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Wydrukowano, jako część projektu naukowo-badawczego Nowoczesne 
technologie w służbie historii na przykładzie próby rekonstrukcji kaplicy pod 
wezwaniem św. Mikołaja w Rejowie. Uczniowski projekt naukowo-badaw-
czy I LO w Sku-Kam., zrealizowanego we współpracy z Zarządem Powiatu 
Skarżyskiego w ramach realizacji zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego 
w roku 2021 w zakresie kultury oraz we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Historycznym Oddział w Skarżysku-Kamiennej i Muzeum im. Orła Białego 
w Skarżysku-Kamiennej. 

Przy ulicy Mikołaja Reja, w dzielnicy Rejów, stoi niepozorna kap -
liczka, otoczona drewnianym płotem, nieco zarośnięta krzakami 
bzu. Na co dzień jej obecność jest oczywista tylko dla mieszkających 
przy tejże ulicy, chociaż można się zastanawiać, czy w rzeczywisto-
ści dostrzegają jej obecność i pytają o przyczyny jej usytuowania  
właśnie w tym miejscu. Najprawdopodobniej nie wzbudza jednak  
zainteresowania swoim stanem, ani jej historią, a jeśli już, to 
zapewne zwraca uwagę tylko starszych mieszkańców Rejowa i nielicz-
nych spacerowiczów lub miłośników historii Skarżyska-Kamiennej,  
a zwłaszcza Rejowa. 

Wbrew pozorom, to jednak właśnie ta kapliczka jest świadectwem 
jednego z kamieni milowych w historii naszego miasta i powiatu. 
Tym kamieniem są z pewnością dzieje najstarszej budowli sakral-
nej nie tylko na terenie obecnego miasta Skarżyska-Kamiennej, ale 
także w granicach administracyjnych obecnego powiatu skarżyskiego. 
Kaplica pod wezwaniem św. Mikołaja od drugiej połowy XVI stulecia  
była bowiem nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego 
bodajże w najbardziej miastotwórczej osadzie w granicach obecnego 
miasta na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. I właśnie 
dlatego postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się jej dziejom, które 
choć sygnalizowane na kartach wielu lokalnych opracowań historycz-
nych, nigdy nie zostały ujęte w formę monograficznego opracowania.  
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Nowoczesne technologie  
w służbie historii na przykładzie  

próby rekonstrukcji kaplicy  
pod wezwaniem św. Mikołaja w Rejowie. 

Uczniowski projekt naukowo-badawczy  
I LO w Skarżysku-Kamiennej

Kaplica św. Mikołaja w Rejowie pojawia się od początku dziejów nowożyt-
nych Rejowa i okolicznych osad, które obecnie znajdują się w granicach admi-
nistracyjnych miasta Skarżyska-Kamiennej i obecnego powiatu skarżyskiego. 
Wielokrotnie podkreślano jej burzliwe dzieje i nie do końca znany początek oraz 
zagadkowy koniec. A przecież, jako najstarsza świątynia nie tylko na terenie 
obecnego miasta, ale także powiatu zasługuje na zdecydowanie większą uwagę. 
Dlatego postanowiliśmy jeszcze raz dokonać krytycznego przeglądu literatury, 
podjąć próbę dotarcia do najważniejszych źródeł historycznych i zaangażować 
przedstawicieli kilku nauk, które moglibyśmy w uproszczeniu określić, jako 
nauki pomocnicze – chociaż jest to naprawdę duże uproszczenie. Po analizie  
danych pisanych uznaliśmy, że musimy do współpracy zaprosić geologa, arche-
ologa i osobę, które wykonają wymiarowanie 3D zarówno terenu, na którym 
usytuowana była dawniej kaplica św. Mikołaja, jak i przykładowy model samej 
kaplicy. Dane takie umożliwiają dokładne odtworzenie szczegółów terenu 
(np. załamania krawędzi, zaburzenia poziomów), pomagają przy inwentary-
zacji zabytków metodą nieinwazyjną, zaś skaning laserowy (LiDAR)1 pozyskuje 
dane pozwalające na „rysowanie” obrazu działalności ludzkiej np. w postaci 
Numerycznego Modelu Terenu. 

1    LiDAR (akronim utworzony od angielskiego wyrażenia: Light Detection and Ranging) 
to ogólna nazwa dla całej gałęzi różnych metod skanowania za pomocą laserów. LiDAR 
dzieli się na kilka bardziej szczegółowych określeń w zależności od tego czym skanujemy. 
Najważniejsze to:

•   SLS – to satelitarne skanowanie laserowe (Satellite Laser Scanning)
•   ALS – to skanowanie lotnicze (Airborne laser scanning)
•   MLS – to skanowanie korzystające ze skanerów przymocowanych do pojazdów 

naziemnych (Mobile Laser Scanning)
•   TLS – to skanowanie korzystające ze statycznych urządzeń montowanych np. na 

trójnogach (Terrestrial Laser Scanning)
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Z kolei zaangażowanie geologa do 
prze   prowadzenia badania sondażowego 
terenu uznaliśmy za konieczne z kilku 
powodów. Otóż interesujący nas teren, 
jest obecnie wyraźnie rysującym się 
w terenie wzgórkiem, i co ważne dosyć 
obszernym, a przy okazji nieregularnym, 
co od początku budziło co najmniej 
kilka kluczowych dla dalszych badań 
pytań, ale też i propozycji co do ewen-
tualnego rozwiązania zagadki przeszłości 
kaplicy pod wezwaniem św. Mikołaja. 
Np.: czy obecna forma terenowa oddaje 
w jakiś sposób dawny kształt kaplicy  
i jej wielkość? 

