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Badania prowadziła B. Górska-Grabarczyk. Osada z elementami kul
tur leśnych. Późny mezolit i neolit.
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Badaniami kierował dr Wojciech Borkowski. Uczestniczyli mgr mgr 
Sławomir Salaciński, Andrzej Ring (fotograf), Iwona Borkowska (in
formatyk) oraz studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu War
szawskiego. Finansowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie. Szesnasty sezon badań. Kopalnie krzemienia pasiaste
go. Neolit. Kultura amfor kulistych.

Badania stanowiły kontynuację programu rozpoczętego w poprzednim sezonie, mające
go za cel rozpoznanie i rekonstrukcję napowierzchniowego otoczenia kopalni komorowej 
nr 7/610. Stanowi ono element zagospodarowania większej jednostki organizacyjnej odkry
tej w wyniku analiz pola eksploatacyjnego. Jednostka ta  ma zapewne charakter prawny
i stanowi zgrupowanie siedmiu kopalń jednego typu na wydzielonym obszarze. Obiekt 
7/610 jest ostatnim z grupy kopalń i jest chronologicznie nąjmlodszy. Posiada serię dat Cm 
datujących go na ok. 3100 BC.

W sezonie 1994 skoncentrowano się na rejonie północno-wschodnim i wschodnim oto
czenia kopalni. Odsłonięto hałdę gruzową deponowaną na powierzchni pola, składającą się 
z materiału wydobywanego wyłącznie w czasie eksploatacji wyrobisk. W części na północ
ny wschód od szybu hałda została zniszczona przez współczesną piwnicę wykopaną w gru
zie i podłożu. Zniszczona przez korzenie drzew została także wierzchołkowa partia hałdy 
w kierunku na wschód od kopalni.

W roku bieżącym odsłonięto i odczyszczono 500 m2 powierzchni. Stwierdzono, że depo
nowanie gruzu nie miało charakteru chaotycznego. Układano go w pakietach, usypując 
z promieniście odchodzących od szybu ścieżek. Pakiety zbudowane są w ten sposób, że 
duże płyty wapienne otaczają drobny gruz, uniemożliwiąjąc osypywanie się go do wnętrz 
kopalni. Na ścieżkach w części szczytowej hałdy odkryto zagłębienia otoczone wieńcami 
dużych fragm. skały wapiennej. Interpretujemy je jako jarzma po drewnianych slupach, 
stanowiących podstawę konstrukcyjną dachu. Rekonstruowany na podstawie rozkładu 
śladów po słupach dach oparty był na siedmiu lub ośmiu palach i przykrywał hałdę aż poza 
jej maksymalne wzniesienie. Taka konstrukcja zabezpieczała kopalnię przed zalaniem 
wodą w trakcie opadów, która spływała swobodnie po zewnętrznym stoku hałdy.

W trakcie badań odczyszczono wlot studniska szybowego kopalni 7/610. Na poziomie 
pierwotnej powierzchni widoczny jest on jako wyraźne zaciemnienie i ma średnicę 
3,2 m. Odpowiada to dokładnie średnicy studniska na głębokości 8 m. Wskazuje to na 
obecność w górnej partii szybu oszalowania ścian, gdyż w innym przypadku materiał 
podpowierzchniowy (piasek, glina z gruzem wapiennym, luźny gruz) wsypywałby się do 
wnętrza kopalni, a wlot studniska rozszerzałby się lejkowato.

Ponadto dokonano penetracji wyrobisk innych kopalń komorowych znajdujących się 
w obrębie badanej jednostki organizacyjnej. Ustalono chronologię względną na podstawie


