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storica wystąpi} mgr Clemens Radl z Monachium, który omówi) 
dotychczasowe prace nad przygotowaniem wersji elektronicz
nej wspomnianego wydawnictwa (elektronische MGH — 
eMGH) oraz trwające obecnie dzia)ania zmierzające do udo
stępniania wersji cyfrowej (digitale — dMGH). Obecnie pra
wie wszystkie tomy MGH są udostępnione w postaci skanów 
na stronie internetowej (http://www.dmgh.de/). Od 2006 r. dla 
pierwszych tomów tego wydawnictwa zostanie stworzona także 
możliwość wyszukiwania pe)notekstowego. W chwili obecnej 
problemem natomiast staje się scalenie z wersją cyfrową wy
dawnictwa materia}ów i informacji, które uzupe}niają i aktuali
zują MGH. Kwestia ta ma być poddana szerokiej dyskusji 
w środowisku naukowym. Kolejnym referentem by} dr Krzy
sztof Kopiński z Torunia, który wyg)osi) odczyt pt. Geschichts
quellen au f polnischen Internetseiten. W wystąpieniu polskie 
serwisy www i portale internetowe zosta}y rozróżnione ze 
względu na cele umieszczania źróde) historycznych w Interne
cie. Wyróżniono następujące cele: prezentacyjny, edukacyjny, 
naukowy. Prelegent stwierdzi) również, że serwisy www ze 
źród)ami historycznymi stawiające sobie cele naukowe wyróż- 
nia)a znaczna metodyczność prowadzonych prac. W trakcie 
odczytu wskazano na serwisy www o charakterze naukowym ta
kie jak „Cartographia Toruniana”, czy Biblioteki Kórnickiej, 
które zapewne już wkrótce stanowić będą wartościowy przy- 
k)ad dla dalszych tego typu inicjatyw w Polsce. W wystąpieniu 
zatytu)owanym Polnische Quelleneditionen au f CD-ROM  
dr Wies)aw Nowosad omówi) historię polskich edycji źród)o- 
wych na elektronicznych nośnikach danych. Referent wyodręb
ni) w Polsce dwa kierunki prac w zakresie publikowania źróde) 
na CD-ROM. Pierwszy, pozostający domeną historyków, sku
pia się na wydawaniu nowych dotychczas niepublikowanych 
źróde). Drugi polega na digitalizacji źróde) wydanych tradycyj
nymi metodami i jest reprezentowany przez wydawnictwa ko
mercyjne.

Przewodniczącym sesji popo)udniowej zosta) prof. An
drzej Radzimiński. W pierwszym wystąpieniu dr Valeria Leoni 
z Cremony w referacie Der Codice Diplomatico Digitale della 
Lombardia medievale. Die digitale Edition der lombardischen 
Urkunden bis zum Ende des 12. Jahrhunderts omówi)a projekt 
elektronicznego kodeksu dyplomatycznego średniowiecznej 
Lombardii. Wspomniany projekt jest realizowany od jesieni 
2000 r. przez Wydzia) Historyczno-Geograficzny Uniwersytetu 
w Pavie, a jego celem jest udostępnienie Online wszystkich do
kumentów (do XII w. w)ącznie), które są przechowywane w ar
chiwach instytucji kościelnych i świeckich w Lombardii. Jako 
drugi wystąpi) dr Adam Fija)kowski z Warszawy, który w odczy
cie Das „Speculum maius” des Vinzenz von Beauvais in digitaler 
Edition als Desiderat der Forschung poruszy) problem krytycz
nej edycji ca)ości dzie)a Vincenta de Beauvais „Speculum ma
ius” (1244-1259). W tym ogromnym objętościowo dziele znaj
duje się duża liczba trudnych do zidentyfikowania cytatów. 
Niezbędne więc dla przygotowania edycji krytycznej jest udo
stępnienie Online wzmiankowanego dzie)a. Przygotowana 
baza danych jest udostępniona na stronie internetow ej 
(http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/VincentdeBeau- 
vais/vdbeau.htm). Ostatnim prelegentem by) prof. Stuart Jenks 
z Erlangen, który w wystąpieniu zatytu)owanym Massenquelle

und Digitalisierung. Die Londoner Zollakten aus der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts przedstawi) problemy związane z 
edycją zespo)u londyńskich akt celnych. Zdaniem referenta al
ternatywą dla publikacji książkowej jest cyfrowe wydanie 
wspomnianych materia)ów w postaci CD-ROM wraz ze stwo
rzeniem stosownego aparatu wyszukiwawczego. W wystąpieniu 
wskazywano również na niebezpieczeństwa związane z udo
stępnieniem danych bez żadnych ograniczeń w Internecie.

