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Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych
przy kościele p.w. św. Barbary w Sołku,

gm. Opoczno, woj. łódzkie

W okresie od 28 sierpnia do 8 września 2008 r. autorzy artykułu
na zlecenie Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sołku przeprowadzili ba-
dania archeologiczne przy pracach ziemnych związanych z odbudową
budynku kościoła p.w. św. Barbary. Szczegółowy zakres prac miał
objąć wykonanie robót ziemnych metodami archeologicznymi oraz
rejestrację ruchomych i nieruchomych obiektów archeologicznych.

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Sołek leŜy na
terenie mezoregionu Wzgórz Opoczyńskich, tuŜ przy granicy z Rów-
niną Radomską1. Pod względem administracyjnym wieś połoŜona
jest we wschodniej części województwa łódzkiego, na terenie gminy
i powiatu Opoczno2.

Nowy budynek kościoła zaprojektowany został w miejscu drew-
nianego kościółka, który uległ spaleniu 18 lutego 2008 r. Z poŜaru
ocalały ściany murowanej kaplicy bocznej, która miała zostać wkom-
ponowana w bryłę projektowanej świątyni. Kościółek usytuowany był
na skraju wsi Sołek, po zachodniej stronie asfaltowej drogi prowa-
dzącej z Zameczka do Bielowic. Wokół reliktów spalonego kościoła
roztacza się cmentarz otoczony kamiennym tynkowanym murem
o nieregularnym rzucie, zachowanym w bardzo złym stanie. Wejście
na teren kościelny usytuowane jest od strony północnej w postaci
kutej Ŝelaznej bramy, umieszczonej pomiędzy kamiennymi słupami.

Sołek będący pierwotnie częścią wsi Damujowice (obecnie Zame-
czek) posiada metrykę średniowieczną. Miejscowość znajdująca się

                                                
1 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2000, s. 257-260.
2 Spis miejscowości w Polsce, red. G. Strycharz, Katowice 2001, s. 355.
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w rękach rodu Duninów, wzmiankowana była przez Jana Długosza3,
jak i następnie przez Jana Łaskiego4. W 1328 r. jako właściciel wy-
mieniony jest Piotr z Damujowic, natomiast w latach 1442-1445
dziedzicem był Mszczuj ze Skrzynna, starosta opoczyński (1440-
1446)5. W XVI w. miejscowość przeszła od Duninów-Damujowskich
w ręce rodziny Strzemboszów.

JuŜ w czasach późnego średniowiecza funkcjonowała w Damujo-
wicach „siedziba pańska”. „Castrum” tutejsze jest kilkakrotnie po-
świadczone w średniowiecznych źródłach pisanych. Obiekt znamy
z dokumentów z 1453 r., gdzie został określony jako zamek6, wspo-
mina o nim takŜe Jan Łaski7. Jego lokalizację oraz chronologię usta-
lili podczas przeprowadzonych w 1979 r. badań powierzchniowych
L. Kajzer i Z. Lechowicz.

Kościół ufundowany został w 1445 r. przez Mszczuja ze Skrzyn-
na, natomiast arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot nadał dziesię-
cinę z Gielniowa i Damniewskiej (Krzczonowskiej) Woli8. Do parafii
erygowanej w 1447 r. pierwotnie naleŜały wsie: Wygnanów, Giel-
niów, Damujowice (Zameczek) i najprawdopodobniej Krzczonów.
W początkach XVI w. wskutek utworzenia parafii w Gielniowie, któ-
ry otrzymał prawa miejskie, do parafii naleŜały tylko wsie Wygna-
nów i Damujowice. Najprawdopodobniej w połowie XVI w. parafia
przestała istnieć, gdyŜ nie ma o niej Ŝadnych wzmianek w regestrach
podatkowych. Nie została uwzględniona równieŜ w wykazie parafii
sporządzonym przez autorów „Atlasu Historycznego Polski. Woje-

                                                
3 J. Długosz, Joanis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Liber beneficiorum

dioecesis Cracoviensis, t. I, [w:] Joanis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis
Opera omnia, wyd. A. Przeździecki, Kraków 1863, t. VII, s. 335, 338.

4 J. Łaski, Liber beneficiorum archidioecesis Gnesnensis, wyd. J. Łukowski,
Gniezno 1880, t. I, s. 692.

5 Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorow-
ski, t. IV, z. 1, Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy, oprac. J. Kurtyka,
T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P. K. Wojciechowska, B. Wyrozumska, Wro-
cław – Warszawa – Kraków 1990, s. 296.

6 S. Kołodziejski, Średniowieczne budownictwo obronne na pograniczu Małopol-
ski z województwem sieradzkim i ziemią wieluńską, [w:] Między północą a połu-
dniem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowoŜytnych.
Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza, red. T. J. Horbacz, L. Kaj-
zer, Sieradz 1993, s. 153.

7 J. Łaski, op. cit., t. II, s. 642-643.
8 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,

red. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, Warszawa 1890, t. XI, s. 57.
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wództwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku”9. W XVIII w.
(?) parafia została przywrócona i przybrała wówczas nazwę Sołek.
Drewniana świątynia o konstrukcji zrębowej erygowana została naj-
prawdopodobniej w 1675 r.10 Kościół p. w. św. Barbary w Sołku zo-
stał wpisany do rejestru zabytków nieruchomych na mocy decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Kielcach nr Kl.IVA-
2/1/354/67 z dnia 21 czerwca 1967 r.

