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Ilościowa szczupłość m ateriałów zabytkow ych, jaką obecnie rozporządza
my, staw ia pod znakiem zapytania celowość przeprowadzenia próby szersze
go om ów ienia pradziejów Kielc. Mimo to zdecydowałem się syntetycznie zinter
pretować istniejący m ateriał archeologiczny, wychodząc z założenia, że zbiorcze
jego ujęcie, choć fragm entaryczne, rzuci jednak pew ne św iatło na pierwociny
osadnictwa w granicach obecnego miasta. Jednocześnie opracowanie stanow ić
będzie podstaw ę dla przyszłych, opartych już na szerszym m ateriale ujęć tego
sam ego tem atu.
Pod w zględem zasięgu terytorialnego praca zgodnie z tytułem ograniczona
jest do adm inistracyjnego obszaru Kielc, który, przyjmując stan z roku 1961,
w ynosi 41 km k w ad ratow ych 1. Chronologicznie obejm uje okres czasu, po
cząw szy od pierwszych, potwierdzonych m ateriałem zabytkow ym śladów byt
ności ludzi, aż po znaleziska now ożytne z w ieku XVIII.
W spom niany na w stępie brak m ateriałów archeologicznych nasuwa n ie
odparcie pytanie, dotyczące przyczyn takiego stanu rzeczy; czy w ynika on
z niedostatecznego stanu badań, zniszczenia śladów osadnictwa przez później
szą zabudowę m iejską, czy też w ypływ a z braku osadnictwa na om awianym
terenie. Odpowiedź na pow yższe pytania w ym aga zaznajomienia się z dzia
łalnością poszczególnych osób oraz placówek działających w przeszłości i obec
nie na terenie Kielc, a grom adzących zabytki archeologiczne. Ponadto zachodzi
potrzeba przeanalizowania w arunków fizjograficznych Kielc pod kątem przy
datności dla celów osadniczych.
Mimo braku w Kielcach do 1955 r. archeologicznej placówki badawczej
działalność ratownicza zabytków przedstawiała się stosunkowo nieźle. Po
cząw szy od schyłku X IX w . działali na terenie Kielc ludzie, którzy na bazie
zainteresow ań krajoznawczych grom adzili zabytki archeologiczne. Zakres pracy
utworzonego w 1908 r. M uzeum PTK, a następnie od 1945 r. Muzeum Ś w ię
tokrzyskiego, przyczynił się w zasadniczym stopniu do dalszego ratowania za
b y tk ó w 2. Można zatem przypuścić, że jeśli nie w szystkie, to przynajm niej
znaczna część odkryw anych przypadkowo zabytków archeologicznych została
przejęta przez Muzeum Św iętokrzyskie. Równocześnie jednak nie można w y 
kluczyć m ożliwości zniszczenia w ielu zabytków, ew entualnie przechowywania
ich przez osoby prywatne.
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Postępująca zabudowa m iejska Kielc mogła również w znacznym stopniu
przyczynić się do nieodwracalnego zniszczenia w ielu reliktów daw niejszego
osadnictw a. Nie w ydaje się jednak m ożliwym , by zniszczenia m ogły być zu
pełne. Przeczą tem u liczne znaleziska archeologiczne w znacznie silniej niż
K ielce rozw iniętych organizmach m iejskich, jakim i są przytoczone choćby
przykładowo: Warszawa, Krakó\y, W rocław i Gdańsk.
Przystępując z kolei do rozpatrywania w arunków fizjograficznych Kielc,
należy jednocześnie przeprowadzić próby rekonstrukcji pierwotnego w yglądu
tego terenu, zachowując przy tym oczyw iście daleko posuniętą ostrożność.
Centrum K ielc leży na lew ym brzegu doliny rzeczki Silnicy oraz na zbo
czach wzgórz, przylegających do niej od strony wschodniej. Od północy ogra
niczone jest słabo wykształconą doliną lewobrzeżnego dopływu Silnicy, za któ
rym rozciągają się wzgórza szydłów kow skie. Strona południowa m iasta zaj
m uje wzgórze zam kow o-katedralne i następujące za nim pasmo wzgórz kadzielniańskich. Dalej w kierunku południowym rozciąga się szeroka dolina,
oddzielająca wzgórza kadzielniańskie od pasma wzgórz dym ińsko-posłow skich.
