotyczące historii starożytnego wytopu żelaza,
produkcji i rozprzestrzeniania wyrobów metalowych w czasach
prehistorycznych 60.
Bodzentyn
Miejscowością o interesujących obiektach zabytkowych jest także
niewielki Bodzentyn. Swoją nazwę zawdzięcza biskupowi krakowskiemu
Bodzancie z Jankowa, który w połowie XIV w. założył miasto na gruntach
pobliskiej wsi Tarczek. Bodzentyn stał się centrum majątków biskupich
i z czasem przejął także funkcje handlowe, rzemieślnicze i usługowe
Tarczka. Najciekawszymi zabytkami Bodzentyna są ruiny zamku biskupów
krakowskich i kościół parafialny. Interesujący jest również sam układ
urbanistyczny
z zabudową małomiasteczkową. Tworzy go siatka prostokątnych ulic
łączących dwa rynki, pozostałości XVI-wiecznych obwarowań starego
miasta oraz niska zabudowa domów. Istniejący obecnie kościół parafialny
powstał w latach 1440-1452 z fundacji kardynała Zbigniewa Oleśnickiego.
Kościół był kilkakrotnie przebudowywany przez co bryła zatraciła swoją
pierwotną postać. Obecnie świątynia na charakter gotycki z
późnorenesansowymi sklepieniami. Najciekawszym zabytkiem kościoła
jest niewątpliwie „tryptyk bodzentyński” namalowany w 1508 r. przez
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Marcina Czarnego. Malowidło posiada większość cech malarstwa
przejściowego, a znakomity wizerunek biskupa Konarskiego uchodzi za
pierwszy nowożytny portret w Polsce. Znajduje się tu także XVIII-wieczna
rzeźba w drewnie lipowym, tzw. „Pieta” (Matka Boska Bolejąca). Zamek w
Bodzentynie wzniósł z II połowie XIV w. w stylu gotyckim biskup
krakowski Florian z Mokrska. Przebudowywany i rozbudowywany w XVII
w. otrzymał charakter wspaniałej renesansowej rezydencji z elementami
barokowymi. Na uwagę zasługują późnorenesansowe i wczesnobarokowe
obramienia okienne z herbami Ślepowron i Nałęcz.
Interesujące świętokrzyskie budownictwo drewniane reprezentuje
zabytkowa drewniana zagroda z początku XIX w. złożona z trzyizbowego
budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych: wozowni, stajni,
obory.
W pomieszczeniach tych eksponowane są autentyczne przedmioty
gospodarcze oraz stroje używane przez mieszkańców zagrody. Od 1971 r.
mieści się tu punkt etnograficzny Muzeum Narodowego w Kielcach 61.
Chęciny
Jednym z najciekawszych miast w Górach Świętokrzyskich są
Chęciny,
o których pierwsza wzmianka pojawiła się w źródłach w 1275 r. U stóp
wzniesionego tu zamku powstała, posiadająca liczne przywileje górnicze,
osada – Chęciny. Miasto zachowało stary układ urbanistycznoprzestrzenny. Wśród zabytków przeważają domu mieszczańskie z XVI-XIX
wieku.
Najcenniejszym
i najbardziej znanym jest renesansowa kamienica „Niemczówka”. Znajduje
się tu niewielkie Muzeum Górnictwa poświęcone tradycjom górniczym w
rejonie Chęcin. Innym zabytkowym domem Chęcin jest zajazd z przełomu
XVIII i XIX wieku „Pod Srebrną Górą”.
Nad miastem, na Górze Zamkowej, wznoszą się widoczne z dala
ruiny zamku gotyckiego. Zamek wzniesiony został pod koniec XIII w.
przez biskupa Jana Muskatę. Stanowiący siedzibą starostów chęcińskich
uległ zniszczeniu w czasie potopu szwedzkiego 1655-1660, a po III
rozbiorze
Polski
popadł
w całkowitą ruinę. Dla odwiedzających zamek zorganizowana jest obecnie
trasa ze znakomitym punktem widokowym na jednej z zachowanych wież
zamku.
Pod Górą Zamkową znajduje się kościół parafialny wybudowany przed
1325
r. Jest to jeden z dwóch w województwie świętokrzyskim kościół typu
halowego. Najcenniejszą częścią kościoła jest późnorenesansowa kaplica
Fodygów . W północnej części miasta znajduje się kościół i klasztor
franciszkanów ufundowany w 1368 r. przez króla Kazimierza Wielkiego.
W latach 1581-1603 był tu zbór kalwiński. Szczególną uwagę zwracają
znajdujące się w kościele fragmenty gotyckiej polichromii.
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Duże
wartości
artystyczne
przedstawia
wzniesiona
po
1683
r. późnorenesansowa synagoga, przed którą stoją przeniesione tu z zamku
chęcińskiego, podstawy kolumn z XVII w. 62.
W wielu miejscowościach Gór Świętokrzyskich znajdują się
pojedyncze zabytkowe obiekty sakralne i świeckie, często o unikatowej
architekturze, jak również cennym wyposażeniu wnętrz. Najciekawsze
obiekty
zabytkowej
architektury
Gór
Świętokrzyskich
(według
miejscowości) 63:
Bieliny – kościół wczesnobarokowy z I połowy XVII w. z klasycystyczna
fasadą.
Bolmin – późnorenesansowy kościół z początku XVII w., ruiny
renesansowego dworku z końca XVI w.
Chybice - gotycki kościół z 1362 r. ze sklepieniem palmowym wspartym
na jednej kolumnie.
Ćmińsk Kościelny – późnorenesansowy kościół z XVII w.
Daleszyce – kościół romański z 1221 r., we wsi zachowało się regionalne
budownictwo mieszczańskie.
Dębno – kaplica św. Tekli z XVIII w.
Grzegorzowie – kościół z romańską rotundą (XI-XII w.) jedną z najlepiej
zachowanych w Polsce, gotycka zakrystia, wyposażenie kościoła barkowe.
Kokanin – zabytkowa chałupa z XIX w.
Kunin – zespół dworski z początku XX w.
Łagów – późnogotycki kościół z prezbiterium z XV w.
Mirogonowice – dwór barokowo-klasycystyczny z połowy XVII w.
otoczony parkiem.
Mniów – kościół z XVII w.
Morawice – dawny zajazd, dwór i spichlerz, na wzgórzu ruiny
neogotyckiej kaplicy z XIX w.
Nagorzyce – zespół dworski z początku XX w. wraz z parkiem.
Oblęgorek – pałacyk z końca XIX w., obecnie Muzeum Henryka
Sienkiewicza.
Pawłów – kościół parafialny z XIX w. z renesansowymi rzeźbami.
Podzamcze Piekoszowskie – ruiny pałacu Tarłów z 1650 r.
Radkowice – kościół wybudowany w 1621 r.; na szybach okiennych –
malowidła ludowe z XVII w.
Raków – główny ośrodek arian w okresie reformacji. Z okresu dawnej
ariańskiej świetności zachowały się: Dom Ariański z przełomu XVI i XVII
wieku, ruiny kościoła wybudowanego w 1641 r., a także wczesnobarokowy
kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy.
Ruda - kościół z końca XVII w.
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Świętomasz
–
zespół
kościoła
parafialnego
pod
wezwaniem
Wniebowstąpienia NMP z lat 1367-1434, XIX-wieczna dzwonnica,
ogrodzenie i plebania.
Tarczek – romański kościół parafialny z XIII w. z renesansową elewacją
zachodnią, zakrystia z II połowy XVII w. i drewniana dzwonnicą początku
XIX
w.;
w
kościele
cenny
tryptyk
renesansowy
oraz
dwa
późnorenesansowe ołtarze boczne.
Ujazd – monumentalne ruiny wzniesionego w I połowie XVII w. zamku
„Krzyżtopór” (zabytek klasy 0). Zamek wybudowano w oparciu o
kalendarz:
4 baszty, 12 sal balowych, 52 komnaty i 365 okien. Zniszczony w czasie
wojen szwedzkich i ostatecznie opuszczony pod koniec XVIII w. jest
jednym
z najwspanialszych zamków polskich.
Waśniów – kaplica późnorenesansowa z XVII w.
Witosławie – kaplica drewniana z końca XVIII w.
Włochy – dwór drewniany z I połowy XIX w., w dolinie stary młyn.
Wólka Kłucka – klasyczny pałacyk Kołłątajów z 1830 r.
Wronów – zespół dworski i park z początku XX w.
Wzdół Rządowy – kościół z 1687 r., w kościele obraz „Zwiastowanie”
szkoły włoskiej z początku XVII w. oraz dzwon z 1521 r.
Zagnańsk – na Górze Chełm kościół parafialny z XVII w. z barkowymi
figurami.
Obok zabytków architektury sakralnej i świeckiej w Górach
Świętokrzyskich występują również ciekawe obiekty archeologiczne. W
wielu miejscach istniały świątynie pogańskie, po których pozostałości
zachowały się np. na Łysej Górze, Górze Grodowej, Górze Witosławskiej,
czy Górze Dobrzeszowskiej. Z grodzisk najlepiej zachowane jest
Zamczysko w Chęcinach. Północno-wschodnia część Gór Świętokrzyskich
to obszar występowania licznych piecowski i pozostałości pieców
hutniczych oraz osadnictwa, będących efektem rozwijającego się tu
starożytnego hutnictwa.
Największa świątynia pogańska znajdowała się na Łysej Górze. Według
legendy czczono tu trzech bogów o imionach: Łada, Body i Lela,
nazywanych również Świstem, Poświstem i Pogodą. Napis umieszczony na
murowanej tablicy z 1806 r., znajdujący się na ścianie kościoła na
Świętym Krzyżu, potwierdza istnienie tam pogańskiej gontyny. Dzisiaj
jedynym świadectwem obrzędów pogańskich na Łysej Górze jest
kamienny wał, opasujący szczyt góry, długości blisko dwóch kilometrów,
usypany prawdopodobnie w VIII lub IX wieku.. Była to jedna z
największych świątyń pogańskich w Polsce. Na miejscu świątyni powstał
później kościół i klasztor Świętego Krzyża. Prasłowiańska święta góra
przez kilka wieków od przyjęcia chrześcijaństwa była miejscem palenia
ognisk czerwcowych. W XV w. benedyktyni znieśli ten zwyczaj; obrzędy