Przed poŜarem zespół kościoła parafialnego składał się z drew-
niano-murowanej świątyni z dobudowaną w początkach XIX w. mu-
rowaną kaplicą oraz czworobocznej, drewnianej, najprawdopodobniej
XIX-wiecznej dzwonnicy, wykonanej w konstrukcji słupowej11. Ko-
ściół został rozbudowany w latach 1930-1932. Zyskał wówczas trzy-
nawową część, z wieŜą na osi podłuŜnej kościoła, wysuniętą na ze-
wnątrz w kierunku zachodnim o 1,5 m oraz skrzydło północno-
wschodnie mieszczące zakrystię. Świątynia była orientowana, wyko-
nana w konstrukcji zrębowej, oszalowana. Kościół posiadał prawie
kwadratową nawę (7,5 x 9 m) z wydłuŜonym i węŜszym prezbiterium
zamkniętym wielobocznie. Od północy do prezbiterium przylegała
zakrystia. W początkach XIX stulecia do południowej ściany prezbi-
terium dobudowano murowaną kaplicę z kryptą, będącą rodzinnym
grobowcem fundatorów – rodziny DruŜbackich. Wewnątrz kościoła
znajdował się m. in. późnobarokowy (XVIII/XIX w.) ołtarz główny
z obrazem Ostatniej Wieczerzy, XVIII-wieczny ołtarz boczny
p. w. Matki Boskiej12  oraz XVIII-wieczna chrzcielnica13.

Prace archeologiczne prowadzono w obrębie wykopów fundamen-
towych budowanego kościoła. Wykopy pod fundamenty prezbiterium,
nawy oraz zakrystii, przylegającej do partii zachodniej prezbiterium
                                                

9 Atlas Historyczny Polski. Województwo sandomierskie w drugiej połowie
XVI wieku, cz. I-II, red. W. Pałucki, Warszawa 1993.

10 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. III, z. 8, powiat opoczyński,
red. J. Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1958, s. 44-45.

11 Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo piotrkowskie,
red. M. Róziewicz, Warszawa 1987, nr 30, s. 44.

12 K. Niemczyk-Bałtowska, J. Bałtowski, Dokumentacja konserwatorska ołtarza
bocznego p.w. Matki Boskiej (XVIII w.) z kościoła parafialnego p.w. św. Barbary
Panny Męczennicy w Sołku, Opoczno 2003 (maszynopis w archiwum parafialnym
w Sołku).

13 Eidem, Dokumentacja konserwatorska chrzcielnicy (XVIII w.) z kościoła p.w.
św. Barbary w Sołku, Opoczno 2007 (maszynopis w archiwum parafialnym w Soł-
ku).
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miały szerokość 1,5 m, jedynie wykop pod ścianę północną zakrystii
i znajdujący się na jego przedłuŜeniu wykop pod ławę zamykającą od
północy prezbiterium był większych rozmiarów, a jego szerokość wy-
nosiła około 2 m. Ponadto w obrębie nawy wykonano wykopy pod
4 filary o wymiarach około 2 x 3,5 m. Natomiast w partii północnej
planowanej świątyni wykonano wykop o wymiarach 7 x 7 m (wykop
fundamentowy pod wieŜę). Głębokość wykopów fundamentowych
wahała się w granicach 0,9–1,1 m. Eksplorację zakończono na po-
ziomie niwelacyjnym 178,20–178,25 m n.p.m. Jedynie w niektórych
przypadkach (eksploracja krypt) wykopy były głębsze.

W wykopach technologicznych wykonanych pod część południową
prezbiterium sytuacja przedstawiała się bardzo prosto. Pod war-
stwami niwelacyjnymi związanymi z porządkowaniem terenu po
spaleniu starego kościoła, znajdowała się warstwa brunatnej próch-
nicy licznie przerośnięta korzeniami. Nie natrafiono tu na Ŝadne za-
bytki ruchome. MiąŜszość tej warstwy wahała się w granicach 0,8–
1,0 m. PoniŜej występowała sekwencja szaro-pomarańczowej próchni-
cy.

W wykopie pod ścianę wschodnią prezbiterium sytuacja straty-
graficzna przedstawiała się następująco. Pod warstwami niwelacyj-
nymi zalegała warstwa ciemnobrunatnej próchnicy z gliną, kamie-
niami i gruzem z cegły maszynowej. Jej miąŜszość wahała się w gra-
nicach 0,7–1,1 m. PoniŜej zalęgała szaro-pomarańczowa glina, przy
czym profil zachodni stanowiło tu zewnętrzne lico muru fundamen-
towego kaplicy rodziny DruŜbackich oraz przypory przylegającej do
niego od południa. W obu przypadkach był to mur z kamienia ciosa-
nego na zaprawie piaskowo-wapiennej. Fundamenty muru kaplicy
i przypory nie były ze sobą przewiązane, a jedynie dostawione do
siebie. Poziom posadowienia obu murów nie był jednakowy. Funda-
ment przypory zalegał na poziomie niwelacyjnym 178,93 m n.p.m.,
natomiast fundament kaplicy posadowiony był poniŜej poziomu eks-
ploracji, tj. 178,23 m n.p.m. W omawianym wykopie natrafiono
w warstwie ciemnobrunatnej próchnicy na jeden ułamek naczynia
glinianego.