Można bez obaw y popełnienia poważniejszego błędu przyjąć, że Silnica
była w przeszłości znacznie zasobniejsza w wodę niż obecnie. Rozciągająca się
obustronnie szeroka dolina rzeki była obszarem o charakterze bagnistym . Do
wodzą tego pokłady torfu, ujaw nione podczas robót ziemnych, przeprowadza
nych tam w ostatnich latach. Dodatkową wskazówką są pobrzeża rzeki na od
cinku podmiejskim, nie objętym zabudową, które do dziś zachowały podmokły,
częściowo bagnisty charakter. Bagno na terenie m iasta zostało zlikw idow ane
dopiero w X X w ieku w związku z postępującą zabudową m iejską 3. W św ietle
przytoczonych faktów przyjąć można, że teren rozciągający się wzdłuż Silnicy
był w pierwotnym sw ym stanie bagnisty i stąd nie nadający się pod stałe osad
nictw o. Warunki nie sprzyjające osadnictwu panowały również na terenie
obecnego wzgórza zam kowego, które być może jeszcze w początkowej fazie
okresu wczesnośredniowiecznego było skalistym wzgórzem, najpewniej m iej
scami tylko pokrytym cienką w arstw ą ziemi.
W św ietle powyższych w niosków należy w ykluczyć istnienie dawnego
osadnictw a w bagnistej dolinie rzeki Silnicy. Również mało prawdopodobne jest
jego w ystępow nie na skalistych w przeszłości, szczytowych partiach wzgórz.
Poza w ym ienionym i punktami reszta obszaru dzisiejszych K ielc mogła, jak się
w ydaje, służyć celom osadniczym.
Pierwotną szatę roślinną K ielc i okolicy stanow iły bez w ątpienia la s y 4,
karczowane w miarę wzrostu zapotrzebowania terenow ego osady, a następnie
miasta. Zachowane resztki leśne w ystępują do dziś na terenach z różnych
w zględów nieprzydatnych dla celów m iasta lub celowo chronionych, jak na
przykład okolice tak zw anego „stadionu”, lasy wzgórz pasma dym ińsko-posłow skiego, Karczówka oraz lasy, przylegające od strony północnej do przed
m ieść Szydłów ek i Sieje.
Przystępując do om awiania m ateriałów archeologicznych, odkrytych na te 
renie Kielc, pragnę uprzednio um ieścić kilka ogólnych uwag, dotyczących w a
runków ich odkrycia, oraz inform acji o system ie i przebiegu przeprowadzonych
badań archeologicznych.
M ateriały zabytkow e ze w zględu na pochodzenie można podzielić na dwie
zasadnicze kategorie. Pierwszą stanow ią zabytki odkryte przypadkowo i dostar
czane przez znalazców do byłego Muzeum PTK, a następnie do Muzeum Św ięto
krzyskiego. Z reguły zabytki te nie posiadają ścisłych danych m etrykalnych,
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określających bliższą lokalizację oraz warunki znalezienia. Drugą grupą są
m ateriały pochodzące z system atycznych badań wykopaliskowych oraz celo
wych penetracji powierzchniowych.
Badania K ielc pod względem archeologicznym zapoczątkowane zostały
przez dział archeologiczny Muzeum Św iętokrzyskiego w 1956 r. Podstawą
badań jest system atyczne kontrolow anie prac ziem nych przeprowadzanych na
terenie miasta. Szczególną przy tym uw agę zwrócono na śródmieście oraz* oto
czenie kościoła św. Wojciecha, przy którym ze w zględu na czas jego pow sta
nia można spodziewać się śladów osadnictwa w czesnośredniow iecznego5. Na
stępnym etapem prac są badania w ykopaliskow e na zlokalizowanych uprzednio
obserwacjam i pow ierzchniow ym i stanow iskach archeologicznych. W pew nych
jednak przypadkach badania rozpoznawcze typu sondażowego przeprowadzono
pomimo negatyw nych w yników uprzednich obserwacji powierzchniowych. Ba
dania takie m iały m iejsce w pobliżu kościoła św. Wojciecha. M otywacją ich
przeprowadzenia były wspom niane uprzednio dane historyczne oraz inform acje
0 przypadkowo dokonyw anych tam odkryciach przed 1939 r.
