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której eksplorację rozpoczęto w sezonie 1991 — wykop 1/91. Drugi z wykopów zlokalizowa
ny został w bezpośredniej bliskości wykopu 7/H/1988. Byl to wykop nad kopalnią 7-610, 
której wyrobiska rozpoznano wykopaliskowo w latach poprzednich.

Wykop 1/91 to rozpoznana za pomocą przeprowadzonych na dużym obszarze dolkowań, 
wyizolowana pracownia krzem ieniarska. W sezonie 1991 wykopem o powierzchni 50 m 
wyeksplorowano w całości pozostałości pracowni występujące w glebie i podglebiu, aż do 
stropu czerwonej gliny z wietrzeli nowej. Pracownia ta  w całości związana była z produkcją 
czworościennych siekier przez ludność zaliczaną do kultury amfor kulistych. Po wyeksplo
rowaniu pracowni, w glinie znalezione zostały 3 mocno spatynowane zabytki? krzem ien
ne: okruch z krzemienia pasiastego o nieregularnym retuszu krawędzi oraz 2 odlupki. 
Stan zachowania okazów (wyświecenie eolityczne) sugerował, iż mogą to być przedmioty 
związane z o wiele wcześniejszą niż neolit jednostką kulturową. Zaistniała więc koniecz
ność pogłębienia całego wykopu w sezonie 1992 w taki sposób, aby wy eksplorowana zosta
ła cala warstwa gliny aż do stropu zwietrzałych wapieni, stanowiących w Krzemionkach 
naturalne podłoże. W trakcie prac nie natrafiono jednak na żadne nowe m ateriały mogące 
wyjaśnić sytuację.

Badania hałdy kopalni 7-610 miały na celu dalsze rozpoznanie struk tu ry  odkrytej 
w sezonie 1988. S truk tura  ta, określana przez nas jako pracownia — obozowisko górnicze, 
to wyizolowana stratygraficznie i planigraficznie pracownia krzem ieniarska, zawierająca 
oprócz pozostałości obróbki krzemienia ślady dużego, centralnie położonego ogniska. 
Wykop o powierzchni 8 m3 zlokalizowano w taki sposób, aby poszerzyć w interesującym 
nas rejonie wykop 7/H/88. Okazało się, że badana pracownia znąjdowała się wewnątrz 
stałej konstrukcji słupowej. Dowodem na to są ślady po słupach tworzących ściany, widocz
ne w dwóch profilach. Odkrycie takiej konstrukcji jest nowością w historii badania nie 
tylko kopalń krzemionkowskich, ale też i całego neolitycznego górnictwa w Europie. 
W wyniku badań pozyskano ok. 25 tysięcy pozostałości krzemiennych oraz 30 fragm. 
ceramiki kultury amfor kulistych.
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Badania prowadzi! W Sosnowski. Osada ku ltm y ceramiki wstęgowej 
rytej, ku ltury  pucharów lejkowatych i cm entarzysko birytualne 
z okresu wpływów rzymskich (kultura wielbarska, faza B2/C 1).
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Badania prowadzili d r Stanisław Kukawka (autor sprawozdania) 
i dr Jo lanta M alecka-Kukawka. Finansowane przez Uniwersytet im. 
Mikotąja Kopernika w Toruniu. Drugi sezon badań. Osada? kultury 
ceramiki wstęgowej rytej, osada kultury  późnej ceramiki wstęgowej,