Nieco inaczej sytuacja przedstawiała się w wykopach pod ścianę
zachodnią prezbiterium oraz pod ściany zakrystii. Tu poniŜej warstw
niwelacyjnych zalegała sekwencja jasnobrunatnej próchnicy, z nie-
wielką ilością piasku, gliny oraz zaprawy wapiennej. Miejscami ob-
serwowano pojedyncze kamienie polne. MiąŜszość tej warstwy wa-
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hała się w granicach 0,5–0,9 m. PoniŜej zalegała szaro-
pomarańczowa glina. W warstwie próchnicy w wykopie pod ścianę
zachodnią zakrystii natrafiono na niewielką ilość zabytków rucho-
mych w postaci 3 fragmentów naczyń glinianych oraz 2 ułamków
płytek ceramicznych. W wykopach tych natrafiono na pochówki
ludzkie będące częścią cmentarza przykościelnego. Stan zachowania
szkieletów był dość słaby, jednak we wszystkich przypadkach moŜna
było określić orientację grobów. W wykopie pod ścianę zachodnią
zakrystii natrafiono na pochówek oznaczony numerem 3, częściowo
wchodzący w profil zachodni wykopu. Zmarły pochowany był w pozy-
cji wyprostowanej, na linii wschód - zachód, z głową skierowaną na
zachód. Szkielet zalegał na głębokości niwelacyjnej 178,08–178,16 m
n.p.m. Grób wkopany był w gliniaste podłoŜe. Przy zmarłym znale-
ziono jeden przedmiot, najprawdopodobniej miedziany (moneta lub
element stroju). Kolejne pochówki (nr 7 i 10), bez Ŝadnego wyposaŜe-
nia, znajdowały się w wykopie pod ścianę południową zakrystii.
Zmarły pochowany w grobie nr 7 równieŜ skierowany był głową na
zachód, w pozycji wyprostowanej, z rękami skrzyŜowanymi w okoli-
cach miednicy. Szkielet zalegał na głębokości niwelacyjnej 178,30–
178,38 m n.p.m. i znajdował się w obrębie warstwy jasnobrunatnej
próchnicy. Obok natrafiono na kolejny pochówek oznaczony nume-
rem 10. Szkielet częściowo wchodził w profil północny wykopu.
Zmarły równieŜ pochowany był w pozycji wyprostowanej z rękami
skrzyŜowanymi w okolicach miednicy. Orientacja pochówka odbie-
gała nieco od normy spotykanej na tym stanowisku, gdyŜ zmarłego
skierowano głową na północny zachód. Grób wkopany był w gliniaste
podłoŜe i zalegał na głębokości niwelacyjnej 178,13 m n.p.m. Kilka-
dziesiąt centymetrów na wschód, na przecięciu wykopów pod ścianę
południową zakrystii i zachodnią prezbiterium, natrafiono na kolejne
pochówki oznaczone jako 4, 5, 6. Groby 4 i 6 były relatywnie dobrze
zachowane, zmarłych pochowano w pozycji wyprostowanej z rękami
skrzyŜowanymi w okolicach miednicy, głowy mieli zwrócone na za-
chód. Przy szkielecie z grobu 4 natrafiono na krzyŜyk. Omawiane
pochówki zalegały w warstwie jasnobrunatnej próchnicy. Szkielet
z grobu nr 4 znajdował się na głębokości 178,18–178,27 m n.p.m.,
natomiast z grobu nr 6 na głębokości 178,24–178,41 m n.p.m. Słabo
zachowany grób nr 5 znajdował się poniŜej grobu 4 i najprawdopo-
dobniej został przez niego zniszczony. Szczątki zalegały na głęboko-
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ści 178,15 m n.p.m., sądzić moŜna Ŝe zmarły równieŜ w tym przy-
padku skierowany był głową na zachód.

Podobna sytuacja stratygraficzna występowała takŜe w partii za-
chodniej wykopu pod ścianę północną zakrystii. Tu natrafiono na
kolejny pochówek bez wyposaŜenia, oznaczony jako grób 12. Zmarły
równieŜ pochowany był w pozycji wyprostowanej, z rękami skrzyŜo-
wanymi w okolicach miednicy, z głową zwróconą na zachód. Grób
wkopano w gliniaste podłoŜe, szkielet zalegał na głębokości 178,11–
178,13 m. n.p.m. W dalszej części wykopu układ warstw został naru-
szony przez kamienną konstrukcję. Był to niestarannie wykonany
fundament z polnych otoczaków, spojonych betonem. Miejscami za-
prawa betonowa uŜyta została w bardzo duŜej ilości (zalano nią ka-
mienie) i był to pas o szerokości około 1 m. Dalej na wschód spoiwa
było na tyle mało, Ŝe cała konstrukcja rozpadała się, miejscami ka-
mienie ułoŜone były bez uŜycia zaprawy. W tej części natrafiono na
nieliczne zabytki ruchome w postaci ułamków naczynia ceramiczne-
go oraz gwoździ Ŝelaznych. Łączna szerokość opisywanego funda-
mentu wynosiła około 3,5 m.