sobótkowe zostały przeniesione na Górę Witosławską, gdzie obchodzono je
do końca XIX w. 64
Grodową Górę zbudowano również w Tumlinie. Według miejscowej
tradycji znajdował się tu gród, który służył za schronisko w czasie
najazdów Tatarów. Do końca XIX w. część szczytową Góry Grodowej
otaczały trzy kręgi wałów kamiennych, dziś zachowanych tylko w
niewielkich fragmentach. Pośrodku stoi murowana kaplica z 1850 r.
postawiona w miejsce dawnej drewnianej 65. Na zachód od Tumlina, na
Górze Dobrzeszowskiej, trzy współśrodkowe wały otaczają szczytowy
teren o wymiarach 100 : 30 m. Badania archeologiczne potwierdziły
istnienie pradawnego sanktuarium. Odkryto tu m. in. szczątki starożytnej
budowli, kamienie ofiarne, fragmenty ceramiki, ślady po palonych
ogniskach 66.
Na północ od Łysogór i Pasma Jeleniewskiego, na obszarze o
powierzchni ok. 1000 km kw. znaleziono liczne ślady świadczące o
istnieniu na tym terenie dużego ośrodka hutniczego. Badania wykazały, że
świętokrzyski okręg górniczy rozpoczął swoja działalność około II w. p. n.
e., osiągając szczytowy okres produkcji w I połowie I tysiąclecia nowej
ery. Starożytne hutnictwo opierało swą produkcję na rudach pochodzących
m. in. z kopalni wgłębnych, których ślady odkryto w Rudkach koło Nowej
Słupi. Obliczono, że liczba pracujących tu stanowisk dymarskich wynosiła
ok. 400 tysięcy, a ich zdolność produkcyjną oszacowano na ok. 8 tys. ton
żelaza.
Znaleziska archeologiczne na terenie Gór Świętokrzyskich
wskazują na to, że żelazo wytapiane w dymarkach służyło nie tylko do
wyrobu broni i narzędzi ich ówczesnym mieszkańcom, ale stanowiło także
przedmiot wymiany handlowej z kupcami przybywającymi na terenów
Imperium Rzymskiego 67.
Wyniki badań naukowych stały się impulsem do organizowania w
Nowej Słupi cyklicznej imprezy o charakterze kulturalno-naukowym, tzw.
„Dymarek Świętokrzyskich”. Co roku we wrześniu odbywają się one w
miejscu, gdzie archeolodzy odkryli starożytne stanowiska hutnicze.
Główny punkt tej imprezy stanowi wytop żelaza w ziemnym piecu –
dymarce
metodą
sprzed
2000
lat.
W Nowej Słupi znajduje się także Muzeum Starożytnego Hutnictwa, które
przedstawia starożytną technikę wydobycia rudy i jej wytopu, historię i
metody badań 68.
Nazwą Staropolski Okręg Przemysłowy określa się obszar, na którym
dzięki sprzyjającym warunkom naturalnym od wielu stuleci rozwijało się
intensywnie górnictwo, hutnictwo i związane z tym rzemiosło. Obejmował
on międzyrzecza Wisły, Pilicy i Nidy. Szczególnie bogate złoża surowców
mineralnych, zwłaszcza rud żelaza, ołowiu, wapieni i marmuru znajdowały
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się w Górach Świętokrzyskich 69. Zabytki techniki SOP znajdujące się na
terenie Gór Świętokrzyskich są wyjątkowo różnorodne. Obok śladów
starożytnego hutnictwa są tu pozostałości średniowiecznych oraz
nowożytnych
hut
i
kopalń,
a także wiele zakładów przemysłowych z XIX w. powstałych pod
patronatem Stanisława Staszica i księcia Drucko-Lubeckiego. Na
szczególną uwagę zasługują 70:
Bliżyn – zachowane pozostałości zakładów metalowych zwanych
„Stalownią”
z lat 1898-1902, fragment wieży ciśnień i odcinki kamiennych kanałów
wodnych.
Bobrza – dawna wieś przemysłowa, której tradycje sięgają XVI w.
Znajdują się tu pozostałości dawnego zakładu wielkopiecowego (domy
osiedla fabrycznego, budynki gospodarcze, hala produkcyjna, ruiny
węgielni),
wybudowanego
w latach 1828-1831.
Kuźniaki – pozostałości wielkiego pieca czynnego od 1897 r. i ujęcie
wody.
Samsonów – stara osada przemysłowa. W 1598 r. Włoch Jan Hieronim
Caccia
z Bergamo wybudował tu pierwszy w Polsce piec hutniczy, tzw.
„bergamaski”. Do chwili obecnej zachowały się w dobrym stanie
pozostałości
huty
„Józef”
z 1823 r. Pozostały także: dawna modelarnia, suszarnia, budynki
produkcyjne, dom zawiadowcy huty, dwa domu robotnicze.
Stara Huta – ruiny zbudowanego w latach 1818-1823 zakłady
wielkopiecowego obejmujące piec, halę i urządzenia wodne.
Największy rejon górnictwa i hutnictwa znajdował się w okolicach
Chęcin. Wyraźne pozostałości kopalni rud ołowiu zachowały się w samych
Chęcinach (Góra Zamkowa, Góra Sosnówka), a także w Gałęziach,
Korzecku, Sitkówce, Skibach i Woli Murawskiej. Relikty dawnych kopalń
rud ołowiu widoczne są również w samych Kielcach (Karczówka), okolicach
Piekoszowa, Łagowa i w Szczykutowskich Górkach 71.
Tradycje walk narodowych w tym regionie są ciągle żywe i troskliwie
pielęgnowane. Wiele miejsc bitew, potyczek, obozów partyzanckich,
martyrologii ludności upamiętniają liczne pomniki, tablice pamiątkowe,
żołnierskie mogiły rozproszone na całym obszarze Gór Świętokrzyskich.
Wśród nich najbardziej znane są 72:
Bieliny – pomnik upamiętniający mieszkańców wsi zamordowanych przez
hitlerowców,
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Bodzentyn – zbiorowa mogiła i pomnik rozstrzelanych w egzekucjach
podczas okupacji,
Cisów – żelazny krzyż leśny w miejscu kwater oddziału AK „Wybranieccy”
Daleszyce – pomnik ku czci członków polskiego ruchu oporu,
upamiętniający nadanie miejscowości Orderu Krzyża Grunwaldu w dowód
uznania za bohaterstwo w walce o niepodległość,
Górno – pomnik upamiętniający śmierć 23 osób podczas pacyfikacji wsi
w 1944 r.,
Janowice – izba pamięci poświęcona działalności partyzantów AK na
Kielecczyźnie zorganizowana w domu rodzinnym legendarnego dowódcy
jednego z największych ugrupowań partyzanckich AK w Górach
Świętokrzyskich – mjr. Jana Piwnika „Ponurego”,
Jeziórko – pomnik pomordowanych w czasie II wojny światowej,
Klonów – pomnik ku czci mieszkańców rozstrzelanych przez hitlerowców
w 1943 r.,
Michniów – zbiorowa mogiła - pomnik 203 osób zamordowanych podczas
pacyfikacji wsi przez hitlerowców,
Niestachów – pomnik na miejscu zwycięskiej potyczki odbytej przez
oddziału AK „Barabasza” w 1944 r.,
Nowa Słupia – pomnik i mogiła w miejscu egzekucji hitlerowskich,
Polana Langiewicza – pomnik upamiętniający powstanie styczniowe
1863
r.
i przemarsz korpusu Langiewicza,
Samsonów – pomnik ku czci ofiar hitlerowskiego terroru,
Siekierno – mogiły partyzanckie ugrupowania AK „Ponurego” oraz 1 i 2
brygady AL.,
Suchedniów – pomnik żołnierzy AK, pomnik w miejscu masowej
egzekucji na Baranowskiej Górze,
Szczykutowskie Górki – pomnik na miejscu akcji partyzantów 2 brygady
AL. „Świt”,
Tumlin – zbiorowe mogiły i pomnik partyzantów oraz żołnierzy II wojny
światowej,
Polana „Wykus” – pomnik-kapliczka oraz liczne mogiły partyzanckie
upamiętniające miejsce obozowania i walk zgrupowania partyzanckiego AK
„Ponurego”,
Występna – symboliczny głaz Jana Rozłuckiego, powstańca z 1863 r.,
Wola Szczygiełkowa – tablica pamiątkowa i mogiły ofiar hitlerowskich,
Wzdół Rządowy – pomnik poświęcony pamięci mieszkańców
wsi
poległych
i pomordowanych w czasie II wojny ,
Zagnańsk – mogiła powstańcza z 1863 r. oraz zbiorowa mogiła i pomnik
żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.
Budownictwo ludowe.
W rejonie Gór Świętokrzyskich rozpowszechniony był sposób
budowania zagród w formie zwartego, zamkniętego czworoboku,
mającego wygląd obrony. Materiałem budowlanym było najczęściej
drewno sosnowe. Na niewielkie podwórze prowadziła zwykle bramka kryta

