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OD REDAKCJI

Układ poblemowy oraz zakres tematyczny tomu IV „Rocznika Muzeum Świę to
krzyskiego” — stanowią odzwierciedlenie badań, prowadzonych na przestrzeni ostat
nich lat przez pracowników naszej placówki i częściowo przez specjalistów spoza 
terenu województwa kieleckiego.

W związku z wymaganiami, jakie stawia przed badaczami nauka współczesna, 
która nie zadowala się wycinkowym przebadaniem przedmiotu dociekań, ale dąży  
do wszechstronnej syntezy, w  której ma swój udział wiele różnych dyscyplin  — 
pojawiły się w  obecnym tomie kompleksowe opracowania jednego tematu, dzięki 
którym Czytelnik uzyska pełniejszy obraz prezentowanego zagadnienia.

Przykładem jest opracowanie archeologiczne i antropologiczne szkieletu ludz
kiego znalezionego w obrębie osady kultury pucharów lejkowatych w Zawichoście, 
pow. Sandomierz.

Podobnie rzecz się ma z niezwykle ciekawym odkryciem grobu kultury amfor  
kulistych z Biniątek, pow. Busko, którego charakterystyka całości składa się z opra
cowania archeologicznego, antropologicznego i analizy odontologicznej.

Obecny tom kontynuuje również publikacje o charakterze zbliżonym do opra
cowań monograficznych, a poświęcone starym ośrodkom miejskim Kielecczyzny.

Przypomnijmy, że w  drugim tomie „Rocznika” znalazł się artykuł poświęcony 
miastu Szydłów, a w tomie trzecim  — Skalbmierzowi. Obecny „Rocznik” jest pod 
tym  względem bogatszy — dwie obszerne i wnikliwe prace zapoznają nas z proble
matyką Szydłowca. W Studiach z dziejów Szydłowca uzyskaliśmy omówienie roz
woju układu przestrzennego miasta oraz przemian struktury społecznej jego m iesz
kańców. Pozycja ta w  pewnym stopniu stanowi rozwinięcie zagadnień poruszonych 
przez tego samego autora w  tomie drugim „Rocznika”.

W następnej pracy podjęta została próba odtworzenia faz rozwojowych i hi
storii zamku w  Szydłowcu  — reprezentacyjnego dzieła renesansowego budownictwa  
świeckiego w  Kielecczyźnie. Pomijając inne względy  — aktualność tej pracy zwiększa  
się jeszcze o tyle, że we wschodnim skrzydle zamku znajdą pomieszczenie dwa od
działy naszej placówki — muzeum oraz pracownia konserwatorska.

W wydawnictwie naszym znalazło się szereg materiałów związanych z tysiąc
leciem Państwa Polskiego — stąd duże znaczenie pracy omawiającej wyniki badań 
archeologicznych nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym (IX—X w.) na Górze
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Grodowej koło Kielc. Przedmiotem zainteresowania stał się okolony kamiennymi 
walami szczyt góry — miejsce kultu pogańskiego.

Zapowiadaną już poprzednio tematykę konserwatorską prezentują dwie pozycje.
Poza wspomnianymi wyżej pracami tom przynosi — kronikę działalności Mu

zeum Świętokrzyskiego oraz muzeów regionalnych w  latach 1965 i 1966 oraz kolejną, 
po Kielcach i Radomiu, historię muzeum  — tym  razem placówki znanej nie tylko  
w kraju, ale i daleko poza jego granicami. Historia Muzeum im. Przypkowskich  
w Jędrzejowie jest cennym przyczynkiem do dziejów muzealnictwa i kolekcjonerstwa  
polskiego.

Zespół redakcyjny żyw i głęboką nadzieję, że — podobnie jak i poprzednie — 
obecny tom będzie stanowił dalszy wkład w poznanie bogatej i złożonej problema
tyk i  ziem w ojew ództw a kieleckiego.