Dalej na wschód wykop pod ścianę północną zakrystii przechodził
płynnie w wykop pod ławę zamykającą od północy prezbiterium. Sy-
tuacja stratygraficzna w tej partii zbliŜona była do opisanych po-
przednio i przedstawiała się w następujący sposób. Pod warstwami
niwelacyjnymi zalegała jasnobrunatna próchnica z niewielką ilością
piasku i destruktmi kości ludzkich. MiąŜszość tej sekwencji wynosiła
0,5–1,0 m. PoniŜej zalegała szaro–pomarańczowa próchnica. W war-
stwie próchnicy natrafiono na nieliczne zabytki ruchome w postaci
ułamków naczyń glinianych. RównieŜ w obrębie tej sekwencji zalegał
kolejny pochówek oznaczony numerem 11. Układ szkieletu był ana-
logiczny jak w większości innych przypadków opisanych powyŜej.
Nie stwierdzono w tym przypadku Ŝadnego wyposaŜenia, a szkielet
znajdował się na głębokości 178,65–178,72 m n.p.m. Dalej na wschód
znajdowała się sklepiona krypta nr 1 (oznaczona równieŜ jako grób
2). Bezpośrednio po zdjęciu warstwy humusu pojawiła się zewnętrz-
na część sklepienia na wysokości niwelacyjnej 179,00-179,35 m
n.p.m. oraz wejście do krypty na wysokości 179,42–179,59 m n.p.m.
Wymiary krypty wynosiły 1,6 x 2,4 m, natomiast wymiary wejścia
1,2 x 2,0 m. Krypta została wybudowana z kamienia ciosanego, czę-
ściowo z polnych otoczaków spojonych zaprawą piaskowo-wapienną.
Do krypty asymetrycznie dostawiono wejście wykonane z cegły ma-
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szynowej i kamienia łamanego. We wnętrzu krypty zalegały luźne
kości ludzkie, wśród nich znaleziono stopkę szklanego pucharka
dzwonowatego. Po usunięciu kości i warstwy piasku stwierdzono, Ŝe
w krypcie mieszczą się dwa pochówki, które oznaczono numerami
8 i 9. Grób nr 8 znajdował się w części północnej krypty i zalegał na
głębokości niwelacyjnej 177,79–177,84 m n.p.m. Stan zachowania
szkieletu był słaby. Zachowała się tylko czaszka, zalegająca w części
zachodniej grobu. Stwierdzono, Ŝe zmarły pochowany był w drewnia-
nej trumnie, z której zachowały się fragmenty dolnych desek. Trum-
na ozdobiona została metalowymi ćwiekami. Ponadto w trakcie eks-
ploracji pozyskano fragmenty szkła taflowego oraz gwoździe kowal-
skie. Grób nr 9 znajdował się w partii południowej krypty. Zalegał na
głębokości 177,78–177,89 m n.p.m. W partii zachodniej grobu
stwierdzono czaszkę, dalej na wschód fragment odcinka piersiowego
kręgosłupa. Ponadto w grobie znajdowały się kości długie bez ana-
tomicznego układu. Zmarły podobnie jak w przypadku grobu
nr 8 pochowany był w drewnianej trumnie zdobionej ćwiekami. Pod-
czas eksploracji grobu natrafiono równieŜ na gwoździe kowalskie.

Sytuacja w wykopie pod ścianę wschodnią nawy oraz w wykopach
pod filary wyglądała następująco. PoniŜej warstwy niwelacyjnej za-
legała sekwencja o miąŜszości 0,4–0,8 cm. Utworzona była z jasno-
brunatnej próchnicy, piasku, niewielkiej ilości gliny oraz gruzu ce-
glanego i kamiennego. PoniŜej zalegała szaro–pomarańczowa glina.
W partii południowej tego wykopu zarejestrowano grób zbiorowy
w obudowie z cegły maszynowej (grób nr 1) o wymiarach 1,3 x 2,1 m.
Obudowa ceglana znajdowała się na wysokości niwelacyjnej 179,57–
179,68 m n.p.m., głębokość grobu wynosiła 1,1 m. Jego wypełnisko
stanowiły luźne kości ludzkie, zmieszane z niewielką ilością piasku.
Warty podkreślania jest fakt, Ŝe w opisywanym pochówku znaleziono
głównie kości kończyn i Ŝeber, natomiast bardzo mało zarejestrowa-
no czaszek.

Z kolei w wykopie pod filar południowo-wschodni natrafiono na
kolejną, zniszczoną kryptę (nr 2). O wymiarach 1,7 x 3,2 m. Ściany
boczne zachowały się na bardzo zróŜnicowanym poziomie. Ściana
północna zachowała się do wysokości 178,75 m n.p.m., ściana połu-
dniowa do wysokości 178,67 m n.p.m., ściana wschodnia do 177,96 m
n.p.m. W partii zachodniej (tu mogło znajdować się wejście do kryp-
ty) mur zachował się do wysokości 178,13 m n.p.m. Ściany wybudo-
wane były z kamienia ciosanego na zaprawie wapiennej. Wewnątrz
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krypty zalegało gruzowisko (zniszczone sklepienie) składające się
z kamieni i cegły palcówki. Średnie wymiary cegieł wynosiły:
80 x 120 x 265 mm. PoniŜej gruzowiska zalegała próchnica z gliną
zawierająca nieliczne kości ludzkie. Z warstwy tej pozyskano 3 frag-
menty szklanych pucharków dzwonowatych. Dno krypty znajdowało
się na głębokości 177,64 m n.p.m. i stanowiła je glina. W tej partii
zarejestrowano plamy czarnej próchnicy, które zapewne były śladem
po nie zachowanych pochówkach wewnątrz krypty.

