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18 Neotit

wnętrzny rząd „slupów" równoległy do ściany NW). Ponieważ dom znajduje się w centrum  tak 
osady kultury pucharów lejkowatych jak  1 kultury ceramiki promienistej nie je s t możliwe 
ustalenie Jego chronologii.

Pozostałe ślady „slupów" (13) nie tworzą regularnych układów.
Badania będą kontynuowane.

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie

Badaniami kierował mgr Witold Migał. Poszczególne odcinki prowadzili; 
mgr mgr Wojciech Borkowski, Sławomir Salaciński, Marek Zalewski. 
Uczestniczyli również studenci Instytutu Archeologii UW — Marcin 
Bednarz, Paweł Zygier, Joanna Fide. Finansowało Muzeum Historycz
ne· Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dwunasty sezon b a 
dań. Kopalnie krzemienia pasiastego. Neolit, wczesna epoka brązu. 
Kultury '  amfor kulistych i mierzanowieka.

Badania koncentrowały się w obrębie hałdy szybu n r  7-610 i w rejonie szybu n r 10-1441.
Prace związane z haJdą szybu 7-610 miały na celu określenie zasięgu i rozmiaru przetwór

stw a krzemienia oraz uchwycenie pewnych, hipotetycznych struk tu r pozwalających na doko
nanie połączeń funkcjonalnych pomiędzy różnymi jednostkam i wydobywczymi. Wykopy b a
dawcze zaplanowano na północ I południowy-zachód od sludniska szybu. Miały one łączną 
powierzchnię 32 m2. Wykop 1-90 w postaci rowu sondażowego o długości 10 m usytuowano 
w taki sposób, aby zamykał on od północy widoczne na powierzchni pozostałości hałdy 
gruzowej okalającej szyb. Natrafiono w nim na fragment pracowni znajdującej się pod hałdą 
w postaci zbitych pakietów krzemieni. Eksplorując ww. wykop cienkimi (5 cm) warstwami 
mechanicznymi I przesiewając materiał na sitach wyodrębniono również fragmenty ceramiki 
kultury amfor kulistych, analogiczne jak  odkryte w sezonie 1988.

C harakter osadów przykrywających zwie trze linę według opinii doc. Z. Wójcika (Muzeum 
Ziemi PAN) wyklucza możliwość powstawania namywów ilastych, jakie tworzyły by się n a  
wydeptywanych ścieżkach łączących poszczególne jednostki ze sobą 1 co za tym Idzie możność 
Ich zaobserwowania w profilach, czy planach wykopów. Nie m a też metody, która wiarygodnie 
potwierdziłaby takie struk tury  z pomocą pomiarów stosowanych w naukach geologicznych. 
W związku z tym odnośnie tej kwestii uzyskano wynik negatywny.

Drugi z iwkopów badawczych (11-90) został umieszczony pomiędzy hałdą szybu 7-610 
i szybem przylegającym do jednostki n r 610 od strony południowo-zachodniej. Uchwycono tu 
zarowno fragm ent hałdy 7-610, jak  i początek innej struktury, której nie można chyba bezdys
kusyjnie wiązać z szybem nr 610. Natrafiono tu na fragment pracowni krzemieniarsklej oraz 
pozostałości po ognisku łączącym się z pobliskim obozowiskiem. Materiały krzemienne to 
w przeważającej większości pozostałości po wytwarzaniu ostrzy siekier, bardzo typowe dla tego 
regionu kopalń. Zlokalizowano tu  Jednak również rdzenie odłupkowe o świeższych negatywach 
odbiegających od reszty okazów, co Jest widocznym świadectwem rcutylizacji odpadów. Znale
ziono także fragmenty ceramiki kultury amfor kulistych.

Badania wykopaliskowe w tym rejonie zakończyła seria pomiarów metodą magnetyczną 
dokonana przez d r K. Misiewicza z Pracowni Postępu Fizyko-Technicznego IHKM PAN. W jej 
wyniku oszacowano wielkość częściowo wyeksplorowanego skupiska ognisk odkrytych w sezo
nie 1988, a  także zlokalizowano dwie inne anomalie, które są  prawdopodobnie odzwierciedle
niem podobnych obiektów znajdujących się na terenie przewidzianym do badań  wykopalisko
wych w przyszłych sezonach.

Badania w rejonie szybu nr 10-1441 miały przede wszystkim na celu wyjaśnienie sytuacji 
geologiczno-górniczej w tej części pola górniczego, W związku z tym. że w profilu uzyskanym 
w trakcie poprzednich sezonów nie natrafiono n a  warstwę krzemienia i wyniknęły trudności 
z jednoznaczną interpretacją tego obiektu, zdecydowano się na wykonanie pionowego sztucz
nego przekopu wgłąb złoża w celu uchwycenia w caliźnie bądź warstwy wapienia oolitowego, 
bądź wapienia koralowego, z których można byłoby wnioskować — jak  głęboko znajduje się 
w rzeczywistości krzemień. W efekcie osiągnięto poziom wapienia koralowego. W świetle tych 
badań  można przyjąć, że badana struk tu ra  nie powstała w wyniku działalności neolitycznych 
górników, a je s t świadectwem nowożytnym. Dzięki jednak  pracom w obrębie jednostki n r  10 
stworzono nową, bardzo atrakcyjną możliwość przebadania przyległych do niej wyrobisk za 
pomocą wcinki bocznej. Wejście to zabezpieczono na stałe w taki sposób, aby służyło jako 
przyszły p unk t wyjścia dla badań w tym rejonie pola eksploatacyjnego,

W sezonie 1990 uzyskano łącznie 41 842 zabytki, w tym 374 formy wydzielone i 41 468 
odpadów produkcyjnych. Materiały zdeponowano w magazynach Rezerwatu Archeologicznego 
w Krzemionkach i w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Badania będą kontynuowane.
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