daszkiem, jeden bok zamknięty był drewnianą, zadaszoną ścianą.
Przeważało krycie gontem. Takie zagrody, zwane „okolem”, można dziś
jeszcze zobaczyć np. w Kokaninie, Woli Szczygiełkowej i Starej Słupi. W
wielu wioskach świętokrzyskich do dziś można także zobaczyć grupy
drewnianych chałup o ścianach bielonych lub wykonanych z surowego
drewna 73.
Najcenniejszą (i prawdopodobnie najstarszą) chałupą na tym terenie
jest chałupa z Bielin, nosząca datę 1789 r. Reprezentuje ona starszy typ
budownictwa, na którym wzdłuż osi podłużnej budynku mieszczą się
kolejno: sień, izba i komora. Do tego samego typu należy powstała w I
połowie
XIX
w. chałupa stojąca w Kokaninie. W Bodzentynie, w zabytkowej drewnianej
zagrodzie istnieje punkt etnograficzny pokazujący wnętrza zagrody
małomiasteczkowej. W Tokarni zorganizowano w 1976 r. skansen –
Muzeum Wsi Kieleckiej. Prezentuje ono typową drewnianą architekturę
budownictwa wiejskiego obszaru Kielecczyzny: zespół drewnianych
budynków mieszkalnych, gospodarczych i przedmiotów użytkowych 74.
Strój ludowy.
W stroju męskim, który przetrwał tylko do I wojny światowej, uwagę
zwracała brązowo-czerwona wyszywana sukmana, zapinana u góry
w oryginalny, niesymetryczny sposób. Stanowiła ona obowiązkowy strój
każdego gospodarza. Na głowie noszono rogatą, granatową czapkę
sukienną
z kolorowym denkiem. Do dziś przetrwały tylko szczątkowe formy stroju
męskiego spotykane w roboczym ubiorze u starszych gospodarzy 75.
Strój kobiecy noszony jest do dziś, choć niektóre jego elementy
zaniknęły bezpowrotnie już przed I wojną światową. Nie nosi się więc już
gorsetów i tzw. kilimów, stanowiących rodzaj samodziałowej płachty
wełnianej, którą okrywały się kobiety w zimie. Jedynym żywym
elementem dawnego stroju jest zapaska – czerwona w czarne pionowe
paseczki, zwane dziś „bielińskimi” 76.
Miejsca które odwiedzimy:
Kielce

to

Ćwierćmilionowa

aglomeracja

położona

w

centrum

Gór

Świętokrzyskich – są kulturalną stolicą regionu, jak również regionalnym
ośrodkiem oświaty i nauki. Liczne placówki kultury reprezentują: Muzeum
Narodowe, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Pamięci Narodowej, Muzeum
Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego i jedyne w Polsce
Muzeum Zabawkarstwa.
H. Mielicka, Kultura ludowa, W: Mała Ojczyzna …, s. 209-212.
S. Rogala, Góry …, s. 28 i 56.
75
H. Mielicka, Kultura …, s. 207-209.
76
Tamże, s. 207-209.
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Mające odległą metrykę Kielce mogą poszczycić się godnymi uwagi
zabytkami

przeszłości.