Warto dodać, że większości odczytów towarzyszy)y pokazy 
multimedialne, które spotyka)y się z dużym zainteresowaniem 
osób biorących udzia) w konferencji. Prezentowane referaty 
wywo)ywa)y za każdym razem ożywione dyskusje, w których 
uczestnicy konferencji dzielili się swoim spostrzeżeniami oraz 
cennymi wskazówkami na temat dalszych badań.

Konferencję w imieniu organizatorów podsumowa) i za
kończy) prof. M. Thumser, który poinformowa), że planowany 
jest druk wyg)oszonych referatów w kolejnym czwartym już to
mie „Publikacji Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do 
Spraw Edycji Źróde)”. Ponadto kontynuowane mają być także 
prace Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej, a jej następne 
spotkanie wstępnie zaplanowano na maj 2007 r. Informacji 
o dzia)alności i zamierzeniach tego gremium dostarcza również 
na bieżąco aktualizowana strona internetowa (http://userpage. 
fu-berlin.de/~sekrethu/dpg-edition/index.html).

Omawianą konferencję naukową o elektronicznych edy
cjach źróde) historycznych należy uznać za duży sukces organi
zatorów. Dwudniowe obrady pozwoli)y na kompleksową pre
zentację zagadnień związanych z wykorzystywaniem techniki 
komputerowej do przygotowywania i opracowywania edycji 
źród)owych. Należy wyrazić w tym miejscu pogląd, iż kolejne 
planowane spotkania wspomnianej grupy dyskusyjnej będą 
w dalszym ciągu ważnym miejscem wymiany doświadczeń na 
temat metod wydawania źróde) historycznych.

Krzysztof Kopiński 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Instytut Historii i Archiwistyki

III Spotkanie z cyklu „Polska kancelaria królewska 
czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeń
stwem” (Warszawa, 2 0 -2 1 IV 2006)

W Sali Balowej Archiwum G)ównego Akt Dawnych 
w dniach 20-21 IV 2006 r. odby)a się trzecia już konferencja 
naukowa poświęcona polskiej kancelarii królewskiej czasów 
nowożytnych. Pomys) cyklicznych spotkań wyklu) się na samym 
początku wieku jako wynik kontaktów naukowych pomiędzy 
środowiskami dyplomatyków krakowskich i toruńskich. Pier
wsze spotkanie odby)o się na Uniwersytecie Miko)aja Koperni
ka w Toruniu w kwietniu 2002 r. i mia)o na celu sprawdzenie 
czy istnieje w Polsce środowisko badaczy skupionych na prob
lematyce polskiej kancelarii królewskiej i gotowych regular
nie zjeżdżać się dla prezentacji swoich prac i wymiany poglą- 
dów1. Odpowiedź wypad)a pozytywnie. Do drugiego spotkania 
dosz)o dok)adnie po dwóch latach, znów w kwietniu, tym ra-