Jeszcze inne cele przyświecały nam, 
kiedy uznaliśmy za konieczne zaangażo-
wanie archeologa, który mógłby z per-
spektywy swoich „narzędzi” i metodologii 
tej nauki podjąć się próby odtworzenia 
dawnej kaplicy, jej wyglądu i architek-
tury na tle innych kościołów drewnia-
nych w Małopolsce, bo do takiej grupy 
z całą pewnością musimy zaliczyć dawną 
kaplicę św. Mikołaja w Rejowie. 

Dane uzyskane dzięki nim dzielimy ogólnie na:

•   LAS – chmury punktów z wszystkimi danami pomiarowymi, są uznawane za stan -
dardowy, międzynarodowy format dla danych LiDAR (nazwa wzięta od trzech 
pierwszych liter ze słowa LASer)

•   CMW – Cyfrowe Modele Wysokościowe – często stosowana nazwa do modeli terenu 
uzyskanych z przetworzenia danych, nie wiemy jednak co dokładnie pokazują 
(angielski odpowiednik to DEM – Digital Elevation Model)

•   NMT – Numeryczny Model Terenu – stanowi reprezentację kształtu powierzchni 
wyłącznie terenu, w którym odfiltrowano pozostałe elementy (angielski odpowiednik 
to DTM – Digital Elevation Model)

•   NMPT – Numeryczny Model Pokrycia Terenu – stanowi reprezentację powierzchni 
terenu wraz z obiektami wyrastającymi ponad jego powierzchnię jak budynki, 
drzewa, mosty etc. (angielski odpowiednik to DSM – Digital Surface Model)

•   zaś WMTS – to standardowy protokół udostępniania danych przestrzennych 
w Internecie w postaci rastrowych, predefiniowanych fragmentów mapy tzw. kafli., 
dzięki czemu w dużym uproszczeniu możemy przeglądać różne mapy bez potrzeby 
ich ściągania w całości; nie jest to co prawda związane z samym LiDAREm, ale 
tak udostępnianie są najczęściej CMW, NMT i NMPT, przez co termin pojawia się 
często przy lidarowych dyskusjach (z ang. Web Map Tile Service). 

Kapliczka w miejscu,  
gdzie prawdopodobnie usytuowany 

był kościół pod wezwaniem  
św. Mikołaja w Rejowie,  

stan obecny, fot. P. Kardyś
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Wyniki skanowania laserowego w postaci Numerycznego Modelu Terenu  
przedstawiają usytuowanie dawnej kaplicy św. Mikołaja na tle najważniejszych 
centrów osadniczych w terenie, w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym 

oraz szczegóły geofizyczne, oprac. A. Sznajdrowska-Pondel.
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Zanim zaprosimy Czytelników do lektury warto byłoby podkreślić jeszcze 
jeden fakt. Otóż budownictwo drewniane okresu staropolskiego było najbardziej 
powszechne, dostępne dla ludności i co ważne, w zasadzie było swego rodzaju 
– w dobrym tego słowa znaczeniu - skansenem przechowującym przez stulecia 
specyfikę regionalnego budownictwa, w tym przypadku małopolskiej architek-
tury sakralnej, gdzie układy przestrzenne, typy i konstrukcje dachów, detale, 
a nawet ich otoczenie zmieniając się przez wieki i „nabywając” cechy kolej-
nych stylów architektonicznych (gotyku, kościołów drewnianych XVII stulecia, 
baroku, a nawet budownictwa sakralnego z wieków XIX i XX) na stałe zawarły 
w swoich bryłach typowo polskie i rozpoznawalne dla wszystkich zainteresowa-
nych wartości oraz subtelny urok.

