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Stanowisko rozciąga się na łagodnym, wylesionym stoku o ekspozycji wschod-
niej. Koncentracje artefaktów występują na skłonie około 2 i 4 m poniżej oraz 
w odległości 20 i 40 m od krawędzi wierzchowiny, która ma bezpośrednio nad 
stanowiskiem wysokość 271 m n.p.m. Założono 17 wykopów o łącznej po-
wierzchni 8,62 ara. Eksplorację prowadzono 10-centymetrowymi warstwami 
mechanicznymi do poziomu archeologicznie jałowego. Wszystkie znaleziska 
zostały zlokalizowane trójwymiarowo, a w miejscach większego nagromadze-
nia artefaktów osady były przesiewane na sitach.

Artefakty na całościowo wyeksplorowanym stanowisku znajdowano wy-
łącznie w osadach deluwialnych do głębokości około 80 cm w profilu (wraz 
z humusem). Tworzą one dwie koncentracje.

Odkryto łącznie 595 zabytków kamiennych. Koncentracja I zajmowała 
obszar o powierzchni około 20 m² w północnej części stanowiska. Znalezione 
tu 93 artefakty (m.in.17 odłupni i rdzeni, 48 odłupków i wiórów, 16 narzędzi) 
zalegały in situ, na głębokości 5-20 cm od poziomu zdjęcia humusu. Na pozio-
mie odsłonięcia podjęto fragment ceramiki. Koncentracja II była zlokalizowana 
około 40 m na północny wschód od koncentracji I. Natrafiano tu na nieregu-
larne zaciemnienia naruszające pierwotny układ deluwiów i będące prawdopo-
dobnie śladami po korzeniach. W ich obrębie oraz w ich bezpośrednim sąsiedz-
twie odkryto 483 kamienne artefakty (m.in. 40 obłupni i rdzeni, 247 odłupków 
i wiórów, 168 narzędzi) zalegające do głębokości 60 cm od poziomu zdjęcia hu-
musu. Rozciągały się one w trzech zgrupowaniach, w pasie o długości około 30 
m i szerokości 5-6 m (około 101 m.2). Ponadto znaleziono 17 drobnych i bardzo 
drobnych fragmentów ceramiki. Lokalizacja artefaktów wskazuje, że depozycja 
artefaktów wiązała się z morfologią terenu i następowała w miejscu spadku siły 
transportowej. Ich maksymalna liczba występowała w osi niecki denudacyjnej. 
Pierwotne miejsca zalegania artefaktów koncentracji II to wyższa partia stoku 
i wierzchowina na zachód od obecnej lokalizacji. Osady, wraz z artefaktami, 
zmywane w górnej części łagodnych stoków były transportowane w dół niecką 
denudacyjną i akumulowane na spłaszczeniach w jej obrębie, gdzie tworzyły się 
wtórne nagromadzenia znalezisk.

Poza obu koncentracjami podjęto z powierzchni 19 artefaktów krzemien-
nych i 11 fragmentów ceramiki. Ponadto zebrano kilkadziesiąt naturalnych od-
padków (odprysków) i niewielkich konkrecji krzemiennych.

Wśród kilkuset artefaktów dominują znaleziska krzemienne, a kwarcytowe 
i kwarcowe występują incydentalnie.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie.

Wyniki badań opublikowano w „Raporcie 2000”, s. 296-300.
Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

kopalnia krzemienia kultury amfor kulistych (neolit)•	
pozostałości eksploatacji wapienia- lata międzywojenne XX w.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od czerwca do sierp-
nia przez mgr. Witolda Migala (autor sprawozdania) i mgr. Wojciecha Borkow-
skiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Drugi sezon badań 
w rejonie tzw. Wielkich Komór. Przebadano powierzchnię około 1,50 ara

Badania prowadzone w sezonie 2000 miały ścisły związek z zabezpiecze-
niami stropu w tzw. Wielkich Komorach. Jest to system wyrobisk powstałych 
w okresie międzywojennym, a utworzonych przez chłopów rabunkowo eksplo-
atujących wapień z zabytkowych kopalń krzemienia.
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Na skutek wybierania płyt wapiennych znajdujących się bezpośrednio nad 
stropem wyrobisk neolitycznych powiększano wysokość tych wyrobisk, co 
groziło zarwaniem pewnych partii podziemi. Zadecydowano o zastosowaniu 
w podziemiach podpór stalowych, które miały stanąć w wybranych miejscach.