1 Por. W. Chorążyczewski, Polska kancelaria królewska czasów nowożyt- królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Mate-
nych, „Archiwista Polski”, 2002, nr 2 (26) s.84-90; A. Kuś, Polska kan- riały konferencji naukowej, Toruń 18 kwietnia 2002 roku, red. W. Cho-
celaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem rążyczewski i W. Krawczuk, Toruń 2003.
(Toruń, 18 IV 2002), St. Źród). 40, 2002, s. 274-275; Polska kancelaria
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zem w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim1. Poszerzył 
się krąg uczestników, ale także perspektywa badawcza o szero
ko rozumiane otoczenie kancelarii królewskiej. Można zaryzy
kować twierdzenie, że będący dotąd bardziej słowem podtytuł 
„Między władzą a społeczeństwem” zaczął stawać się ciałem. 
Społeczeństwo nabrało z perspektywy kancelarii i dworu kró
lewskiego bardziej realnych kształtów. Pojawiła się perspekty
wa miejska, magnacka i szlachecka czy humorystyczna w posta
ci Rzeczypospolitej Babińskiej. Od początku nie do pomyśle
nia było, aby w konferencjach nie miało swego udziału Archi
wum Główne Akt Dawnych, nie tylko kustosz największej czę
ści źródeł będących podstawą do badań nad kancelarią królew
ską, ale też w jakiejś mierze kontynuator tejże kancelarii i tra
dycji związanych z Metryką Koronną jako skarbnicą pamięci 
narodowej. Od początku też inicjatorzy cyklu (Wojciech Kraw
czuk i piszący te słowa) mieli zamiar któreś z kolejnych spot
kań odbyć w gmachu, w którego ścianę zewnętrzną wmurowa
no przecież tablicę z napisem „Metryki Koronne”. Tym samym 
trzecia konferencja miała trzech organizatorów instytucjo
nalnych: obok uniwersytetów krakowskiego i toruńskiego, war
szawskie Archiwum Główne Akt Dawnych na czele z jego dy
rektorem Hubertem Wajsem.

Hasłem przewodnim III Spotkania była kancelaria poko
jowa (gabinetowa) królów polskich. Cykl czterech wystąpień, 
mających dać podstawę do odpowiedzi na pytanie o charakter 
i ewolucję kancelarii pokojowej — gabinetowej w długim trwa
niu tej instytucji ustrojowej, otworzył referat Waldemara Cho- 
rążyczewskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
pt. Początki kancelarii pokojowej za Jagiellonów. W sposób 
oczywisty autor musiał koncentrować się na drugiej połowie 
panowania Zygmunta Augusta, kiedy to pojawił się Stanisław 
Fogelweder z nieznanym dotąd tytułem secretarius privatus 
Sacrae Regiae Maiestatis, a jeszcze przed nim sekretarz wielki 
Piotr Myszkowski wprowadził nową pieczęć, wzorowaną na 
sygnetowej, ale większą od niej, mogącą dać początek pieczęci 
pokojowej. Dalszy rozwój kancelarii przedstawił Wojciech 
Krawczuk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) w referacie 
zatytułowanym Kancelaria pokojowa za Wrzów. Autor pokazał, 
że mimo oporów społeczeństwa szlacheckiego i konstytucyj
nych zakazów król z powodzeniem forsował używanie pieczęci 
pokojowej w mniej ważnych sprawach państwowych, nie tylko 
w korespondencji prywatnej. Zdaniem Wojciecha Krawczuka 
opisywana przez niego „tajna kancelaria pokojowa” w epoce 
Wazów była urzędem mało sformalizowanym, stopniowo po
wstającym. Istotna jest konstatacja referenta, że polska kance
laria pokojowa nie była niczym wyjątkowym, gdyż w XVII wie
ku rodziła się w Europie polityka gabinetowa, której „cechą 
jest tajność i ograniczenie osób ją prowadzących do bardzo 
wąskiego grona”. Rozkwit gabinetów przypadł jednak na wiek 
XVIII, dlatego też na konferencji poświęcono temu stuleciu 
dwa wystąpienia: Henryka Palkija z Uniwersytetu Jagielloń
skiego (Kancelaria gabinetowa za panowania Augusta I I  Sasa) 
i Krzysztofa Syty z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Gabinet 
Dyplomatyczny Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764-1768). 
W przeciwieństwie do słabo zbadanej kancelarii gabinetowej 
za panowania Wettynów, funkcjonującej w szerszym systemie 
kancelarii centralnych polskich, litewskich i saskich, Gabinet 
ostatniego króla elekcyjnego ma sporą literaturę. Był on spo
sobem na uzyskanie przez króla niezależności od magnackich

1 Por. R. Górny, Kancelaria królewska. Między władzą a społeczeństwem. 
Spotkanie drugie (Kraków, 14 IV2004), St. Źródł. 42, 2004, s. 200-201; 
Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a spo-

koterii i prowadzenie przez monarchę bardziej osobistych 
rządów, zwłaszcza w polityce zagranicznej. Podsumowanie re
ferenta wypadło korzystnie dla Gabinetu JKM jako instytucji 
nowoczesnej, sprawnej, nie odbiegającej poziomem od analo
gicznych instytucji w innych państwach europejskich.