Pierw sze udokum entow ane m ateriałem zabytkow ym ślady pobytu grup
ludzkich na terenie obecnych K ielc pochodzą z epoki neolitu. Są to krzem ienne
w ióry i odpady produkcyjne, znalezione powierzchniowo na polach przylega
jących od strony południowej do nowego cm entarza6 (na tabl. I nr 1) oraz
topór ze skały m agm owej, znaleziony na przedm ieściu Bukówka (nr 2). Ofiaro
dawca nie potrafił niestety podać bliższych danych, dotyczących lokalizacji
oraz w arunków znalezienia. Ponadto neolityczny m ateriał krzem ienny w po
staci w iórów i odpadów produkcyjnych w ystąpił licznie w w arstwach w czesno
średniow iecznego stanow iska osadniczego na Szydłow ku 7, znajdującego się na
kulm inacji piaszczystego wzgórza położonego w zakolu rzeki Silnicy (nr 3).
W spomniany piaszczysty, niespoisty charakter tam tejszej gleby sprzyjał chro
nologicznym przemieszaniom m ateriałów, które następować mogło zarówno
w w yniku działalności czynników przyrodniczych jak i gospodarczych.
Powyżej opisane znaleziska potwierdzają pobyt grup ludzkich na terenie
obecnych Kielc już w epoce neolitu. Dwóch pierwszych (okolica cmentarza
1 Bukówka), które zlokalizow ane są w południow ych dzielnicach m iasta, nie
m ożna traktow ać jako dowodów stałego osadnictwa, lecz uznać je raczej należy
za ślady krótkotrw ałego pobytu gromad ludzkich. Natom iast znaleziska na
Szydłów ku pochodzą prawdopodobnie z osadniczego stanowiska typu w ydm o
wego.
Bliższe uściślenia chronologiczne stanow isk neolitycznych nie są na pod
staw ie posiadanego m ateriału m ożliw e do przeprowadzenia.
Schyłek epoki brązu, ew entualnie wczesne etapy epoki żelaza reprezento
w ane są jednym zabytkiem . Jest to wspom niany w literaturze ozdobny naszyjnik
b rą zo w y 8. I tu brak bliższych danych (lokalizacji) uniem ożliwia szerszą inter
pretację.
Przypuszczalnie do wczesnej fazy okresu lateńskiego odnieść należy grób
podkloszowy, odkryty po 1945 r. w czasie kopania fundam entów pod now e
budynki w rejonie m iasta, zaw artym m iędzy ulicam i Buczka, Żytnią, N iepod
ległości i W spólną. Grób ów został przez znalazców całkowicie zniszczony. N ie
pew ne, bliżej nie sprawdzalne in form acje9 (nr 4) nie pozwalają uznać tego
znaleziska za bezsporne.
Na późny okres lateński datować przypuszczalnie należy grecką m onetę
brązową, bitą w m ennicy sycylijskiej przez M am ertynów w III w. p.n.e.

Znaleziska archeologiczne na terenie K ielc

Materiały archeologiczne do badań nad historią Kielc

61

Według inform acji zawartej w „Wiadomościach Num izm atyczno-Archeologicz
nych” 10 m oneta znaleziona została w najbliższej okolicy Kielc w r. 1916, nie
wykluczone naw et, że w obrębie obecnych granic adm inistracyjnych miasta.
Mimo w cześniejszego pochodzenia monety, dostanie się jej na nasze tereny
należałoby raczej w iązać z działalnością Celtów, pośredniczących w w ym ianie
handlowej ludności ziem polskich z krajami śródziemnomorskimi, i datować
znalezisko na ostatnie stulecie przed n .e .11
Późny okres rzym ski reprezentuje obtaczane naczynie gliniane, należące do
tak zwanej ceramiki siwej, odkryte w 1932 r. (nr 5). Bliższe warunki odkrycia,
poza notatką, lokalizującą znalezisko „na piaskach za cmentarzem”, nie są
znane. R. Jam ka w ysuw a przypuszczenie, że naczynie pochodzi zapewne ze
zniszczonego ciałopalnego grobu popielnicowego 12. Opisane znalezisko pozwala
w zasadzie dom yślać się istnienia na terenie obecnej południowej części miasta
osady z późnej fazy okresu rzym skiego. Przeprowadzone w terenie szczegółowe
obserw acje pow ierzchniow e oraz kontrole w ykonyw anych w ykopów nie do
prowadziły do zlokalizowania stanowiska. Jest jednak m ożliwe, że zostało ono
zniszczone podczas postępującej zabudowy w ym ienionego terenu.