Michał Gliński, Nina Glińska

Skarżysko-Kamienna,  
kościół św. Mikołaja w Rejowie

Stan badań archeologicznych w rejonie Skarżyska-Kamiennej pozostawia 
wiele do życzenia. Brak badań AZP obszaru 80-65 i 81-65 (na których położone 
jest miasto) nie pozwala na wyciągnięcie żadnych wniosków na temat rozwoju 
tego terenu w pradziejach, ani o historii samego miejsca, na którym stał kościół 
św. Mikołaja. Nie pozwala też na prześledzenie rozwoju osadnictwa w jego 
najbliższej okolicy. Na podstawie wieloletnich badań wykopaliskowych prowa-
dzonych w okolicy przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Państwowe 
Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski wiemy 
jednak, że dzieje obszaru, na którym leży Skarżysko-Kamienna można zacząć 
pisać już od okresu paleolitu. Na ogromnym obszarze rozciągającym się na 
długości ok. 10 km w dolinie rzeki Kamiennej, od wschodniej części Skarżyska- 
-Kamiennej, po Górę Św. Rocha w Wąchocku, znajdował się unikalny w Europie 
kompleks późnopaleolitycznych obozowisk, związanych z obróbką krzemie-
nia i wydobyciem hematytu, używanego do wytwarzania czerwonego barwnika 
(ochry), stosowanego do celów rytualnych, nazywany dziś mianem: „Rydno”. 
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Nazwę tę wymyślił Stefan Krukowski jako grę słów: rudy, ryć, rydel. Określa 
ona kilkaset stanowisk, skupionych wokół kopalni hematytu, na piaszczystych 
wydmach po obu stronach Kamiennej. Obozowiska łowców reniferów i ślady 
eksploatacji hematytu pochodziły z czasów kultury hamburskiej (ok. 13-12 tys.
lat temu), kompleksu Federmesser (ok. 11,8-10,8 tys. lat temu), kultury Bromme-
Lingby (ok. 11,8-10,8 tys. lat temu) i kultury świderskiej (ok. 10,8-10 tys. lat temu). 
Na terenie „Rydna” odkryto liczne ślady paleolitycznej eksploatacji otoczaków 
hematytu ze zlepieńców triasowych, która była prowadzona metodą odkryw-
kową. Znajdowało się tu wiele szybów lub dołów o głębokości do 1,5 m. Bryły były 
następnie rozkruszane i rozcierane na proszek, w celu uzyskania czerwonego 
barwnika – ochry. Hematyt docierał bardzo daleko, nawet na odległość kilkuset 
kilometrów na zachód. Ziarna hematytu odkryte na obozowiskach w Całowaniu 
pod Warszawą, jednego z najważniejszych stanowisk archeologicznych z tego 
okresu na ziemiach polskich, również pochodziły z „Rydna”. Wokół kopalni 
znaleziono liczne ślady osadnictwa, składające się zarówno z obozowisk pod-
stawowych, niekiedy z pojedynczymi obiektami mieszkalnymi (jednorodzinny, 
zagłębiony w ziemię obiekt kultury świderskiej, związany zapewne z zimo-
wym rozproszeniem ludności i indywidualnymi polowaniami), jak też mniejsze 
nagromadzenia zabytków kamiennych, będące śladem wielokrotnych pobytów 
na krótkotrwałych biwakach. Rozmiary tych obozowisk i występowanie impor-
tów surowców kamiennych (obecność obsydianów wydobywanych w Górach 
Tokajskich czy radiolarytów z Białych Karpat) poświadczają uprzywilejowaną 
pozycję i ponadregionalne znaczenie. W pewnych okresach złoża mogły być 
kontrolowane przez niezwykle duże (jak na ówczesne warunki) społeczności, 
które czerpały korzyści z wymiany ochry lub prawa do dostępu do kopalni. Kres 
temu osadnictwu położyło ocieplenie się klimatu pod koniec epoki lodowcowej 
i przypuszczalna migracja w pn.-wsch. kierunku za stadami reniferów. Tereny 
te były później wielokrotnie zasiedlane w mezolicie, neolicie, epoce brązu 
i żelaza. Współcześnie obiekty niszczono przez niekontrolowany pobór piasku, 
uprawy rolne i dzikie wysypiska śmieci. Pewne dane o rozwoju okolic Skarżyska-
Kamiennej można też próbować wywieźć na podstawie powierzchniowego roz-
poznania archeologicznego obszarów sąsiednich (80-64, 79-65, 79-66, 81-64 
i 81-66) do tego, na którym położone jest miasto. Można przypuszczać, że tereny 
w dolinie Kamiennej w okolicy Skarżyska-Kamiennej były penetrowane nie tylko 
w okresie paleolitu, ale mogły również być zamieszkałe przez ludność rolniczą 
w okresie neolitu, przez przedstawicieli kultury trzcinieckiej i łużyckiej (epoka 
brązu), tereny te zostały również objęte osadnictwem kultury przeworskiej 
(epoka żelaza), a następnie w okresie wczesnego średniowiecza. Obozowiska 
paleolityczne znajdowały się na terenie dzisiejszych miejscowości: Zbijów Mały 
i Duży, Jagodne, Marcinków, Wąchock, Parszów. Ślad osadniczy z okresu neo-
litu znajduje się na terenie Skarżyska Kościelnego, w miejscowości Ubyszów, 
Zbijów Mały i Duży, Marcinków oraz Wąchock. Ślady osadnictwa z epoki brązu 
zlokalizowano w Zbijowie Małym i Dużym (kultura trzciniecka), w Skarżysku 
Kościelnym, Podosinach, Mirowie Starym, Zbijowie Małym i Dużym, Kierzu 
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Niedźwiedzim (kultura łużycka). W Zbijowie Dużym zlokalizowane jest także 
cmentarzysko ludności kultury pomorskiej. Osadnictwo z epoki żelaza znamy 
z miejscowości Zbijów Duży, Wąchock, Parszów. W Majkowie, Marcinkowie, 
Ratajach, Starachowicach, Wielkiej Wsi i Wąchocku znajdowały się miejsca 
produkcji dymarskiej. W Wąchocku funkcjonowało cmentarzysko z tego okresu. 
Osadnictwo wczesnośredniowieczne zlokalizowane było wokół Wąchocka. 
Również Rataje, Wielka Wieś, Zbijów Mały i Duzy były zamieszkałe w okresie 
wczesnego średniowiecza. W zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach znaj-
duje się natomiast naczynie datowane na okres koniec X - poł. XIII w., pocho-
dzące przypuszczalnie z jednego z grobów szkieletowych z domniemanego 
cmentarzyska szkieletowego ze Skarżyska Kościelnego (w pobliżu przystanku 
PKP Skarżysko Kościelne). Znaleziony wówczas pochówek kobiecy wyposażony 
był w kabłączki skroniowe i wspomniane naczynie z cylindryczną szyjką, zdo-
bione nakłuwanymi dołkami i żłobkami dookolnymi, ze znakiem garncarskim 
w formie krzyża greckiego.