Zachował

się

wspaniały

zespół

architektury

nowożytnej z XVII-XVIII wieku na Wzgórzu Zamkowym z dawnym
pałacem

biskupów

średniowieczny

krakowskich

układ

na

przestrzenny

czele.
starego

Zachował

się

miasta

ciekawymi

z

także

przykładami zabudowy mieszczańskiej z końca XVIII i początku XIX wieku.
Piękny secesyjny gmach banku u zbiegu ulic Sienkiewicza i Paderewskiego
wprowadza w początek XX wieku. W granicach obecnego miasta znalazły
się również, leżące dawniej poza nim, malowniczy zespół klasztorny na
Karczówce z XVII w. i dawna osada hutnicza w Białogonie, obejmująca
dawne zakłady metalowe wraz z układem wodnym.
Najcenniejszym zabytkiem Kielc jest pałac biskupów krakowskich.
Wraz
z zespołem katedralnym stanowi najciekawszy i najczęściej odwiedzany
przez turystów fragment miasta. Wybudował go biskup Jakub Zadzik w
latach 1637-1641, a za autora projektu uważa się architekta królewskiego
Jana Trwano. Wzniesiony został w stylu tzw. manieryzmu, przejściowym
między renesansem a barokiem. Pałac przetrwał do czasów współczesnych
w niezmienionej formie. O wyjątkowej atrakcyjności obiektu decyduje
wystrój wnętrz, w znacznym stopniu zachowany w swej pierwotnej
postaci.

Pałac

posiada

dwie

kondygnacje:

parter

administracyjno-

gospodarczy oraz piętro reprezentacyjno-mieszkalne. W pomieszczeniach
pałacowych zgromadzono wiele cennych eksponatów z XVII i XVIII wieku.
Ekspozycje Muzeum Narodowego Pałacu Biskupów Krakowskich
Plac Zamkowy 1
•

Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII w.

Ekspozycja zorganizowana w 13 salach reprezentacyjnego piętra - piano
nobile

-

w

korpusie

głównym

XVII-wiecznego

pałacu

biskupów

krakowskich w Kielcach, ufundowanego przez biskupa Jakuba Zadzika.

We wnętrzach pałacowych wyeksponowane są najcenniejsze wyroby
rzemiosła artystycznego z XVII-XVIII w. różnej proweniencji (europejskiej
i wschodniej) oraz wyjątkowy w skali kraju zestaw polskiego portretu
reprezentacyjnego. W położonej na osi pałacu Sieni (zwanej także Salą),
do której od południa przylegała kaplica, oczekiwano niegdyś na przyjęcie
w dalszych apartamentach. Pokazano tu galerie portretowe rodziny
Sołtyków. Cennym elementem wystroju sali jest monumentalna tapiseria
francuska z poł. XVIII w. ze sceną z historii Aleksandra Wielkiego Bitwa
nad Granikiem wg obrazu Charlesa Le Bruna. W sali prezentowane są
meble niemieckie wyjątkowej klasy artystycznej: dwie skrzynie posagowe
(Frankonia, 1580-1590) o znakomitej dekoracji intarsjowanej, skrzynia
myśliwska

(pocz.

XVII

w.),

dwie

architektoniczne

szafy

sieniowe

(Frankfurt, XVII/XVIII w.).Druga sala na osi pałacu - to reprezentacyjna
Izba Stołowa Górna, kryta polichromowanym stropem belkowym. Na
trzech

ścianach

w

dwupoziomowym

fryzie

-

wizerunki

biskupów

krakowskich, malowane w XVII i XIX w. Na ścianie zachodniej, nad
oknami herby: Polski ze Snopkiem Wazów, fundatora pałacu Korab i Aaron
Kapituły Krakowskiej, przedzielone wizerunkami królów Zygmunta III i
Władysława IV oraz Jakuba Zadzika i Piotra Gembickiego. W sali pokazano
meble północno-europejskie: holenderską szafę kredensową, sieniową
szafę hamburską, bogato rzeźbiony i intarsjowany kredens z nastawą z
1623 r., a także zestaw mebli gdańskich z przełomu XVII i XVIII w.: stół z
herbami Gdańska i Rzeczypospolitej, szafę sieniową i kabinetową ze
snycersko opracowanymi detalami oraz unikatową prasę do obrusów z
pełno plastyczną dekoracją figuralną. Dwa portale z czarnego marmuru
prowadzą do gabinetu i sypialni. Położony od południa gabinet (zwany
Trzecim Pokojem Biskupim, Drugim Pańskim lub Drugim Letnim) funkcję
tę pełniący do 2. poł. XVIII w., kiedy zamieniono go na kaplicę, otrzymał
jeszcze bogatszy wystrój. Znajduje się tu strop ramowy ze słynnym
malowidłem Dolabelli przedstawiającym Sąd nad arianami na sejmie w
1638 roku. W scenach narożnych pokazano personifikacje Czterech Pór
Roku. Malowidła otaczają złocone i polichromowane drewniane ramy o

dekoracji wiciowej. Ściany, niegdyś obite tkaniną, pokrywa zielono-złota
materia wzorowana na ornamentyce kurdybanu z 1. ćw. XVII w. Pod
oknami zachowały się fragmenty XVII–wiecznej posadzki marmurowej,
którą w XVIII w. zastąpiono podłogą z tafli drewnianych. Obok kominka z
czarnego marmuru uwidoczniono sekretne przejście do sypialni, wybite w
czasach biskupa Andrzeja Załuskiego (poł. XVIII w.). Na ścianach obrazy:
portret biskupa Jakuba Zadzika, wzorowany na XVII-wiecznym wizerunku
z klasztoru sióstr bernardynek w Krakowie oraz religijne włoskie i
niderlandzkie: Matka Boska z Dzieciątkiem - przypisany Camillo
Procacciniemu, Obnażanie Chrystusa z szat, Cudowny połów ryb Davida II Teniersa i Chrystus w Emaus - w stylu szkoły holenderskiej
XVII w., nadto rzadki przykład obrazu „obrotowego”, dwustronnego na
blasze: Ukrzyżowanie / Portret Samuela Zborowskiego z 1702 r.
Meble, głównie z XVI i pocz. XVII w., wykonano we Włoszech, Hiszpanii i
na terenie Niemiec: stół z kariatydowymi podporami nakryty tureckim
kobiercem typu Yürük, dwa kabinety typu vargueńo, szafka - credenzone,
narożna