Osadnictwo okresu wczesnośredniowiecznego reprezentowane jest stano
w iskam i na przedm ieściu Szydłów ek'oraz m ateriałami pochodzącymi z sondaży
w ykonanych w pobliżu kościoła św. Wojciecha. Stanow isko na Szydłówku, od
kryte w 1957 r . 13, zostało przebadane w roku 1958. Badania utrudniał szcząt
kow y stan zachowania stanowiska, którego w iększa część została zniszczona
podczas pobierania piasku dla celów budowlanych. Przeprowadzone badania
w ykopaliskow e pozw oliły ustalić, że w om awianym m iejscu (nr 3), na kulm i
nacji piaszczystego wzgórza, znajdującego się w zakolu rzeki Silnicy, istniała
niew ielka osada typu o tw a r te g o 14. Czas jej funkcjonowania przypadał na
II okres w czesnośredniow ieczny 15.
Badania najbliższego otoczenia kościoła św. W ojciecha um otyw ow ane były
danym i historycznym i, pozwalającym i datować go na koniec XI lub, co bar
dziej prawdopodobne, na początek w ieku X I I 16 (nr 6), oraz przesłankami,
które przem awiają za ów czesnym istnieniem w jego pobliżu osady wczesno
średniow iecznej będącej zaczątkiem Kielc. Ponadto w 1928 r. podczas robót
ziem nych, przeprowadzanych w związku z zakładaniem sieci w odociągowo-kanalizacyjnej natrafiono na odcinku obecnej ulicy Armii Czerwonej, prze
biegającej przy kościele św. Wojciecha, na cmentarzysko szkieletowe. Według
inform acji, uzyskanych od zatrudnionych przy robotach pracow ników 17, były
to groby szkieletow e. Zmarli m ieli ręce w yciągnięte wzdłuż ciała. Przedmioty,
stanow iące w yposażenie grobów, zabrał ks. K uliński, ówczesny proboszcz pa
rafii św. W ojciecha. Na analogiczne groby natrafiono również podczas robót
ziem nych w posesji nr 27 przy ulicy Armii Czerwonej. Uzyskane informacje
pozwalają w ysunąć przypuszczenie, że odkryte groby w chodziły w skład w ięk
szego w czesnośredniowiecznego cm entarzyska rzędowego. Do przytoczonego
w niosku należy jednak odnieść się z dużym zastrzeżeniem , a to ze względu na
fragm entaryczność i niepew ność posiadanych danych oraz na fakt w ykorzysty
w ania terenu przykościelnego w celach cm entarnych przez długi okres czasu —
z pew nym i przerwam i — do roku 1817 18. M ożliwe, że odkryte groby m iały
znacznie późniejsze pochodzenie.
Pow ierzchniow e badania ogrodów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
kościoła św. Wojciecha, oraz kontrolow anie dokonywanych tam prac ziem nych
(nr nr 7, 8, 9) nie doprowadziło do uzyskania m ateriałów wczesnośredniowiecz
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nych. W celach bliższego rozpoznania terenu wykonano w 1959 r. wykop son
dażow y na placu posesji nr 27 (nr 10) przy ulicy Armii Czerwonej, w odległości
około 40 m od kościoła. Długość w ykopu w ynosiła 20 m, szerokość 2 m. Sondaż
ujaw nił grubą w arstw ę nowożytną, pod którą na głębokości 65— 80 cm znaj
dow ały się trzy m ałe gniazda czarnej ziemi, wkopane w piaszczysty calec.
W gniazdach czarnej ziem i oraz w górnej w arstw ie nowożytnej w ystąpiły nie
liczne fragm enty glinianych naczyń wczesnośredniowiecznych, datowanych na
III fazę okresu wczesnośredniow iecznego 19. Gniazda czarnej ziemi są prawdo
podobnie dolnymi częściami obiektów wczesnośredniowiecznych, zniszczonych
późniejszym użytkow aniem terenu. Funkcji wspom nianych obiektów w czesno
średniowiecznych nie udało się ustalić ze względu na zbyt szczątkowy stan
ich zachowania. Sumując w yniki — sondaż potwierdził zachodzące na terenie
przykościelnym wczesnośredniowieczne procesy osadnicze o bliżej nie sprecy
zowanym charakterze 20.