W wykopie pod filar północno-wschodni sytuacja stratygraficzna
przedstawiała się identycznie jak opisano wyŜej. W warstwie próch-
nicy natrafiono na niewielką ilość ułamków naczyń ceramicznych
oraz dwa pochówki ludzkie oznaczone kolejno numerami 13 i 14.
W celu wyeksplorowania w całości grobu nr 14 załoŜono niewielki
aneks o wymiarach 1,0 x 1,1 m przylegający do krawędzi zachodniej
wykopu pod filar. Zmarli w obu przypadkach pochowani byli w pozy-
cji wyprostowanej, z głowami zwróconymi w kierunku zachodnim,
ręce mieli skrzyŜowane w okolicy miednicy. Szkielet z grobu 13 zale-
gał na głębokości 178,64–178,74 m n.p.m., natomiast w pochówku
14 na głębokości 178,53–178,61 m n.p.m. WyposaŜenie stwierdzono
tylko w przypadku grobu nr 14 i była to miedziana moneta. Zmarły
pochowany w grobie 13 teŜ pierwotnie był wyposaŜony w miedziany
przedmiot, który się nie zachował, a śladem było zielonkawe prze-
barwienie czaszki w okolicy czołowej.

Inaczej sytuacja przedstawiała się w wykopie pod ścianę zachod-
nią nawy. Tutaj w znacznej części wykopu pod warstwą niwelacyjną
zalegał gruz kamienny. Ze spągu tej warstwy pozyskano dwa ozdob-
ne uchwyty do trumny. PoniŜej na głębokości niwelacyjnej 178,54–
178,66 m n.p.m. zalegał fundament wykonany z polnych otoczaków,
grubo testowany zaprawą betonową. W partii południowej łączył się
on z analogicznym fundamentem stwierdzonym w wykopie pod ścia-
nę północną zakrystii. Szerokość tego fundamentu wahała się w gra-
nicach 1,3–1,5 m. W profilu południowym tego wykopu znajdował się
mur o szerokości 2,7 m i wysokości 0,8 m zbudowany z ciosanego
kamienia, częściowo z polnych otoczaków, spojonych zaprawą pia-
skowo-wapienną. Sposób jego wykonania jest bardzo zbliŜony do
techniki, w jakiej zostały wykonane krypty. Sądzić moŜna, Ŝe opisy-
wany mur moŜe być reliktem podobnej krypty, która została znisz-
czona podczas budowy kamiennego fundamentu spojonego betonem.
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Sytuacja stratygraficzna w wykopach pod filary południowo-
zachodni i północno-zachodni nie była skomplikowana. W obu przy-
padkach pod warstwą niwelacyjną zalegała sekwencja brunatnej
próchnicy, przemieszanej z piaskiem i niewielką ilością gliny, zawie-
rająca kamienie polne oraz nieliczne destrukty kości ludzkich. War-
stwa ta była przerośnięta korzeniami. MiąŜszość tej sekwencji wa-
hała się w granicach 0,4–0,8 m. PoniŜej zalegała szaro–pomarańczo-
wa glina. Z opisywanej partii stanowiska nie pozyskano Ŝadnych
zabytków ruchomych.

W szerokoprzestrzennym wykopie pod wieŜę układ nawarstwień
przedstawiał się następująco. Powierzchnię wykopu stanowiła miej-
scami piaszczysta warstwa niwelacyjna, częściowo humus współcze-
sny. PoniŜej znajdowała się brunatna próchnica gęsto przerośnięta
korzeniami. MiąŜszość tej warstwy wahała się w granicach
0,5–1,0 m. Pozyskano z niej niewielką ilość zabytków ruchomych
w postaci ułamka naczynia glinianego i miedzianej monety. PoniŜej
znajdowały się sekwencje składające się z próchnicy i piasku, ewen-
tualnie z samego piasku o miąŜszości około 20 cm. PoniŜej zalegała
szaro–pomarańczowa glina.

Podczas opisywanych prac wykopaliskowych pozyskano łącznie
206 zabytków ruchomych w postaci przedmiotów ceramicznych,
szklanych oraz metalowych.

