
Przedmowa

W wyjątkowym jubileuszowym roku 1050 – rocznicy chrztu Polski – od-
dajemy do rąk czytelników kolejny, drugi wolumin Debat Świętokrzyskich, ini-
cjatywy wydawniczej i naukowej związanej z powołanym w 2012 roku przy 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Interdyscyplinarnym Zespołem do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego 
Krzyża. 

Materiały zgromadzone w tomie są rezultatem naukowego spotkania z cy-
klu Debaty Świętokrzyskie II, które odbyło się w dniach 9‒10.05.2016 r. w gma-
chu Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach oraz w gościnnych progach 
Klasztoru oo. Misjonarzy Oblatów M.N. na Świętym Krzyżu.

Zakres tematyczny przedstawianych prac stanowi kontynuację założeń 
badawczych Interdyscyplinarnego Zespołu do Badań Dziedzictwa Kulturowego 
Św. Krzyża powołanego jako grupa badawcza, „skupiająca interdyscyplinarne 
grono humanistów z UJK w Kielcach oraz z innych instytucji badawczych 
w Polsce, zainteresowanych studiami nad dziedzictwem kulturowym Świętego 
Krzyża, postrzeganym jako szeroka płaszczyzna badawcza, która obejmuje całą 
przestrzeń kulturową ze szczególnym uwzględnieniem dziejów dawnego klasz-
toru benedyktynów świętokrzyskich i jego wpływu na okolice, region i kraj”. 

W prezentowanej publikacji zamieszczamy wygłoszone wówczas referaty 
autorów reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne: historię, historię 
sztuki, literaturoznawstwo, językoznawstwo oraz etnologię i archeologię.

Dziękujemy wszystkim, którzy konsekwentnie wspierając naszą inicjatywę 
badawczą, przyczynili się do organizacji konferencji oraz umożliwili wydanie 
niniejszych materiałów. Specjalne podziękowania kierujemy w stronę dra Hen-
ryka Suchojada – Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UJK, Ojca Zygfryda 
Wiechy – Superiora klasztoru oo. Misjonarzy Oblatów M.N. na Świętym 
Krzyżu, Ojca Dariusza Malajki – Rektora Bazyliki klasztoru oo. Misjonarzy 
Oblatów M.N. na Świętym Krzyżu, Pani Inez Romaniec – Prezes Fundacji 
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Akademii Kompetencji, dra hab. prof. UJK Janusza Detki – Dziekana Wydziału 
Humanistycznego UJK. 

Wyrażamy naszą wdzięczność Marszałkowi Województwa Świętokrzy-
skiego Adamowi Jarubasowi za pomoc finansową w organizacji konferencji. 

***
W trakcie prac redakcyjnych nad publikacją z bólem przyjęliśmy wiado-

mość o nagłej śmierci Pani prof. zw. dr hab. Jadwigi Muszyńskiej, znakomitej 
badaczki historii gospodarczej Polski XVII‒XVIII wieku oraz znawczyni pro-
blemów mniejszości etnicznych i wyznaniowych tej epoki.

Tom poświęcamy pamięci Pani Profesor, która była naszym współpracow-
nikiem, aktywnym uczestnikiem „Debat”, życzliwym recenzentem działań  
Zespołu i przyjacielem.


