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Symbol regionu – Święty Krzyż 
Widok z drogi nr 751 – Fot. autora z lipca roku 2000. 



Krajobraz kulturowy można 
rozumieć jako antropogenicznie 
ukształtowany fragment przestrzeni 
geograficznej, powstały w wyniku 
zespolenia oddziaływań 
środowiskowych i kulturowych, 
tworzących specyficzną strukturę, 
objawiającą się regionalną 
odrębnością, postrzeganą jako 
swoistą fizjonomię.



Widok na Łysiec w kwietniu 2006 roku.







Czesław Hadamik, Książę innych gór, Kielce 2015, s. 12 i 15.

„Północno wschodni odcinek 
kamiennego wału biegnie na granicy 
łąki i lasu. Jego długość jest 
imponująca i rodzi refleksję, jak wielki 
musiał być wysiłek  organizacyjny przy 
budowie tak potężnej konstrukcji w 
tak trudnych warunkach terenowych.”



Czesław Hadamik, Książę innych gór, 
Kielce 2015, s. 16.



Starożytne hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich. 
Zasięg terytorialny zjawiska. 



W 1979 roku, w trakcie badań archeologicznych pod kierunkiem dr Eligii 
Gąssowskiej (uczestniczyli w nich również prof. Zenon Woźniak i dr Zbigniew 
Lechowicz) na wschód od klasztoru, w rejonie muru otaczającego opactwo, 
ujawniono istnienie reliktów wału poprzecznego, związanego – według autorów 
badań – z pozostałymi wałami kultowymi, odcinającego półkoliście przestrzeń 
u podstawy ostro tu opadającej w kierunku łąki grani skalnej. Stopa tego wału, 
zachowanego w części środkowej na długości 22 metrów, ułożona była z płaskich, 
bardzo dużych kamieni, na których spoczywało jądro zbudowane z dużych 
głazów „tworzących stopnie”; przestrzeń między nimi wypełniona była 
drobniejszym rumoszem. Na terenie zamkniętym wałem  znajdował się duży 
płaski kamień, na którym celowo został ustawiony pionowy, ostrokrawędzisty 
blok kamienny. Wykop w rejonie nowożytnej dzwonnicy wykazał ślady celowego 
uformowania podłoża skalnego; Eligia Gąssowska przypuszczała, że mogło to być 
miejsce zgromadzeń wewnątrz świętego kręgu.

W ten sposób, zdaniem badaczki, odkryto na Łyścu pewne elementy 
trójczłonowości ośrodka kultowego, charakterystycznej dla innych tego typu 
obiektów w Górach Świętokrzyskich (na Górze Dobrzeszowskiej oraz na górze 
Zamczysko w Widełkach).

Czesław Hadamik, Książę innych gór, 
Kielce 2015, s. 20 i 21.



Rezerwat Archeologiczny „Łysa Góra” chroniący sanktuarium 
pogańskie na terenie szczytu i plateau podszczytowym ograniczone 
ok. 2,5 kilometrowym wałem kamiennym z 300 m strefą ochrony 
zewnętrznej rozszerzoną do przysiółka Łazy u południowego podnóża 
góry i do 2/3 wysokości góry od wschodu z systemem 
wczesnośredniowiecznych dróg i podejść do tzw. „bramy wschodniej” 
wraz z otoczeniem.





Andrzej Przychodni, Daniel 
Czernek, Czesław Hadamik

(Kielce)
Nadzór archeologiczny na 

Świętym Krzyżu w roku 2003
(w:) Sacrum pogańskie – sacrum 

chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu 
we wczesnośredniowiecznej Europie 

Środkowej, red. K. Bracha, C. Hadamik, 
Warszawa 2010



Na początku roku 2003 powstała inicjatywa dokonania adaptacji piwnic w 
części północno-zachodniej kompleksu klasztornego na Świętym Krzyżu. 
Adaptacja miała posłużyć obsłudze ruchu turystycznego w formie małej 
gastronomii i ewentualnej dodatkowej ekspozycji muzealiów lub detali 
architektonicznych oraz sztucznemu połączeniu północnej części skrzydła 
klasztornego z XVII- wieczną  kruchtą (dawną furtą klasztorną). Na etapie 
przygotowywania koncepcji zamierzenia brano także pod uwagę możliwość 
przeniesienia do jednego z zagospodarowanych pomieszczeń „szczątków 
Jeremiego Wiśniowieckiego”, tak aby możliwe było zamknięcie dla ruchu 
turystycznego krypty pod kaplicą Oleśnickich. Chociaż pretekst, którym 
umotywowano konieczność prac, ma dla niniejszego tekstu znaczenie poboczne, 
należy zaznaczyć, że przypuszczalnie idea „krypty dla Jeremiego 
Wiśniowieckiego” w rzeczywistości nie była poważnie brana pod uwagę. Ojcowie 
Oblaci pozyskali przedmiotowe piwnice na mocy porozumienia 
ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym zawartego w roku 2002, które dotyczyło 
przekazania  w użytkowanie zgromadzenia pomieszczeń znajdujących się de 
facto pod budynkami będącymi już wcześniej własnością klasztoru.