szafka-lawaterz

(umywalnia),

klęcznik

oraz

różnego

typu

siedziska. Przy wejściu do alkierza eksponowana jest kamienna płyta,
znaleziona podczas prac badawczych prowadzonych w tym pomieszczeniu,
z napisem upamiętniającym zakończenie budowy pałacu kieleckiego w
1644

r.,

nadzorowanych

przez

żupnika

kieleckiego

Stanisława

Czechowskiego. Ostatni pokój Apartamentu Biskupiego - Sypialnia
biskupa Kajetana Sołtyka, urządzona po 1759 r. – zachował rokokowy
wystrój. Pierwotnie była to sionka, sąsiadująca z czeluściami do opalania
pieców, potem garderoba przy sąsiedniej sypialni. Przystosowując wnętrze
do nowej funkcji, strop belkowy zasłonięto gipsowym sufitem, ściany
ozdobiono polichromią (dziś częściowo odkrytą), wydzielono półokrągłą
ścianką dla powieszenia firanek część sypialną z łożem. Urządzając
wnętrze zachowano te wszystkie zmiany; nad rokokowym łożem, na tle
dwóch makat perskich z przełomu XVII/XVIII w. zawieszono rokokowy
krucyfiks,

na

ścianach

bocznych

Katarzyny Aleksandryjskiej

obraz

Mistyczne zaślubiny Św.

Giovanniego (?) Pirri z 1774 r. i małą

tapiserię z herbem biskupa Kajetana Sołtyka wykonaną w pracowni
francuskiego tkacza pozostającego na usługach biskupów krakowskich –
Franciszka

Glaize’a.

Wyposażenia

dopełniają

dwie

francuskie

szafki

intarsjowane z k. XVIII w., na jednej z nich paryski zegar w typie Boulle.
Po obu stronach okien – rokokowa szafka w kształcie liry i gdańska
witryna narożna z ceramiką europejską i dalekowschodnią. Apartament z
Sienią łączy wąskie, sklepione pomieszczenie, pełniące przez niemal 100
lat funkcję kaplicy pałacowej (ok. 1668-1759). Niegdyś wyposażone
było w szafy na paramenty liturgiczne, dziś urządzono tutaj w dwóch
gablotach ściennych pokaz wyrobów złotniczych (XV-XVIII w.) naczyń
liturgicznych i stołowych, a na ścianach zawieszono XVII-XIX-wieczne
tkaniny wschodnie - perskie i tureckie: kobierce, makaty tkane i
haftowane (w tym dwa tureckie aksamity ze Skutari, makata z mihrabem
z nazwiskami czterech pierwszych kalifów i tzw. Makata sułtańska z
Rescht). Od strony północnej do wielkich sal centralnych przylegały
apartamenty dla przybywających gości. Apartament Senatorski (zw.
Królewskim) liczył 3 pokoje. W

Antykamerze w stropie ramowym

zachowane malowidła przedstawiają: w części centralnej - Przyjęcie
posłów szwedzkich przez Władysława IV w Kwidzynie w 1635 r., w
narożach sceny z wojen Polski ze Szwecją i Moskwą. Na ścianach barokowe, olejne portrety dostojników państwowych, a także ich żon, oraz
tapiserie herbowe. Dwie unikatowe tapiserie herbowe zamówiono dla
kanclerza wielkiego koronnego Stefana Korycińskiego w północnych
Niemczech (1653-1658), zaś kobierzec z herbem Ogończyk wykonano dla
Józefa

Działyńskiego,

wojewodzica

kaliskiego

w

k.

XVII

w.,

w

manufakturze wielkopolskiej należącej do tego rodu. Obok wizerunki
hetmanów:

Stanisława

Mateusza

Rzewuskiego

i

Jana

Klemensa

Branickiego (wg Augustyna Mirysa) oraz Dobrogosta Krasińskiego (krąg
Hiacynthe’a Rigaud . W stałym wyposażeniu tej sali pozostają wyjątkowo
cenne meble włoskie: dwie skrzynie szufladowe cassettone z XVI w.,
skrzynia cassone, nastawa kredensu z bogatą dekoracją snycerską o
tematyce mitologicznej.

W muzeum znajdują się również ekspozycje:
•

Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie.

•

Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego.

•

Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej (od pocz. XVII
w. do 1939 r.), Skrzydło północne pałacu

•

Ogród włoski

(ogród pałacowy)

Zespół bazyliki mniejszej przy ulicy Jana Pawła II obejmuje bazylikę
katedralną, kaplicę ogrójcową z 1760 r., dzwonnicę z połowy XVII w. i
ogrodzenie. Obecnie jest to trójnawowa bazylika zbudowana z kamienia i
cegły na planie prostokąta z półkolistą absydą. Wyposażenie katedry
utrzymane jest w charakterze wczesnego baroku. Do cennych elementów
wystroju

obok

ołtarzy

należy

tryptyk

łagiewnicki

z

ok.

1500

r.,

renesansowy nagrobek Elżbiety z Krzyckich Zebrzydowskiej oraz barokowa
płaskorzeźba Matki Boskiej. Udostępnione do zwiedzania są również
podziemia kościelne i skarbiec katedralny.
Kolejnym zabytkiem sakralnym przy ulicy Jana Pawła II jest
wczesnobarokowy, wzniesiony w XVIII w. kościół pod wezwaniem
Św. Trójcy. Jednonawowy, otynkowany, wyposażenie wnętrza pochodzi
również

z

XVIII

w.

Kościół

św.

Wojciecha

(ul. Bodzentyńska) to najstarszy kościół w Kielcach. Od końca XI w. był tu
drewniany kościółek, wzniesiony przy osadzie, która dała początek
Kielcom. W 1763 r. kustosz kielecki Józef Rogala w jego miejsce wystawił
nowy,

murowany

kościół.

W

latach

1885-1889

przeprowadzono

przebudowę kościoła, który w nadanym wówczas kształcie zachował się do
dziś. Przy kościele znajduje się tzw. latarnia zmarłych – kamienny słup z
figurą Chrystusa Frasobliwego.
Przy ulicy Zamkowej 5 znajduje się zespół pałacyku Tomasza
Zielińskiego. W 1847 r. Zieliński, mecenas sztuk pięknych i miłośnik
starożytności, przebudował budynek dawnej szkoły jazdy konnej na
romantyczny neogotycki pałacyk. W otaczającym go ogrodzie znajduje się
słup

pamiątkowy,

w

południowo-zachodnim

narożniku

posesji

wybudowano pawilon zdobiony motywami neorenesansowymi, a w jego
sąsiedztwie wozownię.
Kurozwęki
Miejscowość charakterze miejskim skupiona wokół kwadratowego rynku
zachowała pierwotny układ urbanistyczny. Według miejscowej tradycji
założycielem Kurozwęk miał być czeski rycerz, brat św. Wojciecha.
Miejscowość

należała

do

znakomitych

polskich

rodów:

Poraitów,

Lanckorońskich, Sołtyków i Popielów.
Zespół pałacowo – parkowy z XIV-XX w. – dawna warownia założona
na sztucznym nasypie na terenie zalewowym rzeki Czarnej w XIV w. Z
najstarszej fazy zachował się owal obwodu warownego wraz z dawną
bramą wjazdową i przymurowanymi wewnątrz obwodu pomieszczeniami.
Obecnie
XVI

i

najstarsze relikty obejmują kondygnację przyziemia zamku. W
XVII

„prostując”

w.

jego

wykroczono
ściany.

