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Zarząd Towarzystwa Nowej Słupi zwraca się z wnioskiem aby w projekcie rewitalizacji ulicy 

Świętokrzyskiej uwzględnić nasz wniosek dotyczący usytuowania tam „ Galerii Osobowości 

Ziemi Świętego Krzyża ”. 

Precyzując prosimy aby umożliwić postawienie na odcinku ul Świętokrzyskiej tj. od kościoła 

do schroniska popiersi 10 postaci zasłużonych dla Ziemi Św. Krzyża,  

poprzez umieszczenie ich w projekcie jak również we wniosku Gminy o dofinansowanie.  

Prof. Dr fab Adam Massalski powiedział „że są takie miejsca w naszej Ojczyźnie, w których 

występuje synergia połączonych wartości historycznych i przyrodniczych. Kreują one 

niezwykłość i nadzwyczajną aurę, którym podlegają zarówno mieszkający tam ludzie jak i 

odwiedzający je wędrowcy.” 

Do nich z pewnością należą Góry Świętokrzyskie. I w tym duchu nasze Towarzystwo 

zorganizowało sympozjum popularno- naukowe w dniach 3-4 X 2009r. Prezes Leonard 

Zyzman zawsze powtarzał „że zamieszkiwanie na Ziemi Świętego Krzyża zobowiązuje do 

działań, aby społeczeństwo w większym stopniu utożsamiało się z tą ziemią”. Temu celowi 

służyć miała sesja i prezentowanie i akcentowanie związku wybitnych osobowości z Ziemią 
Świętego Krzyża oraz pokazywanie wkładu, jakie wnieśli w dziedzictwo kulturowe. 

      1.   Św. Benedykt. Gdyby nie św. Benedykt, nie byłoby klasztoru na Łyściu, ani naszej           

           miejscowości, ponieważ powstała ona jako osada klasztorna. 

2. Bolesław Krzywousty. Ufundował wraz z komesem Wojsławem ok. 1125- 1138r. 

Klasztor benedyktyński na Łyściu. 



3. Król Władysław Łokietek. Przekazał na Łysiec relikwie drzewa Krzyża Świętego, 

przrz co rozwinął się ruch pątniczy. 

4. Król Kazimierz Wielki. W 1351r. W Szydłowie na prośbę opata Świętoaława, 

przeniósł 28 wsi benedyktyńskich wraz z miastem Słup z przyległą wioską, która też 
się zowie Słup, na prawo magdeburskie - stwierdzając tym miejskość naszej 

miejscowości.  

5. Mikołaj Drozdek zw. Mniszkiem. Czterokrotny opat świętokrzyski, to on przygotował 

Władysława Jagiełłę do chrztu, był jego doradcą oraz reformatorem życia 

klasztornego. 

6. Król Władysław Jagiełło. Rozpoczął złoty wiek rozwoju klasztoru benedyktyńskiego, 

nadał miastu prawo organizowania targów. 

7. Prof. Marian Raciborski. Popularyzator i pionier ruchu ochrony przyrody, naukowiec, 

odkrywca modrzewia polskiego na Chełmowej Górze. 

8. Stefan Żeromski. Pisarz i propagator ruchu ochrony przyrody w Górach 

Świętokrzyskich, jeden z inicjatorów powstania ŚPN, to On wprowadził do literatury 

polskiej zainteresowanie tematyką Łysogór. 

9. Prof. Mieczysław Radwan. Badacz Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, 

metalurg, jego imieniem nazwano Muzeum w Nowej Słupi. 

10. Ks. prof.. Włodzimierz Sedlak. Nauczyciel akademicki, autor wielu książek z 

dziedziny bioelektroniki, paleobotanik, paleochemiki krzemienia. Na Świętym Krzyżu 

ufundował w 1976r. Kamienną figurkę Matki Boskiej od spraw codziennych, oraz w 

1980r. dzwon dedykowany Bogu i Górom Świętokrzyskim. 

Cel sesji został osiągnięty, została pogłębiona wiedza o historii naszej Małej Ojczyzny 

. 

Pokłosiem sesji było wydanie publikacji w roku 2009 pod tym samym tytułem „ Galeria 

Osobowości Ziemi Świętego Krzyża”. 

Trzecią częścią tego zamierzenia w 2012r była wystawa malarska na którą składało się 10 

obrazów olejnych, wykonanych przez uczniów z Liceum Sztuk Plastycznych. Przedstawiały 

one 10 Osobowości Ziemi Świętego Krzyża. 

Podsumowując, jesteśmy przekonani że wykonanie galerii w formie popiersi i usytuowanie 

jej na najważniejszej drodze turystycznej i pielgrzymkowej w Regionie Świętokrzyskim 

będzie zjawiskiem unikatowym i niewątpliwie przyczyni się do promocji Naszej Gminy. 

 

Z wyrazami szacunku  

Zarząd TPNS. 

 

 

 

 