Zbiór zabytków ceramicznych stanowiły ułamki naczyń glinia-
nych oraz fragmenty płytek. W trakcie badań wydobyto 12 ułamków
naczyń ceramicznych, z czego 6 fragmentów zaliczono do grupy tech-
nologicznej B według klasyfikacji L. Kajzera14. Były to naczynia wy-
palone w atmosferze redukcyjnej o powierzchniach barwy od popiela-
tej po stalowoczarną. Do masy ceramicznej dodawano domieszkę
schudzającą w postaci drobno, sporadyczne średnioziarnistego pia-
sku. Naczynia formowano za pomocą toczenia, ewentualnie mocno je
obtaczano. Ślady tej czynności widoczne są w kilku przypadkach na
wewnętrznych powierzchniach. Były to naczynia cienkościenne, gru-
bości ścianek wahały się w granicach 2–3 mm. Jakość wypału była
zróŜnicowana. W przypadku 3 ułamków był on poprawny, o czym
świadczą jednobarwne przełomy i jednolita barwa czerepów. W pozo-
stałych przypadkach wypał był słabej jakości. Na temat form tych

                                                
14 L. Kajzer, Opracowanie zbioru ceramiki naczyniowej z „wieŜy Karnkowskiego”

zamku w RaciąŜku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 39, 1984, z. 2,
s. 202–203.
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naczyń nic nie moŜna powiedzieć ze względu na znaczne rozdrobnie-
nie materiału zabytkowego oraz znikomą ilość charakterystycznych
części naczyń. Wśród opisywanych ułamków znajdował się tylko je-
den fragment wylewu, niemal pionowo ustawionego, z lekko pogru-
bioną krawędzią. Ze względu na stan zachowania nie udało się zmie-
rzyć średnicy tego wylewu. Wśród 4 ułamków zaobserwowano zdo-
bienia. We wszystkich przypadkach był to ornament ryty w postaci
Ŝłobków dookolnych. Tylko w jednym przypadku stwierdzono ślady
okopcenia na zewnętrznej powierzchni naczynia.

Kolejnych 6 ułamków zaliczono do grupy E. Były to naczynia po-
kryte szkliwem. Do ich wykonania uŜyto przewaŜnie glin kaolinito-
wych, tylko w jednym przypadku była to glina Ŝelazista, a naczynie
po wypale przybrało barwę jasnopomarańczową. Do masy ceramicz-
nej dodawano drobnego, rzadziej średnioziarnistego piasku. Naczy-
nia formowano za pomocą toczenia. Grubości ścianek wahały się
w granicach 3–5 mm. Wszystkie naczynia wypalano w atmosferze
utleniającej. Jakość wypału była dobra, o czym świadczą jednobarw-
ne przełomy. Tylko w jednym przypadku stwierdzono ślady wypału
redukcyjnego, co mogło mieć charakter wtórny. TeŜ tylko w jednym
przypadku moŜna było określić formę naczynia - talerz o kołnierzu
zdobionym skomplikowanym ornamentem radełkowym. W zbiorze
znajdował się równieŜ ułamek masywnego, ozdobnego ucha. Naczy-
nia pokryte zostały szkliwem barwy zielonej, brązowej lub oliwkowej.
Szkliwo pokrywało przewaŜnie całą wewnętrzną powierzchnię na-
czynia. Powierzchnie zewnętrzne nie były polewane. Oprócz orna-
mentu radełkowego stwierdzono zdobienie w postaci Ŝłobków do-
okolnych oraz ornament plastyczny.

Zbiór zabytków szklanych liczył równieŜ 12 okazów, z czego
4 fragmenty pochodziły z naczyń szklanych, pozostałe zaliczono do
szkła taflowego. Szkło naczyniowe reprezentowane jest przez frag-
menty pucharków dzwonowatych. Dwa okazy stanowiły stopki pu-
charków, wykonane ze szkła o grubości 1–1,5 mm. Oba prawdopo-
dobnie zrobiono ze szkła przezroczystego barwy oliwkowej, charakte-
ryzującego się małą ilością drobnych pęcherzy powietrznych (w jed-
nym przypadku morfologię szkła trudno jednoznacznie określić ze
względu na pokrywającą zabytek patynę). Średnice stopek wynosiły
około 5 cm i były wysklepione na około 7 mm. W środkowej części
znajdowały się ślady po przylepiaku. Kolejne dwa zabytki pochodziły
z górnych partii pucharków. Morfologia szkła jednego z nich była
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identyczna jak opisano powyŜej. Z kolei drugi okaz został wykonany
ze szkła jasnozielonego. Stopnia przejrzystości i klarowności nie dało
się określić ze względu na patynę pokrywającą zabytek.

Dalsze zabytki szklane to 8 ułamków tafli szklanej, wykonanej ze
szkła oliwkowego lub jasnozielonego. Na fragmentach słabiej pokry-
tych patyną widoczne były róŜnej wielkości, przewaŜane soczewko-
wate, pęcherze powietrzne. Stopnia przejrzystości szkła nie udało się
określić. Zabytki te znaleziono podczas eksploracji grobu nr 8 i sądzić
moŜna, Ŝe były elementami trumny.

Najliczniejszy zbiór stanowiły zabytki metalowe, zarówno wyko-
nane z Ŝelaza, jak i metali kolorowych. Zabytki metalowe to przede
wszystkim gwoździe kowalskie. Osiem z nich pozyskano podczas
eksploracji grobów wewnątrz krypty nr 1. Były to okazy dość krótkie,
ich długość nie przekraczała 5 cm. Kształty były trudne do określa-
nie ze względu na znaczny stopień korozji. Główki prawdopodobnie
miały kształt owalu lub spłaszczonego trapezu. Pozostałe 4 gwoździe
były znacznie dłuŜsze (długość przekraczała 10 cm). W tym przypad-
ku kształtów równieŜ nie udało się określić ze względu na znaczny
stopień skorodowania zabytków. Kolejne dwa zabytki Ŝelazne to
uchwyty do trumny, zdobione motywami ośmioramiennej gwiazdy.
Funkcji jednego zabytku Ŝelaznego nie dało się określić. Być moŜe
był to rodzaj jakiegoś okucia.