Generalizując tezy wygłoszone w czterech referatach po
święconych kancelarii pokojowej (gabinetowej) w kolejnych 
okresach od XVI do XVIII wieku, trzeba stwierdzić, że kan
celaria pokojowa wyrosła ze sformalizowania, ujęcia w ramy 
organizacyjne tej sfery działalności aktotwórczej prowadzonej 
w imieniu króla, którą widać poza kancelarią koronną już za 
Jagiellonów. Ewolucja prowadziła od kancelarii trochę wstydli
wej i ukrywanej do akceptowanej, choć nie przez wszystkich 
traktowanej jako publiczna. Potrzeba polityczna i administra
cyjna okazała się silniejsza od oporu społecznego. Charaktery
styczne jest jednak, że aż do końca istnienia Rzeczypospolitej 
kancelaria gabinetowa nie stała się prawnie uznanym urzędem 
państwowym. Nic też dziwnego, że Stanisław August potrakto
wał spuściznę aktową Gabinetu jako swą własność prywatną. 
Dopiero w XIX w., w Księstwie Warszawskim, a potem Kró
lestwie Polskim, funkcjonował Sekretariat Stanu, dysponujący 
pieczęcią gabinetową, obsługujący bezpośrednio osobę króla 
jako głowy państwa, ale mający też już w pełni państwowy cha
rakter. Kancelaria pokojowa (gabinetowa) była zawsze podej
rzana dla społeczeństwa szlacheckiego obawiającego się dążeń 
absolutystycznych dworu. Dlatego też aż do II połowy XVIII 
wieku nie była ona w źródłach tak wyeksponowana jak inne 
agendy kancelaryjne monarchy. Stąd tak trudno ją badać. Ba
dać jednak ją trzeba, gdyż stanowi ona istotny czynnik unowo
cześniający system administracji publicznej w Polsce.

Mimo skoncentrowania się na temacie przewodnim, 
omówionym wyżej dosyć szeroko, organizatorzy nie zapomnieli
0 celu nadrzędnym cyklicznych spotkań, jakim jest prezentacja 
aktualnych badań w zakresie polskiej kancelarii królewskiej
1 jej kontekstu. Tak więc Rafał Górny (Uniwersytet Jagielloń
ski) przedstawił problem Najstarszych ksiąg Sigillat Metryki Ko
ronnej cofając datę zainicjowania serii ksiąg pieczętnych przyj
mowaną w literaturze przedmiotu. Janusz Grabowski (AGAD), 
znany badacz kancelarii książąt mazowieckich, wystąpił z kolei 
z referatem Tytulatura mazowiecka i ruska na dokumentach kró
lewskich w XIV-XVIII w. Uwagi nad intytulacją w kancelariach 
późnośredniowiecznych i nowożytnych w Polsce.

Cieszyć musi podjęcie nareszcie regularnych badań nad 
Archiwum Koronnym Krakowskim, zasygnalizowane przez Ra
fała Jaworskiego (Akademia Swiętokrzyska, Filia w Piotrkowie 
Trybunalskim) w wystąpieniu Archiwum Koronne Krakowskie 
za Jagiellonów. Zarys problematyki. Analizowane archiwum 
nie stanowiło co prawda części kancelarii królewskiej, wcho
dziło jednak w zakres najściślejszego jej otoczenia. Dobrze się 
więc stało, że dociekania referenta będą się rozwijały w ścisłym 
kontakcie ze środowiskiem historyków polskiej kancelarii kró
lewskiej. Jak się zresztą okazuje, także w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych zainteresowano się Archiwum Koronnym, jak
by więc swoimi własnymi najgłębszymi korzeniami. Swiadczy 
o tym dobrze korespondujący z wystąpieniem Rafała Jawor
skiego komunikat Ingi Stembrowicz pt. Prace nad inwentarza
mi historycznymi Archiwum Koronnego — dokumenty papieskie.