Z danych historycznych wiadomo, że w Rejowie (ob. dzielnica Skarżyska-Ka -
miennej) stał drewniany kościół pw. św. Mikołaja. Osada Rejów (Żyrcin, Sirchin) 
położona była w dobrach klasztoru cystersów w Wąchocku. Miała ona najpew-
niej wczesnośredniowieczny rodowód. Pierwsze informacje o niej pochodzą 
z dokumentu Bolesława Wstydliwego zatwierdzającego posiadłości i przywi-
leje klasztoru w Wąchocku. Przekazanie dóbr z Rejowem (Żyrcinem) na rzecz 
klasztoru nastąpiło w początkach XIII w. Osada musi mieć jednak wcześniejszą 
metrykę. Przekazał ją Iwo Odrowąż, a wcześniej należała ona najpewniej do 
biskupów krakowskich lub do rodu Odrowążów i Lisów oraz Powałów. Osada 

Fot. 1. Widok od zachodu na przypuszczalną lokalizację kościoła św. Mikołaja  
w Skarżysku-Kamiennej, M. i N. Glińscy
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uległa zniszczeniu (pomiędzy 1275 a poł. XV w.) i nie funkcjonowała w czasach 
Jana Długosza. Jej ponowne zasiedlenie wiąże się z budową kuźnicy w 2 ćw. 
XVI w. 3 grudnia 1530 r. Józef Głoza otrzymał przywilej na urządzenie kuźnicy 
od opata wąchockiego Rafała Zaborowkiego. W 1559 r. przeszła ona w ręce Jana 
Ryj Kochanowskiego. W rękach Kochanowskich pozostawała do 1614 r., kiedy 
to dzierżawcami osady stali się Szeligowscy. W osadzie powstał drewniany, 
modrzewiowy kościółek filialny pw. św. Mikołaja, który był najpewniej funda-
cją Kochanowskich. Zbudowano go prawdopodobnie w 2. poł. XVI w., skoro  
w 1639 r. był już mocno zniszczony. Zgodnie z tradycją lokalną stał on na 
skrzyżowaniu ul. Długosza i Reja, w miejscu gdzie dziś stoi kapliczka z krzy-
żem. Kościół był jednonawowy, z zakrystią. W nawie wzmiankowano trzy okna, 
zapewne był on więc niewielki. Obok stała dzwonnica. Budynek został odno-
wiony przez opata wąchockiego Jana Karola Konopackiego (1635-1643). Kościółek 
w Rejowie przestał istnieć wraz z kasatą zakonu cysterskiego w 1818 r. Rozebrano 
go ok. 1820 r. W 1948 r. podczas prac związanych z brukowaniem ulicy Reja tra-
fiono na groby szkieletowe, które mogą pochodzić z cmentarza przykościelnego.