Spośród zabytków wykonanych z metali kolorowych najliczniejszy
zbiór stanowiły ćwieki zdobiące drewniane trumny. Pozyskano je
podczas eksploracji pochówków wewnątrz krypty nr 1 (grób 8 i 9).
Z grobu nr 8 pochodziło 9 ćwieków. Były to okazy wykonane prawdo-
podobnie z brązu. Średnice główek wahały się w granicach
16–17 mm, trzpienie zachowały się maksymalnie do 5 mm. Z grobu
nr 9 pozyskano 154 ćwieki wykonane z miedzi, bądź stopu o duŜej
zawartości tego metalu. Okazy były pozłacane o główkach mocniej
wysklepionych w porównaniu z ćwiekami z grobu nr 8. Ich średnice
wynosiły około 17 mm, natomiast długości trzpieni 16–17 mm.

Kolejny przedmiot to krzyŜyk miedziany, pozłacany, dwuczęścio-
wy, wewnątrz pusty. Na skrzyŜowaniu belek o wymiarach
19 i 26 mm znajduje się niewielkie wgłębienie.

Trzy kolejne zabytki to monety miedziane. W przypadku jednego
okazu istnieją powaŜne wątpliwości, czy jest to moneta, jednak przed
konserwacją nie moŜna tego stwierdzić. Kolejna moneta posiada
przedstawienie Pogoni. Druga strona, jak równieŜ inskrypcje, są nie-
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czytelne. Jedna moneta posiada na awersie przedstawienie orła, re-
wers oraz inskrypcje są nieczytelne.

Ułamki naczyń ceramicznych dość trudno precyzyjne datować ze
względu na niewielką liczebność zbioru, jak równieŜ fakt iŜ materiał
był znacznie rozdrobniony, a okazy mało charakterystyczne. Naczy-
nia grupy B moŜna wiązać z okresem nowoŜytnym. Są one wykonane
z gliny schudzonej drobno i średnioziarnistym piaskiem, w większo-
ści przypadków formowane za pomocą toczenia, którego popularyza-
cja wiązana jest jako jeden z wyznaczników garncarstwa nowoŜytne-
go. Za późną metryką świadczy teŜ niewłaściwy w niektórych przy-
padkach wypał. W okresie nowoŜytnym naczynia „redukcyjne” wy-
konywano znacznie mniej starannie niŜ w okresie wcześniejszym,
wówczas bowiem upowszechnia się zaawansowany wypał utleniają-
cy15.

Podobnie naleŜy datować naczynia zaliczone do grupy E. Przy-
pomnijmy, Ŝe szkliwienie naczyń w polskim garncarstwie rozpo-
wszechnia się w drugiej połowie XVI w.16 Analogię dla zbioru cera-
miki z Sołka mogą stanowić fragmenty naczyń nowoŜytnych pocho-
dzące z badań dworu w Białaczowie17. Jak wspomniano nie sposób
precyzyjnie określić chronologii tych zabytków, naleŜy je wiązać
ogólnie z okresem nowoŜytnym.

Spośród zabytków szklanych wartość datującą mają tylko frag-
menty pucharków dzwonowatych, które powszechnie występowały
w okresie od końca XVI do końca XVII w.18

Zbiór zabytków metalowych posiada potencjalnie duŜe walory da-
tujące. Elementy trumien (ćwieki, uchwyty) nawiązują do zabytków
pozyskiwanych na cmentarzyskach nowoŜytnych datowanych na
XVII–XVIII w. Niestety zabytki tego typu choć znane archeologom
nie posiadają zbyt duŜej literatury19. Ciekawym znaleziskiem jest

                                                
15 E. Gajewska, Garncarstwo nowoŜytne w Polsce, stan i potrzeby badań, „Prace

i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeolo-
giczna, t. 36, 1989–1990, s. 162–166.

16 Ibidem, s. 166.
17 G. Ziółkowska, Murowany dwór na kopcu w Białaczowie koło Opoczna w świe-

tle badań terenowych z lat 1997–1998, „Acta Uniwersitatis Lodziensis”, Folia Archa-
eologica, t. 24, 2004, s. 167–203.

18 S. Ciepiela, Szkło osiemnastowiecznej Starej Warszawy, Warszawa 1977, s. 69.
19 Por. G. Ziółkowska, M. Ziółkowski, Wstępne wyniki archeologiczno-

architektonicznych badań wykopaliskowych Kolegiaty p. w. Wszystkich Świętych
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krzyŜyk znaleziony w jednym z pochówków. O drobnych przedmio-
tach kultu znajdowanych najczęściej przy zmarłych pisała niedawno
B. Chudzińska20. Niestety wśród zabytków prezentowanych przez
autorkę nie ma analogii dla krzyŜyka z Sołka. Sądzić naleŜy, Ŝe inte-
resujący nas zabytek ma raczej dość późną metrykę (II połowa XVIII
w.).

Reasumując, zbiór zabytków ruchomych z Sołka naleŜy łączyć
z ogólnie pojętymi czasami nowoŜytnymi. Biorąc pod uwagę historię
tutejszej parafii oraz czas funkcjonowania cmentarza przykościel-
nego, zabytki te moŜna datować na II połowę XVII – koniec XVIII w.

