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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.
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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.
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