Architektura drewniana z uwagi na powszechną dostępność budulca i łatwość 
obróbki była nieodłącznym elementem historycznego krajobrazu kulturowego 
Polski. Drewniane świątynie katolickie na terenie dzisiejszego województwa 
świętokrzyskiego nie prezentowały jednak tak dużej różnorodności pod wzglę-
dem formy i techniki budowy, jak kościoły w innych regionach kraju. W prze-
ważającej mierze były to budowle o cechach archaicznych, wywodzących się 
jeszcze z gotyku, wzbogacone w XVIII w. o barokowe detale architektoniczne. 
Pod względem układu przestrzennego składały się najczęściej z prostokątnej 
nawy oraz z węższego od niej, zamkniętego trójbocznie prezbiterium oraz zakry-
stii, a także dobudowywanych w późniejszych okresach krucht przed wejściami 
(od strony zachodniej lub południowej). Dominowały kościoły zbudowane 
w technice zrębowej, w charakterystycznym dla Małopolski systemie więźbowo-
-zaskrzynieniowym lub w młodszych okresach z oddzielnymi dachami nad nawą 
i prezbiterium. Były to budowle orientowane z prawie kwadratową nawą i węż-
szym, trójbocznie zamknięte prezbiterium. Wnętrze charakteryzowało się zespo-
lenie dwóch oddzielnych brył (nawy i prezbiterium) stropem płaskim, w nawie 
z zaskrzynieniami. Okna początkowo znajdowały się tylko od południa (dwa 
w nawie i jedno w prezbiterium), z czasem pojawiły się też po północnej stronie. 
Świątynia nakryta była na ogół wysokim i stromym dachem o wspólnej kalenicy, 
wspartym na więźbie storczykowej. Szerokość dachu odpowiadała szerokości 
prezbiterium, w nawie poszerzonym o zaskrzynienia. Zachowany opis kościoła 
w Rejowie pozwala przypuszczać, że i w tym wypadku mamy do czynienia ze 
świątynią zbudowaną w oparciu o tradycyjny model nawiązujący do gotyc-
kich kościołów. Można z dużą doza prawdopodobieństwa przyjąć, że była to 
mała, orientowana, jednonawowa budowla o prostokątnej lub zbliżonej do kwa-
dratu nawie i węższym od niej, zapewne zamkniętym trójbocznie prezbiterium. 
Świątynia posiadała zapewne dwa okna w nawie i jedno w prezbiterium. Od 
północy do dwuczłonowej bryły kościoła dostawiono zakrystię. W zależności od 
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konstrukcji dachu można przyjąć, albo że był to kościół o wspólnym dachu o jed-
nej kalenicy nad nawą i prezbiterium, zapewne wsparty na więźbie storczykowej 
z zaskrzynieniami (co wydaje się najbardziej prawdopodobne). Wtedy analogią 
dla tej świątyni byłyby zachowane kościoły: w Zborówku, gm. Pacanów (kościół 
św. Idziego z 2. Poł. XV w.); Rachwałowicach, gm. Koszyce (kościół Narodzenia 
N.M. Panny z 1542 r.) lub Kossowie, gm. Radków (kościół MB Częstochowskiej 
z 1765 r.). Podobne świątynie, tylko z bardziej rozbudowanymi kruchtami zachod-
nimi, znajdują się w Glinianach, gm. Ożarów (kościół św. Wojciecha z 1595 r.); 
Busku-Zdroju (kościółek cmentarny św. Leonarda z 1699 r.) lub Rembieszycach, 
gm. Małogoszcz (kościół św. Piotra i Pawła z 1798 r.). Jako zbliżone typy świątyń, 
ale o krokwiach przedłużonych przypustnicami, można też wskazać: kościół 
w Radkowicach, gm. Pawłów (kościół Matki Boskiej Częstochowskiej z 1621 r., 
przeniesiony w 1962 r. z Miedzierzy) i Bebelnie, gm. Włoszczowa (kościół Naro-
dzenia N. M. Panny z 1725 r.). Nie można jednak też wykluczyć, że kościół 
rejow  ski posiadał już niższy dach nad prezbiterium, a wyższy nad nawą. Wtedy 
jako analogie należałoby przyjąć kościoły w Lipie, gm. Ruda Maleniecka (kościół 
św. Waw rzyńca z XV w. (?); Kleczanowie, gm. Obrazów (kościół św. Katarzyny 
i św. Sta nisława z 1690 r.); Stradowie, gm. Czarnocin (kościół św. Bartłomieja 
z ok. 1699 r.), Chomentowie, gm. Sobków (kościół św. Marii Magdaleny z 1711-
1744 r.), Gorzkowie, gm. Kazimierza Wielka (kościół św. Małgorzaty z 1758 r.); 
Cudzy nowicach, gm. Kazimierza wielka (kościół Wszystkich Świętych z 1762 r.);  
Obie chowie, gm. Słupia Jędrzejowska (kościół Nawiedzenia N. M. Panny  
z 1763 r.); Tokarni (kościół Matki Boskiej Pocieszenia z 1763 r. przeniesiony 
z Rogowa); Rako szyna, gm. Nagłowice (kościół św. Stanisława Biskupa z 1779  
lub 1780 r.) i Bodze chowie (kościół św. Zofii i św. Stanisława Kostki z 1937 r.). 

Fot. 2. Widok od północnego-zachodu na przypuszczalną lokalizację kościoła  
św. Mikołaja w Skarżysku-Kamiennej, M. i N. Glińscy
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Pod kątem danych archeologicznych bez przeprowadzenia badań sondażo-
wych nie da się nic więcej powiedzieć. Prospekcja terenowa nie pozwoliła na 
wnioskowanie o lokalizacji, a tym bardziej stanie zachowania stanowiska arche-
ologicznego w omawianym miejscu. Na skrzyżowaniu ul. Reja, ul. Długosza 
i ul. Przekątnej, na niewielkim wzniesieniu stoi kapliczka z krzyżem (fot. 1-3). 
Wzgórek wydaje się sztuczne uformowany ręką ludzką, ale jego niewielkie roz-
miary i forma wskazują raczej na jego usypanie w związku z budową kapliczki. 
Trudno bez dalszych badań wnioskować o pierwotnym ukształtowaniu terenu 
(w okresie funkcjonowania tutaj świątyni, być może wraz z nekropolą). Sposób 
zagospodarowania tego terenu (niewielka górka, porośnięta trawą) nie pozwala 
też na obserwacje powierzchniowe - nie ma możliwości prześledzenia ewen-
tualnego występowania zabytków (fragmentów ceramiki, kości, przedmiotów 
metalowych).

