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ŚWIĘTY KRZYŻ  
W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ 

 
 

Tym, czym jest obecnie Częstochowa dla katolików polskich, 
tym był Święty Krzyż w dawnych wiekach. Relikwie Świętego 
Krzyża, część drzewa krzyża, na którym cierpiał i umarł Pan Jezus, 
jak magnes przyciągały wiernych z całej Polski.  

Poprzez wieki pielgrzymowali do Świętego Krzyża królowie, 
magnaci, a zwłaszcza lud Polski. U stóp Krzyża Świętego składano 
troski i prośby, składano również dary dziękczynne. Jak wielka mu-
siała być cześć oddawana relikwiom, może świadczyć choćby fakt, 
że Rusini towarzyszący Tatarom w wyprawie wojennej radzili aby 
omijali to miejsce.2 

Od niepamiętnych czasów Klasztor na Świętym Krzyżu zachwy-
cał i wzbudzał duże zainteresowanie. To fascynujące i niezwykłe 
miejsce od stuleci odwiedzane przez pielgrzymów, pomnik narodo-
wy opisywany przez historyków i literatów na kartach ksiąg, znala-
zło godną pozycję również w świecie wirtualnym i jest wciąż na 
nowo odkrywane przez tych, którzy odwiedzają portal Świętokrzy-
skiej Biblioteki Cyfrowej3.  

                                                           
1 Kierownik Działu Digitalizacji i Zbiorów Cyfrowych WBP w Kielcach 
2 Jastrzębski, Jan (1983). Klasztor Świętego Krzyża na Łyśću. Kielce: Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Odział w Kielcach, s.14. 
3 http://sbc.wbp.kielce.pl/ 
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Powstała pod koniec 2008 r. Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa, 

której celem jest promowanie zasobów regionalnych zgromadziła 
ponad 7 tys. publikacji.  

 
Jak pokazują statystyki, tysiące internautów z całego świata któ-

rzy odwiedzają portal, najczęściej sięga na wirtualną półkę, między 
innymi po publikacje dotyczące właśnie tematyki Świętego Krzyża. 
Katalogi wystaw: Biblioteka Zakonu Benedyktynów na Świętym 
Krzyżu4 a także Święty Krzyż w piśmiennictwie5 znalazły się wśród 
25 najczęściej czytanych publikacji. Wyniki wyszukiwania ogólnego 
dla zapytania Św. Krzyż wynoszą 224 obiekty. Wirtualni czytelnicy 
odnajdują poszukiwane publikacje za pomocą takich słów kluczo-
wych jak: Millenium Świętokrzyskie 2006, Św. Krzyż klasztor, 
Klasztor Benedyktynów na Świętym Krzyżu.  

                                                           
4 Piasecka, Bożena (2006). Biblioteka Zakonu Benedyktynów na Świętym Krzyżu : 
katalog wystawy. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombro-
wicza.  
5 Piotrowska, Beata (2006). Święty Krzyż w piśmiennictwie: katalog wystawy. Kiel-
ce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza. 
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Wirtualny katalog wystawy Biblioteka klasztoru benedyktynów na 
Świętym Krzyżu zorganizowanej z okazji Świętokrzyskiego Mile-
nium w 2006 r. obejrzało ok. 5 tyś osób.6 Superekslibris benedykty-
nów łysogórskich, naklejki biblioteki łysogórskiej umieszczane na 
oprawach, a także stare druki o Świętym Krzyżu można podziwiać 
na ekranie komputera, w dowolnym miejscu na świecie.  

Wiadomości o tym szczególnym, wpisanym w dzieje Regionu 
Świętokrzyskiego miejscu, można również uzupełnić przeglądając 
prasę XIX – wieczną udostępnioną w wirtualnej bibliotece. Internau-
ci odnajdują wiadomości o  Św. Krzyżu w Gazecie Kieleckiej, której 
65 roczników udostępniono w Świętokrzyskiej Bibliotece Cyfrowej.  

 
 
 
 

                                                           
6 Dane statystyczne na podstawie statystyk systemu dLibra z marca 2010 r. 
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Należy wspomnieć tu o artykułach ks. Władysłwa Siarkowskiego, 
który w pierwszych latach wydawania Gazety Kieleckiej pisze cykl 
Z wycieczki na Łysą Górę7, a także o korespondencje Dzień jeden na 
Św. Krzyżu8. Ponadto Gazeta Kielecka z lat 1920-1925 podaje infor-
macje o odbudowie kościoła na Świętym Krzyżu. Wykaz ważniej-
szych źródeł i opracowań dotyczących Świętego Krzyża czytelnik 
odnajdzie we wspomnianym już katalogu wystawy Święty Krzyż 
w piśmiennictwie.  

Literatura o św. Krzyżu jest stosunkowo bogata. W dawnych 
wiekach Jan Długosz pisał o świętokrzyskim opactwie podając miej-

                                                           
7 Siarkowski, W. (1873). Z wycieczki na Łysą Górę. Gazeta Kielecka nr 40, s. 158-
159. 
8 Dzień jeden na św. Krzyżu (1905). Gazeta Kielecka nr 39, s. 3 
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scowe legendy. Także Benedyktyni zostawili po sobie kilka kronik 
i rękopisów. W XIX wieku historycy i przyrodnicy napisali wiele 
cennych studiów na ten temat. Czas mija, a Św. Krzyż wciąż inspiru-
je kolejne pokolenia. Powstają nowe technologie, sposoby przeka-
zywania informacji. Dziś o tym miejscu możemy przeczytać klikając 
w wirtualną regionalną Bibliotekę Cyfrową, która z każdym rokiem 
będzie powiększać swoje zasoby, także o te upamiętniające i promu-
jące to miejsce, bo historia św. Krzyża stanowi po prostu cząstkę 
naszych dziejów ojczystych. Warto o tym pamiętać w dobie Interne-
tu i Bibliotek cyfrowych.  