Następnym istotnym dla historii wczesnośredniowiecznych Kielc obszarem
jest wzgórze katedralne. Rozpoczęte w 1961 roku badania archeologiczne do
prow adziły do szeregu w ażnych uściśleń historycznych. Ze względu, iż w yniki
tych badań są przedmiotem jednego z referatów niniejszego tomu — nie w yd aje
się celowe powtarzanie ich w tym m iejscu.
Przystępując z kolei do om ówienia m ateriałów średniowiecznych i now o
żytnych, pragnę wspom nieć, że większość posiadanych danych pochodzi z obser
wacji prac ziem nych, dokonywanych na terenie miasta. Ubocznym w ynikiem
przeprowadzonych obserwacji są spostrzeżenia natury geologicznej — dotyczące
głów nie charakteru podłoża geologicznego Kielc. Udało się zwłaszcza uchw y
cić w w ielu punktach miasta górny poziom zalegania łupków dewońskich.
Wśród znalezisk średniowiecznych i now ożytnych na pierwszy plan w y 
suw a się znalezisko typu śm ietniskowego, dokonane przypadkowo w 1955 r.
przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Św ierczew skiego 21 (nr 11). Prostokątny w za
rysie śm ietnik posiadał w dolnej części obudowę drewnianą. W w ypełnisku
bardzo licznie w ystąpiły fragm enty naczyń glinianych, w większości polew a
nych i malowanych. Do grupy mniej licznych m ateriałów zabytkow ych zaliczyć
należy fragm enty polewanych kafli piecowych, naczyń szklanych oraz m ateriał
kostny. R ozwarstw ienie śm ietnika świadczyło o długotrwałości użytkowania
obiektu. Chronologicznie czas funkcjonowania śm ietnika zamknąć można
w granicach czasowych X V —XVI w . 22 Śm ietnik obsługiwał najpewniej poblis
kie zabudowania siedziby biskupiej. Zlokalizowany był bowiem w pobliżu by
łych budynków gospodarczych, przy samej granicy folwarku podzamkowego,
która to granica przebiegała ówcześnie wzdłuż górnej części obecnej ulicy
Sienkiew icza 23.
Przypuszczalnie na ten sam co i śm ietnik okres należy datować lochy,
odkryte w 1957 r. podczas prac ziem nych na ulicy M oniuszki na wysokości
posesji nr 21. Podziem ny chodnik, w ykuty w łupkach dewońskich, przebiegał
esow ato w poprzek ulicy. W ysokość chodnika w ynosiła średnio 120 cm, szero
kość 95 cm. Głębokość stropu przeciętnie 2,5 m poniżej poziomu ulicy. Długość
przebadanego odcinka w ynosiła 17 m. Obydwa jego końce były zasypane
w w yniku prac budowlanych i kanalizacyjnych 24 (nr 12). Na taki sam — naj
prawdopodobniej ten sam — loch natrafiono w 1928 r. na obecnej ulicy Armii
Czerwonej (nr 13) podczas uprzednio już wzm iankow anych prac ziem no-kanalizacyjnych 25. Również w ostatnich latach przy w ykonyw aniu wykopu pod fun
dam enty domu przy ulicy Sienkiew icza nr 13 (nr 14) natrafiono na dalszy
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jego ciąg. Uchwycone odcinki naniesione na plan Kielc pozwalają się domyślać,
że chodnik kierował się ku katedrze. Z jakim obiektem należy wiązać drugi
jego koniec — w iadom ym nie jest.
W ewnątrz chodnika znaleziono kości zwierzęce, fragm enty naczyń glinia
nych oraz szklanych. Ich pochodzenie w ykazuje dużą rozpiętość chronologiczną
i da się zamknąć w okresie X V II—XIX (?) wiek. M ateriałów tych nie należy
jednak, jak się w ydaje, wiązać z użytkow aniem chodnika. Dostały się one
później poprzez przypadkowo poprzebijane w stropie chodnika otwory, a prze
pływająca woda rozprzestrzeniła m ateriały na w iększych odcinkach chodnika.