Prezentacja prac nad spuścizną kancelaryjną władz cen
tralnych dawnej Rzeczypospolitej prowadzonych obecnie w Ar-

łeczeństwem, cz. 2, Materiały konferencji naukowej, Kraków 14 kwietnia 
2004, red. W. Chorążyczewski i W. Krawczuk, Kraków 2006.
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chiwum Głównym Akt Dawnych zajęia w ogóle ważne miejsce 
podczas konferencji. Prócz wspomnianego już wystąpienia Ingi 
Stembrowicz złożyły się na to przedstawienie: a) referat Mi
chała Kuleckiego pt. Projekt sumaryzacji Metryki Koronnej z  okre
su panowania Stefana Batorego, b) komunikat Anny Baranow
skiej O edycji Metryki Koronnej nr 8 — Metryka Mazowiecka 
z lat 1471-1526, c) prezentacja strony internetowej poświęco
nej Metryce Koronnej, a konkretnie: wyszukiwarki do wpisów 
z najstarszych ksiąg Metryki Koronnej (Hubert Wajs), bazy da
nych z wpisami z połowy XVI — połowy XVII w. dotyczącymi 
Ukrainy w księgach Metryki Koronnej (Anna Wajs), wreszcie 
bazy danych dla wpisów awansów, dymisji oraz nobilitacji ofi
cerów wojska koronnego znajdujących się w Księgach Kancler
skich z okresu Sejmu Czteroletniego (Urszula Kacperczyk). Nie 
po raz pierwszy Archiwum Główne pokazało, że potrafi w no
woczesny sposób podchodzić do najstarszego i najcenniejszego 
zasobu archiwalnego pozostałego po dawnej Rzeczypospolitej.

Za dwa lata, w maju 2008 r., odbędzie się najpewniej 
czwarta konferencja ze wspominanego tu cyklu. Już dziś pra
gniemy, aby jej celem było spojrzenie na całokształt zagadnień 
związanych z dziejami polskiej kancelarii królewskiej czasów 
nowożytnych, nawet tych, które nie doczekają się zbadania 
w najbliższych latach. Chodzi nam jednak o uczynienie pier
wszego kroku w kierunku syntezy dziejów badanej przez nas 
kancelarii, o podsumowanie tego co wiemy i zastanowienie się 
nad dalszymi etapami prac.

Waldemar Chorążyczewski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Instytut Historii i Archiwistyki

Sesja naukowa, „Z dziejów opactwa świętokrzyskie
go” (Kielce, 1 V II2006)

Dnia 1 VI 2006 r. w Kielcach w ramach obchodów Mille
nium Świętokrzyskiego została zorganizowana jednodniowa 
sesja naukowa pt. Z  dziejów opactwa świętokrzyskiego. Jej orga
nizatorami było Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Hi
storii Akademii Świętokrzyskiej oraz Dom Środowisk Twór
czych w Kielcach. Obrady toczyły się w przyjemnej scenerii Pa
łacyku Zielińskiego z udziałem władz samorządowych Kielc, 
reprezentacji środowiska naukowego miejscowej uczelni, oj
ców misjonarzy oblatów z klasztoru na Świętym Krzyżu oraz 
miłośników regionu.

Wystąpienia dotyczyły głównie historii opactwa, widzianej 
przez pryzmat badań historyków, historyków sztuki i etnogra
fów. Jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. Marek Derwich 
(Wrocław), który przedstawił mit fundacyjny opactwa święto
krzyskiego, wpisujący się w klasyczny schemat legendarnych 
początków innych klasztorów, które powstały dzięki planom 
Stwórcy, posiadały relikwie i były lokowane w wyjątkowym 
miejscu. Kolejny referat prof. dr hab. Jana Wroniszewskiego 
(Toruń) pokazał funkcjonowanie prawa patronatu opactwa ły- 
sogórskiego w podległych parafiach w Pawłowie i Modliborzy
cach. Trzecie wystąpienie dr Krzysztofa Brachy (Kielce) doty
czyło postaci Macieja z Pełczyna, (zm. ok. 1500), wybitnego 
opata łysogórskiego klasztoru, który w pozostawionych Spom- 
nikach zakonnika świętokrzyskiego (BCzart. Rkps 1315) zebrał