Biorąc pod uwagę stan ochrony konserwatorskiej tego terenu należy wskazać, 
że miejsce to nie jest objęte żadną formą ochrony prawnej. Nie zostało ono wpi-
sane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego, nie jest ujęte w woje-
wódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków (ani jako zabytek nieruchomy, ani 
archeologiczny). Skarżysko-Kamienna nie posiada gminnego programu opieki 
nad zabytkami. Dla tego obszaru brak badań AZP – brak archeologicznej ewi-
dencji zabytków. Biorąc pod uwagę udokumentowaną historię tego miejsca oraz 
wysokie prawdopodobieństwo występowania reliktów nie tylko samej świątyni, 
ale również możliwość występowania przy niej miejsca grzebalnego, naturalnym 
wydaje się postulat nie tylko wzmożonych badań historycznych oraz archeolo-
gicznych, ale również o ujęcie go w ewidencji stanowisk archeologicznych, a tym 
samym objęcie go ochroną konserwatorską. 

Fot. 3. Widok od północnego-wschodu na przypuszczalną lokalizację kościoła  
św. Mikołaja w Skarżysku-Kamiennej, M. i N. Glińscy
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Jan Janiec

Opinia geologiczna

Historyczna osada Rejów (Żyrcin) znajduje się w południowej części miasta 
Skarżyska-Kamiennej. W sensie geomorfologicznym położona jest w dolinie 
rzeki Kamionki i na okalających ją wzniesieniach zbudowanych ze skał triasu 
dolnego (mapa geologiczna wg P. Filonowicza. 1978). Dolina Kamionki stanowi 
głęboką rynnę erozyjną, wyciętą na 30-40 m w osadach triasu i wypełnioną osa-
dami czwartorzędu (schematyczny przekrój geologiczny).

Triasowe osady budujące wzniesienia reprezentują górną część triasu dolnego  
(pstrego piaskowca) w literaturze znanego pod nazwą ret. Litologicznie są to 
pias kowce płytowe i gruboławicowe z wkładkami iłów, margli i rud żelaza. Rudy 
żelaza były w przeszłości (do końca XIX w.) eksploatowane i przetapiane w wiel-
kim piecu w Rejowie. Zainteresowaniem cieszyły się również piaskowce. Były 
eksploatowane w kamieniołomach, których ślady są nadal widoczne na obsza  rze 
wzniesień górujących nad doliną Kamionki. Jeden z nich zlokalizowany jest 
w rejonie Muzeum Orła Białego i osiedla robotniczego, powyżej parkingu samo-
chodowego. Są to piaskowce jasne lub żółte, niekiedy z odcieniem różowym.

Dolina Kamionki została wyerodowana w neogenie (trzeciorzęd), natomiast 
w plejstocenie (czwartorzęd) była zasypywana osadami rzecznymi i lodowco-
wymi (mułki, piaski, żwiry). W plejstocenie zaznaczyły się również okresy erozji 
wgłębnej, ale były zdecydowanie słabsze i nie sięgały głęboko w skały podłoża. 
Efektem procesów erozji i akumulacji w dolinie Kamionki są tarasy rzeczne. 
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Na obszarze osady Rejów w dolinie Kamionki zaznaczają się przynajmniej trzy 
poziomy tarasów. Najniższy, taras zalewowy, zbudowany jest z mułków, piasków 
i materiału humusowego. Wznosi się 1-2 m ponad poziom rzeki. 3-5 m.n.p rzeki 
zalegają piaski rzeczne tarasu nadzalewowego, powstałe w okresie ostatniego 
zlodowacenia, które nie dotarło w rejon Skarżyska. Piaski te przez wiele lat były 
eksploatowane w piaskowni między Rejowem a drogą E-7 (dzisiejsze Piachy). 
Najwyżej położony taras akumulacyjno-erozyjny wznosi się ponad wcześniej 
wskazanym tarasem akumulacyjnym. Jego geneza jest wodnolodowcowa, co 
ozna  cza, że powstał na skutek akumulacji rzecznej i lodowcowej w okresie  
zlodowaceń środkowopolskich. Budują go piaski i żwiry.

Badany obiekt archeologiczny (prawdopodobne relikty kościoła św. Mikołaja) 
był zlokalizowany na powierzchni tarasu najwyższego wodnolodowcowego. 
Dzisiaj upamiętnia go kapliczka posadowiona na niewielkim (1-2 m) wzniesieniu.