Andrzej Przychodni, Daniel Czernek, Czesław Hadamik
Nadzór archeologiczny na Świętym Krzyżu w roku 2003
(w:) Sacrum pogańskie – sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we 
wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, red. K. Bracha, C. Hadamik, Warszawa 2010



Plan dawnej furty klasztornej wraz z częścią pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych 
do adaptacji w roku 2003. Lokalizacja szybiku geologicznego. Kolorem beżowym oznaczono 
wnętrze odkrytej w czasie prac, zagruzowanej piwnicy, która nie została wykorzystana 
w realizacji projektu. Kolorem brązowym oznaczono przebicie dokonane celem 
skomunikowania poziomów wraz z piwnicą odkrytą w czasie prac budowlanych, która została 
wykorzystana, jako korytarz wiodący do zaadoptowanych pomieszczeń w północnej części 
kompleksu klasztornego. Wg projektu J. Słonia. Rys. D. Czernek



Nawarstwienia ujawnione pod murem 
wirydaża, w profilu wschodnim sondażu na 
odcinku przebicia dokonanego przez 
północną ścianę kruchty klasztornej. 
(Fot. D. Czernek)



Rysunkowa interpretacja nawarstwień w obrębie profilu wschodniego. 
Czarnym kolorem oznaczono tłustą warstwę bezpośrednio zalegająca na 
rumoszu skalnym. (Rys. D. Czernek)



Fragmenty naczyń glinianych 
kultury przeworskiej 
pozyskane z warstwy 

bezpośrednio zalegającej 
na rumoszu skalnym z profilu 

wschodniego. 



Piecowiska dymarskie i osadnictwo kultury przeworskiej na Łyścu.

Najwyżej zarejestrowano piecowisko na wschodnim skraju polany Bielnik, 
natomiast samo wypłaszczenie szczytowe góry nie przyniosło żadnych odkryć, 
które wskazywałyby na istnienie dymarek w jego obrębie. Fakt ten skłonił 
doktora Szymona Orzechowskiego, archeologa od wielu lat zajmującego się 
hutnictwem świętokrzyskim, do postawienia pytania: 

dlaczego zadawano sobie tyle trudu, aby w skrajnie trudnych warunkach 
topograficznych, w środowisku puszczańskim, zakładać warsztaty 
produkcyjne, wykorzystując najmniejsze nawet wypłaszczenia terenu, 
a konsekwentnie pomijano rozległą i bardzo „korzystnie” eksponowaną 
płaszczyznę na szczycie góry? Czyżby istniały w tym przypadku jakieś 
zakazy ważniejsze niż względy technologiczne i zasady 
zdroworozsądkowej ekonomiki wysiłku?

Czesław Hadamik, Książę innych gór, 
Kielce 2015, s. 45.



U Nahanarwalów zobaczyć 
można gaj, miejsce 
starożytnego kultu, któremu 
przewodzi kapłan w kobiecym 
stroju; mówią, że bogami są 
tam -tłumacząc na pojęcia 
rzymskie - Kastor i Polluks. 

Taki jest ich charakter, 
nazywają się Alci. Nie ma tam 
ani posągów, ani śladu obcego 
ceremoniału -   czczą ich jednak 
jako braci i jako młodzieńców. 

Publiusz Korneliusz Tacyt, 
Germania, 43





Do chwili obecnej prowadzone są prace 
archeologiczno-architektoniczne w obrębie zabudowań klasztoru i 
kościoła. Ich celem jest opracowanie etapów i chronologii rozwoju 
przestrzennego opactwa w średniowieczu i czasach nowożytnych. 

Hadamik C., Kasztelania tarska, Warszawa 2010.

Hadamik C., Pierwszy etap badań archeologicznych w obrębie pobenedyktyńskiego klasztoru 
Świętego Krzyża na Łyścu w 2013 r. Wstępne wnioski i interpretacje, „Hereditas 
Monasteriorum”, vol. 2, 2013, s. 434-439.

Hadamik C., Drugi etap badań archeologicznych w obrębie pobenedyktyńskiego klasztoru 
Świętego Krzyża na Łyścu w 2013 r.: wirydarz wschodni. Wstępne wnioski i interpretacje, 
„Hereditas Monasteriorum”, vol. 3, 2013, s. 323-334.

Hadamik C., Rola klasztorów w rozwoju górnictwa i hutnictwa rud ołowiu i miedzi na terenie 
Zagłębia Staropolskiego (w:) Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. M. 
Derwich, Wrocław 2013, s. 483-488.

Hadamik C., Przegląd rezultatów metodycznych prac archeologicznych na terenie dawnego 
opactwa łysogórskiego w latach 1957-2011 (w:) Debaty Świętokrzyskie, vol. 1/2014, red, K. 
Bracha, M. Marczewska, Kielce 2014, s. 199-206.

C. Hadamik, Wykopaliska archeologiczne w klasztorze na Świętym Krzyżu w latach 2013‒2015 
(w:) Debaty Świętokrzyskie, vol. 2/2016, red, K. Bracha, M. Marczewska, S. Cygan, Kielce 2016, 
s. 319-332.



W styczniu 2013 roku rozpoczęły się na terenie klasztoru ratownicze badania 
archeologiczne, prowadzone przez Czesława Hadamika, towarzyszące różnym 
inwestycjom budowlanym. Koncentrowały się one jak dotąd pod posadzką 
krużganków wschodniego i północnego, na wirydarzu oraz w obrębie nawy
kościoła konwentualnego.





Wizytacja badań
 w lutym 2013 roku.







Badania w kościele 
w 2015 roku.





Możemy domniemywać, że stan 
naszej wiedzy o Łyścu sukcesywnie by 
się powiększał, nawet, jeśli wszystkie 
badania archeologiczne prowadzone 

by były wyłącznie w związku 
z tamtejszymi inwestycjami…



6 maja 2006





14 września 2007





5 grudnia 2008







W roku 2017 przedstawiono 
koncepcję przebudowy 

istniejącego na podwórku 
gospodarczym budynku 

w gmach o dwu dodatkowych 
kondygnacjach oraz 

przewidywano powstanie 
w znajdującej się obok 

skarpie sali konferencyjnej.





















Symbol regionu – Święty Krzyż 
Widok od strony Nowej Słupi – Fot. autora z kwietnia roku 2019. 



Dziękuję za uwagę