Z

poza

tych

średniowieczny

okresów

pochodzą

obwód warowny
pomieszczenia

pierwszego piętra oraz tzw. Brama Czarna i krużgankowy dziedziniec.
Obecną formę rezydencjonalną pośród rozległego parku nadano w trakcie
przebudowy w latach po 1747 r wykonanej na zlecenie Macieja Sołtyka
wojewody sandomierskiego. Pracami kierował sprowadzony z Gdańska
architekt Ferdynand Nax. Jego dziełem jest fasada pałacu wraz z
nadbudową

najwyższej

kondygnacji mieszczącej

m.innymi

babuni”, pawilony ogrodowe, założenie parkowe wraz

„pokoje

z bramami i

budynkami oficyn. Pałac ponownie jest w rękach rodziny Popielów.
Dawny zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich z
kościołem z ok. 1470 r i kaplicą grobową Lanckorońskich
Zachowaną bryłę gotycką kościoła zdobi dobry późnorenesansowy detal
architektoniczny.

Lanckorońscy na jakiś czas zamienili kościół na zbór

ariański, by po nawróceniu na wiarę katolicką przywrócić go do dawnej
świetności.

Zbigniew Lanckoroński osadza tu ponownie zakonników w

1619 r. Na szczególną uwagę zasługuje późnorenesansowa w formie
kaplica

Lanckorońskich

z

początku

XVII

w.

We

wnętrzu

cenny

późnorenesansowy ołtarz główny z słynącym łaskami obrazem Matki
Boskiej, oraz w kaplicy Lanckorońskich obraz w relikwiarzu stanowiącym
samodzielną nastawę ołtarzową.
Szydłów
Obszar

gminy

położony

jest

w

obrębie

dwóch

jednostek

geomorfologicznych: Pogórza Szydłowskiego (część północna) i Niecki
Połanieckiej

(część

południowa).

Pogórze

Szydłowskie

jest

formą

przejściową pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a Niecką Połaniecką, co
obserwuje się w rzeźbie terenu gminy: falistej na północy, przechodzącej
w niskofalistą w środkowej jej części i kończącą się płaską równiną na
południu.
Pierwsza pisemna wzmianka o Szydłowie pochodzi z 1119 r. - miejscowość
figuruje jako własność książąt krakowskich. . Szydłów zyskał miano
"polskiego Carcassone" dzięki zachowanemu do czasów współczesnych
XIV-wiecznemu

układowi

urbanistycznemu

zawierającemu

wiele

elementów tak architektonicznych jak i przestrzennych średniowiecznego
miasta. Do najważniejszych zabytków miasteczka zaliczają się: mury
obronne wraz z Bramą Krakowską, zespół zamkowy w stylu gotyckiej
architektury obronnej (Sala Rycerska, Skarbczyk, Brama Zamkowa),
kościół farny p.w. św. Władysława, kościół p.w. W.W. Świętych, oraz
synagoga z XVI w.
Mury obronne
Miasto Szydłów opasano niegdyś w całości murami obronnymi. Od strony
północno-zachodniej mury zostały wzniesione na skraju wysokiej ściany
wąwozu, opadającej do doliny rzeki Ciekącej. Od strony południowej i
wschodniej wybudowano je na płaskim terenie i umocniono wałem
ziemnym i fosą. Baszty wysokie na ponad 10 m, zbudowano w celu
obserwacji poszczególnych odcinków murów. Pozwalały one niszczyć
machiny oblężnicze wroga, gdy ten dotarł do podnóża fortyfikacji. Mury
bronione były również za pomocą tzw. hurdycji czyli krytych ganków
drewnianych, które wspierając się na belkach wpuszczonych w mur, miały

w podłodze otwory dla ostrzału górnego, rzucania kamieni i nabijanych
ćwiekami kłód. Były one wznoszone tylko w razie zagrożenia wojennego.
Mury obronne od strony zachodniej Z murów ostały się 4 odcinki od strony
zachodniej, wschodniej i południowej o łącznej długości 680 m, wraz z
bramą wejściową (Krakowską) i basztą przerobioną na dzwonnicę kościoła
farnego. Historia obeszła się z murami dosyć łaskawie: w 1822 roku
odbyła się licytacja na sprzedaż "ruderów zamkowych". Wartość murów
oszacowano na sumę 1867 zł i 35 gr, później zaś jeszcze ją obniżono.
Mimo to nie znalazły nabywcy, co tłumaczono zbyt wysoką ceną oraz
faktem, iż w Szydłowie jest pod dostatkiem materiału budowlanego.
BRAMA KRAKOWSKA
Istniały trzy bramy strzegące dostępu do grodu, w którym zbiegały się
trzy trakty. Do dziś przetrwała tylko jedna - Krakowska. W północnej
części miasta, nieopodal kościółka św. Ducha znajdowała się Brama
Opatowska. Doprowadzona do ruiny, wystawiona została w poł. XIX wieku
na licytację. Niestety, odwrotnie jak w przypadku murów, na bramę
nabywca się znalazł. Budowlę w całości rozebrano. Podobny los spotkał
Bramę Wodną, jednak nie wiadomo, kiedy to nastąpiło. Brama Krakowska
swój obecny wygląd zawdzięcza renowacji i częściowej rekonstrukcji w
1946 r. i stanowi jeden z najwartościowszych przykładów rozwinięcia
średniowiecznego systemu obronnego. Główny zrąb bramy jest XIVwieczny, górne kondygnacje przerobione w stylu renesansu w pocz. XVI
w.; posiada attykę i dwie

koliste wieżyczki. Między wnękami tej

kondygnacji znajdują się dwa prostokątne okienka, zaś w półkolistych
wnękach attyki - cztery strzelnice. Kamienne schody umieszczone w
zachodniej ścianie prowadziły na chodnik straży w murach obronnych.
Wysunięta do przodu część bramy posiada sklepiony łuk, w którym
umieszczona była żelazna brona służąca do zamykania bramy od
wewnątrz. Z nią łączył się most zwodzony. Z zewnątrz brama posiadała
zamknięcie w postaci dębowych wierzei. Kwadratowe przedbramie wysunięte na zewnątrz i połączone z bramą właściwą tzw. "szyją"

dodatkowo

broniło

wejścia,

chroniąc

istniejący

tu,

podnoszony

na

łańcuchach zwodzony most.
Brama zamkowa
Przez budynek Bramy Zamkowej prowadzi przejście na teren dziedzińca
zamkowego. Na wschodniej ścianie Bramy Zamkowej podziwiać można
barokowy

kartusz

kamienny

z

polskim

orłem,

trzema

koronami

szwedzkimi i symbolami S III RPMDL, co jest skrótem od Sigismundus III
tertius Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae. Świadczy to m.in. o tym, że
w