Zadanie badawcze polegało na wskazaniu genetycznego charakteru wznie-
sienia. Czy jest to wydma, czy nasyp, czy może element budowli (kościoła) 
np. kamienne fundamenty, przykryte osadami nasypanymi? Wykonane sondy 
pozwoliły ustalić, że wzniesienie zostało najprawdopodobniej usypane po roz-
biórce kościoła z osadów piaszczystomulastych z dużą zawartością szlaki wielko-
piecowej. Górna część wzniesienia została wzmocniona materiałem kamiennym 
(z rozbiórki posadzki kościoła św. Mikołaja?), na którym posadowiono kapliczkę. 
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Krótka i na chwilę obecną (w miarę) pełna  
historia kaplicy pod wezwaniem  

 św. Mikołaja w Rejowie

Osada Rejów (Żyrcin, Sirchin) położona była w dobrach klasztoru cystersów 
w Wąchocku. Miała ona najpewniej wczesnośredniowieczny rodowód. Pierwsze 
informacje o niej pochodzą z dokumentu Bolesława Wstydliwego zatwierdza ją -
cego posiadłości i przywileje klasztoru w Wąchocku. Przekazanie dóbr z Rejo -
wem (Żyrcinem) na rzecz klasztoru nastąpiło zapewne w początkach XIII w. 
Osada musiała mieć jednak wcześniejszą metrykę. Przekazał ją Iwo Odrowąż 
biskup krakowski, a wcześniej należała ona do rodu Odrowążów i Lisów oraz 
Powałów. Osada mogła ulec zniszczeniu (pomiędzy 1275 rokiem a połową  
XV stulecia), bowiem brak informacji o jej funkcjonowaniu w XIV-XV wieku.

Początek opisu kaplicy rejowskiej z Akt Rządu Gubernialnego Sandomierskiego, 
przytoczony na podstawie  opisu z 20 stycznia 1741 roku sporządzonego  

przez komisarza Grzegorza Michalskiego, fot. M. Medyński
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Budowę kościoła św. Mikołaja poprzedzają bezpośrednio duże inwestycje 
cystersów (właścicieli Rejowa, wcześniej Żyrcina) i ich dzierżawców w rozbu-
dowę opustoszałej wsi i kuźnicy. 3 grudnia 1530 roku opat z Wąchocka Rafał 
Zaborowski nadał kuźnikowi Józefowi Głozie przywilej na urządzenie kuźnicy. 
Złe gospodarowanie kuźnicą rejowską i jej zadłużenie doprowadziło wkrótce do 
zmiany dzierżawcy.

W inwentarzu kuźnicy rejowskiej z 15 stycznia 1639 roku możemy przeczytać, 
że kościół św. Mikołaja wystawiony był przez Jana Reja Kochanowskiego herbu 
Korwin z Woli Bródnowskiej, po tym gdy w 1552 roku wziął w dzierżawę od 
opata Andrzeja Szpota kuźnicę i wójtostwo Żyrcin (późniejszy Rejów), następ-
nie razem z synami Piotrem i Andrzejem odbudowali wieś stawiając w niej 
modrzewiowy jednonawowy kościół. W rękach Kochanowskich pozostawała 
do 1614 r., kiedy to dzierżawcami osady stali się Szeligowscy. Budynek posiadał 
dzwonnicę z niewielkim dzwonkiem, zakrystię, podłogę kamienną, wyposażony 
był w pięć okien, ławki. W ołtarzu głównym „snycerskiej roboty” malowanym 
srebrem umieszczony był obraz włoskiego malarza przedstawiający Najświętszą 
Pannę Marię Większą (S.M.V. Maioris), obok malowane srebrem cyborium 

Opis kaplicy rejowskiej z Akt Rządu Gubernialnego Sandomierskiego,  
przytoczony na podstawie  opisu z 20 stycznia 1741 roku sporządzonego  

przez komisarza Grzegorza Michalskiego, fot. M. Medyński
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z drewna. Na wyposażeniu kościoła były kielich srebrny, trzy obrusy, para cyno-
wych ampułek, alba, ornat adamaszkowy biały, bursa, velum jedwabne, dwa 
korporały, para mosiężnych lichtarzy i mszał. Wspomniano też, że był już pod-
niszczony. Wieś liczyła w tym czasie 13 domów „czeladzi kuźniczej”, ale osada 
rozwijała się dynamicznie, skoro w 1662 roku wykazano w niej 62 podatników 
i 114 w 1787 roku. Kościół ten, a w zasadzie kaplica był świątynią filialną parafii 
w Wąchocku, której kolatorami byli właściciele Rejowa, cystersi z Wąchocka. 
W okresie budowy kościoła Rejów przedstawiał się, jako dobrze zagospodaro-
wana osada rzemieślnicza z dymarką i młynem. Z czasem, po erygowaniu parafii 
w Skarżysku Kościelnym w 1657 r., które również należało do dóbr cystersów, 
znalazł się w granicach administracyjnych tejże parafii. Prawdopodobnie przy 
kościele funkcjonował od początku cmentarz. Budynek został odnowiony przez 
opata wąchockiego Jana Karola Konopackiego (1635-1643). 

