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… w kręgu dziedzictwa kulturowego 

Góra Mocy 

Łysa Góra – Łysiec – Święty Krzyż 
 

Ze wzgórza Jarugi, piętrzącego się nad głęboką doliną rzeki Kamionki, roztacza się rozległy 

widok. Ponad pofałdowanym, zdynamizowanym siatką dolin rzek i strumieni, jarów i wąwozów 

wyciętych w lessowym podłożu, piętrzy się lesisty łańcuch Gór Świętokrzyskich. Nad ich jednolity 

układ horyzontu wybija się Łysa Góra zwana też Łyścem, Świętym Krzyżem. I chociaż nie jest 

najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich, bowiem palmę pierwszeństwa trzyma Łysica, to wła-

śnie masyw Łysej Góry swą charakterystyczną sylwetą i miejscem usytuowania dominuje w krajo-

brazie.  

Bielejące z oddali jej partie podszczytowe, usypiska gołobórz, wolne od lasu łyse polany za-

decydowały o jej pierwotnej nazwie – Łysa Góra. Widoczna z odległych miejsc: od wschodu, po-

łudnia, zachodu, północy przez tysiąclecia spełniała funkcję punktu odniesienia. Nie tylko dla wę-
drowców, ale przede wszystkim dla osiadłego w okolicy ludu, wchodząc w jego rytm życia. 

Gdy na okolicznych wzgórzach dymiły piecowiska starożytnych hutników, Łysiec błyskając odbi-

tym w skalnej grani słońcem i blaskiem księżyca napełniał się mocą tajemną. Nabierając mitycz-

nego znaczenia wpisał się w system wierzeń. 
Pod koniec pierwszego tysiąclecia lud średniowieczny dla bożyszcz swoich: Śwista, Poświ-

sta i Pogody, czy też Łady, Body i Leli urządził na Łyścu ośrodek kultu. Wówczas to szczyt góry – 

miejsce święte otoczono kamiennym wałem, którego ślady do dzisiaj pozostały w ostępach leśnych. 

Na początku drugiego tysiąclecia w moc i tradycję Łysej Góry – Łyśca wpisał się osiadły tu 

zakon benedyktynów. Na szczycie góry wybudowano kościół i klasztor. Sprowadzono, wzmacnia-

jąc znacznie miejsca cząstkę krzyża chrystusowego. Święty Krzyż stał się sanktuarium odwiedza-

nym przez licznych pątników i pielgrzymów. Wpisał się w dziedzictwo regionu. Ma swoje miejsce 

w nazwach miejscowych: Ostrowiec Świętokrzyski, województwo „Świętokrzyskie”, czy licznie 

spotykane w wielu miastach i miejscowościach ulice Świętokrzyskie. 

U progu trzeciego tysiąclecia Łysa Góra – Łysiec – Święty Krzyż – Góra dostojna i wynio-

sła, stały element krajobrazu, tkwi głęboko w pokładach świadomości pokoleniowej. Kumuluje 

wartości, całą sferę emocji i odczuć. Drzemie, aby jak wulkan w wiadomym tylko dla siebie czasie 

obudzić aktywność dziejową. 
Na wzgórzu Jarugi cisza lasu sadowskiego wzmacnia horyzont czasu i przestrzeni. 

 

 Wzgórze Jarugi ponad rzeką Kamionką 1999. 