miejscu

pierwotnej

bramy

wjazdowej

wybudowanej

w

murze

kurtynowym od strony miasta, za panowania Zygmunta III wzniesiono
budynek przerobiony w pocz. XIX wieku na siedzibę instytucji miejskich
Skarbczyk powstał na skutek przebudowy z okrągłej baszty obronnej w
poł. XVI wieku. Ślady jej fundamentów widoczne są do dzisiaj. Od tamtej
pory spełniał on funkcje mieszkalne. Zbudowany został z kamienia dwukondygnacyjny i podpiwniczony. Ścianą zachodnią - pierwotnie i
północną - przylegał w dolnych partiach do murów obronnych. W latach
pięćdziesiątych XX wieku został odrestaurowany. Obecnie mieści się w nim
Muzeum Regionalne. Południową ścianę budynku zdobi zegar słoneczny
wykonany w 1962 r.
Muzeum Regionalne w Skarbczyku zorganizowali pracownicy Muzeum
Świętokrzyskiego w Kielcach. Znajdują się w nim trzy ekspozycje
tematyczne: geologiczna, archeologiczna i historyczna.
Wystawa geologiczna ma na celu wyjaśnienie budowy geologicznej
rejonu południowego obrzeża Gór Świętokrzyskich. Na wystawie znajduje
się szkic tektoniczny rejonu wraz z jego przekrojem poprzecznym i z
wyodrębnieniem

istotnych

momentów,

które

decydują

o

budowie

geologicznej omawianej jednostki. Okazy skalne, będące integralną
częścią

składową

poszczególnych
obrzeżenia
mineralny

Gór
i

przekroju,

serii

wyjaśniają

budujących

Świętokrzyskich

kompletna

wykształcenie

obrzeżenie.
posiada

ekspozycja

tej

Obszar

litologiczne
południowego

charakterystyczny

dziedziny

pozwala

wspomniany rejon z centralną częścią Gór Świętokrzyskich.

zespół

powiązać

Wystawa archeologiczna - zawiera skrótowe przedstawienie początków
osadnictwa oraz jego rozwoju na terenie Szydłowa i najbliższej okolicy, od
chwili pojawienia się pierwszych grup ludzi do początków państwa
polskiego. Podobnie jak w części geologicznej, umieszczona jest mapaplansza z zaznaczonymi stanowiskami archeologicznymi na Kielecczyźnie.
Poza tym tablica chronologiczna pradziejów, przedstawia kolejno po sobie
następujące

etapy

rozwoju

społeczeństw

pierwotnych.

Materiały

ilustrujące daną epokę pradziejową umieszczone są w 5-segmentowej
gablocie, która znajduje się bezpośrednio pod tablicą; każdy segment
gabloty z zabytkami archeologicznymi unaocznia epokę pradziejów.
Oprócz wyżej wymienionych materiałów zabytkowych, w części tej
znajdują się modele ziemianki, domostwa budowanego "na zrąb", krosna i
koła garncarskiego.
Wystawa historyczna jest skrótowym i poglądowym ujęciem historii
miasta. Omawia dzieje Szydłowa od momentu jego powstania do II wojny
światowej. Uwzględnia zagadnienia położenia i lokacji miasta, jego
zaplecza gospodarczego, niektórych funkcji produkcyjnych i usługowych
miasta

oraz

związków

Szydłowa

z

ogólnopolskimi

wydarzeniami

politycznymi. Powyższe problemy zilustrowano eksponatami i różnego
rodzaju

materiałem

zabytkowym.

Przeważają

tu

jednak

graficznie

wykonane mapy, tablice i plansze kompozycyjne. Z zabytków o dużej
wartości historycznej i muzealnej warto wymienić wytwory miejscowych
cechów, będące świadectwem rozwiniętego tu dawniej rzemiosła, jak np.
zamki i kłódki żelazne oraz fragmenty ceramiczne (cegły gotyckie tzw.
"palcówki" i fragmenty nowożytnych naczyń i kafli piecowych). Również
dużą wartość przedstawiają reprezentowane na wystawie militaria: XVIIwieczna zbroja polska z karacentowym szyszakiem, ostrogi polskie z tego
okresu, szabla z czasów wojen napoleońskich oraz pociski armatnie z kilku
okresów dziejowych. Gablotę militariów zamykają bomby, granaty i
pociski armatnie z okresu II wojny światowej.
Synagoga

W północnej części średniowiecznego miasta znajduje się synagoga
(bożnica). Zbudowana z kamienia łamanego w poł. XVI w. zachowała
wystrój stiukarsko-malarski z XVIII w. Podczas II Wojny Światowej w
bożnicy składowano broń i żywność, po wojnie została adaptowana na kino
wiejskie. Budynek zbudowano na rzucie prostokąta, potem dobudowano
drewnianą przybudówkę od zachodu, mieszczącą na piętrze emporę dla
kobiet. W przyziemiu – przedsionek
We wnętrzu synagogi znajduje się Aaron ha Kodesz - miejsce w które
rabin wkładał Torę po zakończonej modlitwie. Pod tynkami znajdują się
resztki polichromii i kilka dat. Jedna z dat znajduje się na sklepieniu pod
dawną bimą (mównicą), między filarami - 1699, druga na ścianie
południowej obok imienia Jehudy Lejba - 1784. Są to m.in. dowody
restauracji

bożnicy.

W

ścianie

wschodniej

znajdował

się

późnorenesansowy (pocz. XVII w.) ołtarz na rodały (święte księgi). Także
z tego okresu, przy wejściu w ścianie zachodniej, prostokątne wnęki na
ogień i skarbonę. W synagodze można oglądać eksponaty związane z
kulturą żydowską: w szczególności przedmioty i księgi religijne. Można
także podziwiać 4-metrowy posąg Mojżesza trzymającego tablice z
Dekalogiem oraz 18 płaskorzeźb w brązie przedstawiających sceny ze
Starego Testamentu autorstwa polskiego rzeźbiarza prof. Gustawa Zemły.
Wspomniany

już

Święty

Krzyż

położony

w

województwie

świętokrzyskim Łysieć, zwany również Łysą Górą, jest drugim co do
wielkości masywem w Górach Świętokrzyskich. Zbudowany z kwarcytów,
piasków i łupków ilastych kambru - najstarszego okresu paleozoicznego
ery dziejów Ziemi. Niezalesione partie stoków niektórych szczytów
zajmują wielkie rumowiska skalne zwane gołoborzami. Sam Łysieć
dwuwierzchołkowy

na niższej, wschodniej kulminacji

dźwiga dawne

opactwo Św. Krzyża. Klasztor usytuowany na dużej wysokosści, na
przestrzeni otwartej odgrywa znaczącą rolę w krajobrazie, górując nad
całą okolicą. Teren ten częściowo naturalny, częściowo splantowany,
uformowany jest z ruchomych głazów oraz płyt grani skalnej, pokrytych