bogate exempla służące kaznodziejstwu, propagowaniu treści 
patriotycznych i szerzeniu kultu relikwii świętokrzyskich. 
W kolejnym referacie dr Iwona M. Dacka (Warszawa) przypo
mniała legendę herbu Dębno, znaną w trzech wersjach „scytyj
skiej”, „tatarskiej” i „litewskiej”, nawiązującą do utraty i odzy
skania cennych relikwii świętokrzyskich. Następnie głos zabrał 
dr Ryszard Skrzyniarz (Kielce), który omówił Duszpasterstwo 
benedyktynów świętokrzyskich do kasaty w 1819 r., oparte na 
czterech filarach duchowości (trwanie w obecności Boga, 
wdzięczność Bogu za jego dobroć, modlitwa i praca, miłość 
Chrystusa).

Po przerwie obiadowej, w drugiej części konferencji, głos 
zabrał dr Jacek Pielas (Kielce). Pokazał on związki rodu Ole
śnickich herbu Dębno z klasztorem świętokrzyskim. Ród nale
żał do benefaktorów klasztoru, dlatego też opactwo stało się 
w pierwszej połowie XV w. nekropolią najbliższej rodziny kar
dynała Oleśnickiego, a w XVII w. rodziny konwertyty Mikoła
ja Oleśnickiego (wojewody lubelskiego, zm. 1629). Następnie 
dr Marta Samek (Kielce) zaprezentowała architekturę, warto
ści artystyczne i wyposażenie kościoła św. Krzyża w czasach 
nowożytnych. W kolejnym wystąpieniu, dr Cezary Jastrzębski 
(Kielce) wskazał na walory Świętego Krzyża jako obiektu kra
joznawczego, przypomniał także genezę zainteresowań krajo
znawczych i początki organizacji ruchu turystycznego. Ostatnie 
wystąpienie mgr Leszka Gawlika (Kielce) zostało poświęcone 
tajemniczej figurze „Pielgrzyma świętokrzyskiego” z Nowej 
Słupi, znanej już na początku XIX w. (a może i starszej). Bada
czom tej kamiennej rzeźby nie udało się dotychczas ustalić czy 
jest to postać pielgrzyma, pokutnicy, św. Emeryka, czy może 
Władysława Jagiełły?

Z zaplanowanych na sesji dziewięciu wystąpień odbyły się 
wszystkie i zostaną one opublikowane. Organizatorzy sprawi
li referentom dodatkową niespodziankę, ofiarowując reprint 
pierwszej monografii klasztoru autorstwa ks. Józefa Gackiego 
(Warszawa 1873), specjalnie przygotowany na okoliczność ob
chodzonego millenium.

Wieczorem, uczestnicy sesji wzięli udział w otwarciu wy
stawy Biblioteka klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu. 
W salach dawnego pałacu biskupów krakowskich zgromadzo
no najcenniejsze rękopisy, starodruki z bogatej niegdyś biblio
teki klasztornej (stan z 1819 r. to 6305 pozycji), która padła łu
pem m.in. „oświeconych księgołapów”. Do dzisiaj zachowało 
się co najmniej 34 rękopisów i 727 starodruków, ale badania 
proweniencyjne mogą te dane znacznie poszerzyć (cyt. za 
M. Cubrzyńska-Leonarczyk, Biblioteka klasztoru benedyktynów. 
Katalog wystawy, Kielce 2006, s. 11-12). Eksponowane na wy
stawie manuskrypty i starodruki pochodziły ze zbiorów Biblio
teki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Narodowej, Mu
zeum Narodowego w Kielcach oraz Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Kielcach. Na wystawie zaprezentowano m.in. pięć 
najcenniejszych XV i XVI-wiecznych manuskryptów łysogór- 
skich: Brewiarz benedyktyński, Kodeks wilanowski, Kronikę Dłu
gosza, rękopis teologiczny oraz Rocznik świętokrzyski nowy.

Przedstawiona sesja naukowa i wystawa, to tylko część im
prez kulturalnych, które wpisują się w obchody, przygotowane
go z dużym rozmachem, Świętokrzyskiego Millenium.

Iwona M. Dacka-Górzyńska 
Instytut Historii PAN  

Warszawa