Przeprowadzone badania archeologiczne pozwoliły zapoznać się
z sytuacją stratygraficzną na terenie placu kościelnego w Sołku.
Stwierdzono, Ŝe nawarstwienia kulturowe pochodzą z okresu
późnonowoŜytnego i są związane z funkcjonowaniem drewnianego
kościoła z II połowy XVII w. oraz z otaczającym go cmentarzem. Je-
dynie fundamenty z kamieni polnych spojone betonem, znalezione
w części zachodniej stanowiska, są późniejsze i pochodzą najprawdo-
podobniej z okresu rozbudowy świątyni na początku lat trzydziestych
XX w.

W trakcie prac stwierdzono, Ŝe pod drewnianym kościołem znaj-
dowały się nieznane dotąd krypty, mieszczące groby zapewne właści-
cieli pobliskich Damujowic. Były to grobowce dwuosobowe, taką sy-
tuację stwierdzono podczas eksploracji krypty nr 1. W kolejnej kryp-
cie nr 2 pochówki się nie zachowały, jednak na podstawie wymiarów
tego obiektu sądzić naleŜy, Ŝe mogła pomieścić najwyŜej dwie dorosłe
osoby. Z istnieniem trzeciej krypty moŜna się równieŜ liczyć w części
zachodniej stanowiska. Jednak, o ile w ogóle tu znajdowała się, zo-
stała zniszczona podczas rozbudowy świątyni w I połowie XX w.
Krypty te zapewne zostały zbudowane w początkowym okresie funk-
cjonowania kościoła (III ćwierć XVII w.?). Świadczą o tym zabytki
ruchome w postaci pucharków dzwonowatych, które pozyskano
z krypt, stylistyka trumien oraz cegły pochodzące ze zniszczonego
sklepienia krypty nr 2. Wokół kościoła znajdował się cmentarz. Pod-
czas prac, oprócz krypt i współczesnego pochówku zbiorowego, zare-
jestrowano 12 grobów. Zmarli przewaŜnie pochowani byli bez Ŝadne-

                                                                                                                      

w Jarosławiu przeprowadzonych w 2008 roku, „Rocznik Przemyski”, t. XLIV, 2008,
z. 2, Archeologia, s. 119-127.

20 B. Chudzińska, Archeolog o medalikach, „Alma Mater”, nr 99, R. 2008,
s. 287–291.
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go wyposaŜenia. Tylko w nielicznych grobach natrafiono na drobne
przedmioty o charakterze religijnym, monety, ewentualnie elementy
stroju. Te sporadycznie znajdowane przedmioty pozwalają datować
cmentarzysko w przybliŜeniu na czasy późnonowoŜytne. Biorąc pod
uwagę dane historyczne, zarejestrowane groby naleŜy łączyć z funk-
cjonowaniem drewnianego kościoła i wiązać z okresem od IV ćwierci
XVII w. po koniec XVIII stulecia lub początek wieku następnego,
kiedy to rezygnowano z uŜytkowania cmentarzy przykościelnych.

Podczas badań stwierdzono, Ŝe fundament kościoła wykonany
został z nieobrobionych kamieni polnych oraz z kamienia łamanego.
Struktura fundamentów była niejednorodna. Stwierdzono wystę-
powanie zaprawy wapiennej, jak i cementowej. Bezpośrednio na fun-
damencie ułoŜono drewniane podwaliny ścian wieńcowych, wyko-
nane z prostokątnych belek, połączonych na zrąb21.

Abstract
The Results of the Research Conducted

in the Church Dedicated to Saint Barbara in Sołek,
Opoczno Municipality, Łódź voivodeship

In 2008 the authors of the article conducted a research commis-
sioned by Roman Catholic Parish in Sołek. The archeological re-
search focused on ground works connected with the rebuilding of the
church dedicated to Saint Barbara. The detailed work schedule in-
cluded ground works done with archeological methods and register-
ing movable and stable archeological objects. Archeological works
were conducted within foundation excavations of the church. During
the excavation works 206 movable objects were discovered, among
them being ceramic, glass or metal objects. The collection of movable
objects from Sołek should be placed within generally understood
modern times. Taking into consideration the history of the parish
and the time of functioning of the church graveyard the monuments
can be dated back to the second part of the XVII-th century and the
end of the XVIII-th century. The archeological research allowed to
recognize stratigraphic situation in the area of church yard in Sołek.
It was concluded that culture layers represent late modern times

                                                
21 Ekspertyza stanu technicznego kościoła w Sołku, gm. Opoczno, oprac. R. Gem-

bus, J. Strzelczyk, Piotrków Trybunalski 2000, s. 4 (mps w archiwum parafialnym
w Sołku).
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and are connected with the functioning of the wooden church from
the second part of the VII-th century and the graveyard around the
church. Under the wooden church there had been, unknown until
today, crypts containing graves of, probably, the owners of nearby
Damujowice.

Keywords: Sołek, Opoczno Municipality, archeological research,
church graveyard, culture layers

Słowa kluczowe: Sołek, powiat opoczyński, badania arche-
ologiczne, cmentarz przykościelny, warstwy kultury
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