warstwą ziemi. Wzgórze opada stromo w kierunku wschodnim (do Nowej
Słupi), dość ostrym urwiskiem na północ, łagodnym spadkiem ku stronie
południowo-zachodniej. Najstarsza droga w czasach przedchrześcijańskich
wiodła na górę od strony wschodniej do przejścia w wale kamiennym.
Stary ten szlak stanowił przez wieki dojście do kościoła Św. Krzyża,
zarówno dla licznych rzesz pątników jak i kupców, zbaczających z niezbyt
odległego traktu sandomierskiego, wiodącego znad Morza Czarnego i Rusi
Czerwonej ku miastom nadbałtyckim. Obecna trasa turystyczna nosi
nazwę „Drogi Królewskiej", jej górny odcinek ułożony z kamienia powstał
na początku XIX wieku. Szosa, prowadząca na Łysą Górę od zachodu z
Kielc, została zbudowana w latach trzydziestych XX wieku w związku z
użytkowaniem budynków klasztornych na cele więzienne i umożliwia ona
obecnie komunikację samochodową. Poniżej klasztoru na stoku północnym
rozciąga się rozległa polana zwana „Bielnikiem" ozdobiona niewielkim
stawem. Mniejsze polany w liczbie pięciu, położone są w lesie od strony
południowej. Były to tereny od dawna uprawiane przez klasztor i tu
zapewne znajdowały się plantacje roślin leczniczych zaopatrujących
sławną aptekę świętokrzyską.
Chrzest Polski wywarł ogromny wpływa na naszą kulturę i życie
narodo¬we. Z tą datą rozpoczęły się dzieje literatury i architektury
kamiennej. Na Łyścu uwidoczniło się to wzniesieniem murowanej świątyni
pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Uszanowano stary zwyczaj
zbierania ludzi na obrzędy religij¬ne na szczycie góry, nadano mu jednak
nową treść. Tak postępowano i na innych miejscach kultowych. W starych
kronikach czytamy: Książę kazał budować cerkwie stawiając je na tych
miejscach,

gdzie

staly

bałwany.

Pierwszy

kościół

na

Łyścu

uległ

zniszczeniu, pozostały tylko fundamenty. Jeszcze pod koniec XIX w.
Gwiaździc zwiedzając Św. Krzyż widział fundamenty koliste leżące wprost
kościoła uważane przez tradycję za ślady kościoła wznie¬sionego przez
Dąbrówkę. Ciekawą i najbardziej prawdopodobną wiadomość podaje
notatka na karcie 238 Kodeksu z XV wieku, w który wszyte były „Kazania

Świętokrzyskie". Roku Pańskiego 1461 starożytny kościół Św. Krzyża na
Łyścu został na nowo konsekrowany. Rotunda i pośrodku niej wielki ołtarz
został rozebrany i usunięty przez opata Michała...
Data założenia klasztoru benedyktynów na Łysej Górze nie jest
znana. Tradycja benedyktyńska utrwalona przez opata Katarzynkę w
monografii Powiesi Rzeczy Istej, a powtórzona przez Długosza w Dziejach
Polski,

przypisuje

fundacje

Bolesławowi

Chrobremu

w

1006

roku.

Natomiast opat Maciej z Pyzdr (II połowa XV w.) umieścił notatkę na
marginesie Rocznika Świętokrzyskiego, że klasztor na Łysej Górze został
założony w 1020 roku (M.P.H. tom El, str. 57). Fakt założenia klasztoru
został ujęty w poetyckie opowiadanie o Św. Emeryku. Królewicz Emeryk,
jak głosi legenda będąc w Polsce w 1006 roku u grobu Św. Wojciecha,
polował

w

Górach

Świętokrzyskich.

Urzeczony,

jak

pisze

Długosz,

niezwykłością i starożytnością miejsca jak najbardziej odpowiedniego dla
sług bożych oddanych kontemplacji, prosił Bolesława, by ufundował
klasztor.

Długosz

z

wielką

ostrożnością

wykorzystuje

legendę.

U

kronikarzy benedyktyńskich jest ona bardzo rozbudowana. Oczywiście,
legenda ta nie pokrywa się z faktem historycznym. Odwiedziny Polski
przez Emeryka w 1006 r. należy odrzucić, gdyż urodził się on dopiero w
1007 roku. Królewicz węgierski mógł więc odwiedzić Polskę w późniejszym
terminie. Emeryk - Imre był jedynym synem Stefana I, króla Węgier. Od
najmłodszych lat brał udział w objazdach kraju, obradach z komesami i
wyprawach wojennych. Ojciec w ten sposób przygotowywał go do
przyszłych obowiązków monarchy. „Rocznik Świętokrzyski" opowiada: Król
Stefan spłodził syna imieniem Emeryk i po dziesięciu lutach zawarł
przyjaźń z Mieszkiem II, królem polskim, w następstwie której Emeryk,
jakoby przymuszony przez ojca i wielmożów, pojął za żonę córkę Mieszka.
Przybył tedy do Gniezna i Poznania z małżonką dziewicą i dziewicą ją aż
do śmierci zostawił. Polując na jelenie z królem Mieszkiem w okolicy Kielc
miał widzenie anielskie, na skutek którego osobiście udał się na Łysą Górę
i klasztorowi tudzież braciom Św. Benedykta ofiarował Święty Krzyż, który

nosił. (M.P.H. tom III, s. 57). „Rocznik Hildesheimski" podaje natomiast
pod rokiem 1031, że Henryk-Emeryk, syn króla Stefana zginął na
polowaniu śmiertelnie przez dzika raniony. Notatka ta wraz z zapiskami
„Rocznika

Świętokrzyskiego

"

może

stanowić

pełną

relację

tych

niefortunnych zaręczyn zakończonych śmiercią Emeryka na polowaniu w
Górach Świętokrzyskich. Współcześni historycy czas założenia opactwa
przesuwają na początek XII wieku i twierdzą, że fundatorem był Bolesław
Krzywousty. Opierają się na relacji biskupa Boguchwała, który opisując
czyny Bolesława Krzywoustego zanotował w I połowie. XIII wieku: Tamże
bowiem Boleslaw opactwo zakonu Sw. Benedykta na Łysej Górze pobożnie
ufundował na cześć Trójcy Przenajświętszej. Dodatkowe potwierdzenie
najstarszego

przekazu

znajdujemy

w

zachowanych

świętokrzyskich

dokumentach pergaminowych z roku 1427, gdzie wymienia się jako
fundatora

księcia

Bolesława

i

rycerza

Wojsława.

Wojsław,

krewny

Sieciecha i wychowawca Krzywoustego, wymieniony też jest w zapisach
późniejszych. Król Bolesław Krzywousty wzniósł jednonawowy kościół w
stylu romańskim8. Z tej świątyni zachował się do naszych czasów jedynie
fragment

muru

w

północnej

ścianie

obecnego

kościoła

od

strony

krużganków. W wieku XVIII przy rozbiórce romańskiej świątyni znaleziono
w fundamentach brakteaty (rodzaj monety z bardzo cienkiej blaszki
opatrzonej stemplem odbitym tylko z jednej strony) z napisem B ole
slaus.

Panował

dawniej

zwyczaj,

że

w

fundamentach

w

miejsce

dokumentu zamurowywano obiegowe monety.
Przy zwiedzaniu Św. Krzyża należy sobie uświadomić, że zachodzi
różnica pomiędzy klasztorem, a muzeum, czy innym zabytkiem. Klasztor
bowiem też jest zabytkiem, ale osobliwość jego polega na tym, że przed
wiekami

zbudowany

został

dla

pewnej

idei

życia

skupionego,

kontemplacyjnego, oddanego Bogu i nadal nią żyje. Jest to czynny obiekt
sakralny, przy którym istniał zakon Ojców Benedyktynów, a obecnie
zamieszkują go Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Należy więc
zwiedzać go z należytym poszanowaniem