Na m ateriały now ożytne natrafiono rów nież w wykopach w ykonyw anych
w następujących punktach miasta:
1. Wykop wzdłuż muru, stanowiącego południow y skraj skweru im ienia
S. Żeromskiego (nr 15). W zachodniej części skweru w w arstw ie ciemnej ziemi
w ystąpiły liczne fragm enty polewanych naczyń glinianych, szklanych oraz ka
wałki kości. Ponadto kilka fragm entów polew anych kafli piecow ych oraz cegieł..
2. Ulica Wesoła — wykop przy południow o-wschodnim narożu skweru
im ienia S. Żeromskiego (nr 16). W profilu w ykopu rysowała się niewielka,,
płytka jama śm ietniskowa. W jej w ypełnisku w ystępow ały m ałe fragm enty
naczyń glinianych i szklanych oraz kości zwierzęce.
3. W ykop w północno-wschodnim narożu parku m iejskiego, w odległości
około 5 m od ulicy Św ierczewskiego. W górnej ciemnej w arstw ie o miąższości
45— 55 cm w ystępow ały nieliczne fragm enty naczyń glinianych i szklanych
(nr 17).
4. W ykop w podwórzu budynku Caritasu przy placu Panny Marii (nr 18)..
Profil w ykopu odsłonił w arstw ę nasypiskową o miąższości 150 cm. W niej duża
ilość kamieni, kaw ałków cegieł, kości zw ierzęcych oraz nieliczne fragm enty
ceramiki.
5. W ykop w północno-wschodnim narożu placu Partyzantów (nr 19). Nad
stropem calcowych łupków dewońskich w ystępow ała nowożytna w arstw a
z licznym i fragm entam i naczyń glinianych, szklanych oraz przerdzewiałych
przedm iotów żelaznych. Wykop ten przeciął starą studnię, w ypełnioną nasypiskiem typu śm ietniskowego. M ateriały dziew iętnastowieczne.
6. W ykop przy ulicy Niskiej (nr 7) na wprost kościoła św. W ojciecha.
W calcu glinianym dw ie jam y typu śm ietniskow ego z nielicznym i m ateriałam i
ceram icznymi i przerdzewiałym i przedm iotam i żelaznym i z XVIII (?) i X IX w..
7. W ykop w południowo-w schodnim narożu ogrodu szpitalnego (nr 8).
Cienka w arstw a ciemnej ziem i zawierała fragm enty nowożytnej ceramiki.
8. W ykop na ulicy W esołej, m iędzy narożnikiem z ulicą M ickiewicza
a ośrodkiem zdrowia (nr 20). Fundam enty w ykonane z wapienia, posadow ienie
płytkie, w ykonanie fundam entu niestaranne — kam ienie nieobrobione. W arstwy
kulturowej brak. Fundam enty stanowią prawdopodobnie resztki budynków go
spodarczych biskupiego folwarku podzam kowego 2G.
Przytoczony przegląd wskazuje, iż najw ięcej znalezisk nowożytnych zlokąlizowanych zostało w pobliżu zamku, katedry oraz innych budynków kościel
nych.
Celem niniejszej pracy, jak wspom niałem na w stępie, nie było przedsta
w ienie szerszego obrazu pradziejów oraz późniejszej historii Kielc, lecz zbiorcze
jedynie zestaw ienie znanych faktów archeologicznych. W ich św ietle Kielce
nie w ydają się być terenem intensyw nego osadnictwa pradziejowego. Pierw sze
ślady pobytu ludzi datują się na epokę neolitu. Dalsze skąpe relikty działalności
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ludzkiej w epokach następnych nie świadczą o trwalszym pobycie grup ludz
kich; dowodzą raczej krótkotrwałej ich bytności. Osadnictwo w czesnośrednio
w ieczne terenu K ielc w św ietle dotychczasowo znanych m ateriałów również
rysuje się niezw ykle ubogo. Zaliczyć tu należy małą osadę, otwartą na Szydłówku oraz bliżej nie sprecyzowane ślady osadnicze w pobliżu kościoła
św. Wojciecha. Badania przy katedrze kieleckiej znajdują się dopiero w fazie
wstępnej — stąd nie można na ich podstaw ie w ysuw ać chwilowo szerszych
w niosków. Zaznaczyć jednak należy, że niew ielka ilość danych o osadnictwie
wczesnośredniow iecznym nie przesądza sprawy na niekorzyść jego istnienia —
jest to raczej w ynik słabego, jak dotąd, przebadania Kielc.
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