Kolejny opis kościoła z 1741 roku przynosi informacje o ogrodzeniu cmenta-
rza kościelnego parkanem o dwóch furtach, wyposażeniu wnętrza w trzy ławki, 
dwie szklane lampy, sześć lichtarzy, portatyle, okna z szybami oprawionymi oło-
wiem zabezpieczone były żelaznymi prętami, centralnie umieszczona była pasja, 
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budynek posiadał dobry dach, mocne drzwi główne i do zakrystii wyposażono 
w żelazne zawiasy, skoble i kłódki. 

W 1820 roku kościół św. Mikołaja został rozebrany, rzekomo z powodu złego 
stanu, czemu zdaje się zaprzeczać wstydliwy fakt sprzedania drzewa z roz-
biórki na licytacji, o co dochodziły się późniejsze władze administracyjne Rejowa 
– Zakłady Górnicze Okręgu Wschodniego w 1839 roku. Rozbiórka kościoła 
i jego ewentualny zły stan były spowodowane zmianami własnościowymi, po 
przejęciu dóbr klasztornych na skarb państwa i kasacie klasztoru wąchockiego  
w 1818 roku. Obecnie jedynym znanym elementem tej najstarszej na terenie mia-
sta Skarżyska-Kamiennej i powiatu skarżyskiego świątyni jest ołtarz przeniesiony 
do kościoła w Suchedniowie, o którym Kronika parafii suchedniowskiej pisze 
pod 1870 rokiem, że został przemalowany i na nowo pozłocony, a w miejsce 
zniszczonego obrazu namalowano św. Mikołaja, nawiązując tym samym do 
miej  sca jego pierwotnego pochodzenia. Z kolei zachowane pokwitowanie probo -
szcza suchedniowskiego z 1822 roku wyraźnie mówi, że z kościoła rejowskiego 
17 marca 1822 roku zabrano obraz św. Mikołaja w obecności pobożnego tłumu  

Fragment Lustracji  
1639 r., opis kuźnicy 

rejowskiej i kościółka 
św. Mikołaja w Rejowie, 

ZDP sukc. 1125, k. 44,  
fot. M. Medyński
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wiernych, co stawia pod znakiem zapytania informacje o umieszczeniu począt-
kowo w ołtarzu obrazu NMP, zwłaszcza w kontekście znanego od początku 
wezwania kościoła. Cała sprawa nie była jednak do końca jasna, i była rozpatry-
wana w konsystorzu diecezji sandomierskiej w latach 1821-1822, bowiem pozo-
stały wątpliwości co do przeniesienia obrazu wraz z całym wyposażeniem (ołtarz 
i utensylia), i dopiero w lipcu 1822 roku przeniesiono do Suchedniowa także 
dawny ołtarz, aby spełnione zostały przepisy prawa kanonicznego. Zgodnie 
z tradycją lokalną kościół św. Mikołaja stał na skrzyżowaniu ulic Długosza, 
Reja i Przekątnej, w miejscu gdzie dziś stoi kapliczka z krzyżem na sztucznie 
usypanym pagórku. W 1948 roku podczas prac związanych z brukowaniem ulicy 
Reja trafiono na groby szkieletowe, które mogą pochodzić z cmentarza przy-
kościelnego lub z późniejszego cmentarza cholerycznego. Niestety, nie natra-
fiono wówczas na ślady budynku kościoła, co sugeruje, że zgodnie z tradycja 
lokalną ulokowany był w niewielkim oddaleniu od obecnej ulicy Reja, najpraw-

Fragment korespondencji Naczelnika Zakładów Górniczych  
w Okręg Wschodni delegowanego do Komisarza Obrachunkowego  

w Rejowie z 1839 roku w sprawie nieistniejącej kaplicy św. Mikołaja,  
Akta Rządu Gubernialnego Sandomierskiego, fot. M. Medyński. 
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dopodobniej w miejscu lokalizacji późniejszej kapliczki (wystawionej w latach  
40. XIX stulecia?). 

Zachowane opisy kościoła w Rejowie pozwalają przypuszczać, że w tym 
wypadku mamy do czynienia ze świątynią zbudowaną w oparciu o tradycyjny 
w Małopolsce model nawiązujący do gotyckich kościołów. Można z dużą 
dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że była to mała, orientowana, jednona-
wowa budowla o prostokątnej lub zbliżonej do kwadratu nawie i węższym od 
niej, zapewne zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Zakrystia była zapewne 
dostawiona do bryły kościoła. Architektura drewniana z uwagi na powszechną 
dostępność budulca i łatwość obróbki była nieodłącznym elementem historycz-
nego krajobrazu kulturowego Polski. W przeważającej mierze były to budowle 
o cechach archaicznych, wywodzących się jeszcze z gotyku, wzbogacone  
w XVIII w. o barokowe detale architektoniczne. Pod względem układu prze-
strzennego składały się najczęściej z prostokątnej nawy oraz z węższego od niej, 
zamkniętego trójbocznie prezbiterium i zakrystii.

Odpowiedź na powyższe pismo informująca o sprzedaniu drzewa  
z rozbiórki kościoła św. Mikołaja w Rejowie i przeniesieniu ołtarza  

do kościoła w Suchedniowie, tamże. 
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