Prace w tym rejonie miały na celu:
– stwierdzenie jaka część wypełniska neolitycznego w tym rejonie nie zo-

stała zniszczona przez wydobywających wapień,
– określenie typowych współczesnych pozostałości poprodukcyjnych 

(struktur gruzowych),
– zrekonstruowanie sposobu organizacji pracy przez górników współcze-

snych,
– odsłonięcie i zabezpieczenie struktur neolitycznych nienaruszonych 

współcześnie.
Dla realizacji tego celu prace prowadzono w dwóch miejscach, w tak zwanej 

komorze I i komorze II. Prace w komorze II polegały na uzyskiwaniu poprzecz-
nych profili hałdy znajdującej się w wyrobisku. Następnie zdejmowano leżący 
na gruzie neolitycznym gruz współczesny. Kolejną czynnością było plastycz-
ne oczyszczenie struktur neolitycznych tak, aby uzyskać ich czytelny wygląd  
od góry.

W ten sposób przebadano 4 neolityczne korytarze komunikacyjne, wy-
dzielono fronty robót górników neolitycznych i podziemne granice eksplo-
atacji z poszczególnych kopalń. Nie mniej istotne okazały się obserwacje 
górnictwa współczesnego. Okazało się, wbrew wcześniejszym oczekiwa-
niom, że międzywojenni górnicy nie zajmowali się eksploatacją neolitycznej 
hałdy w takiej mierze, jak sądzono dotychczas. Ich celem było uzyskiwanie 
dużych płyt wapiennych znajdujących się w stropie chodników neolitycz-
nych. Struktury neolityczne utworzone z gruzu niszczono jedynie w celu 
utworzenia większych wolnych od gruzu przestrzeni roboczych związanych  
z przeładunkiem.

Podczas wykopalisk uzyskano rogowe i kamienne narzędzia górnicze po-
chodzące z okresu neolitu, a także interesujący zbiór przedwojennych narzędzi 
i wyposażenia pracujących tu ludzi (lampka naftowa, kliny żelazne, butelki).

W komorze I, która prawie bezpośrednio styka się z trasą turystyczną, tak-
że przeprowadzono badania w ten sposób. Po usunięciu gruzu przystąpiono do 
oczyszczania struktur neolitycznych. Na jednej z płyt ułożonych przez górni-
ków neolitycznych zaobserwowano wielokierunkowy układ linii wykonanych 
węglem. W tym rejonie podobne układy linii już wcześniej zaobserwowano na 
ociosie. W tym przypadku postanowiono pozostawić wspomnianą płytę in situ 
aby umożliwić dyskusję o ewentualności, że mógłby to być kolejny znany nam 
rysunek z podziemi krzemionkowskich

Prace prowadzono także w innym rejonie przyległym do trasy turystycznej. 
Wykonano tam kilkumetrowej długości przekop okalający od północy frag-
ment podziemi zniszczony przed wojną w celu oszacowania stanu tej części 
podziemi. Okazało się, że stan podziemi jest zadowalający i nie ma potrzeby 
prowadzenia dalej tego korytarza, dlatego prace przerwano.

Na powierzchni prace prowadzono w rejonie kopalni 12 (815). Miały one 
na celu oczyszczenie rejonu szybu z poszycia oraz wierzchniej warstwy ściółki 
i humusu. W trakcie tych prac starano się nie pozyskiwać materiału zabytko-
wego i nie miały one charakteru eksploracji, a raczej czyszczenia powierzchni 
do celów ekspozycyjnych. Wykonano dokładny plan warstwicowy oczyszczonej 
w ten sposób hałdy kopalni.

Materiały i dokumentacja z badań jest przechowywana w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.
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