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POLANY, pow. Szydłowiec 
Stanowisko II

Zakład Epoki Kamienia Instytu
tu H istorii Kultury Materialnej 
PAN
w Warszawie

Badania prowadziła d r Maria Chmielewska 
wraz z m gr Jackiem Lechem,Finansował 
IHKM PAN. Drugi sezon badań. Kopalnia 
krzemienia 1 pracownie przykopalniane z 
późnego neolitu /  wczesnego okresu b rązu /.

Położenie stanowiska podano w sprawozdaniu z prac 1971 r.. Badania te  nie 
wyjaśniły dostatecznie charakteru odkrytych wówczas skupień wyrobów krzem ien
nych, częściowo tylko wy eksplorowanych i związanych z nimi zagłębień.

Późniejsza analiza tych wyrobów i obserwacji wykazały Jednoznacznie, że je s t 
to m ateriał pracowni przykopalnianych, zapewne późnoneolityczny /  uprzednio myl
nie interpretowany jako paleolityczny/, a owe zagłębienia mogą być fragmentami 
szybów. Dla wyjaśnienia tego, wykopem tegorocznym /  2 m z 10 m - wykop 1/72/ 
poszerzono szurf z 1971 r  w kierunku wschodnim. Odsłonięto w nim pozostałe 
fragmenty skupień i  stwierdzono obecność szybów wydobywczych.

Przedmiotem eksploatacji były płaskie, placjcowate konkrecje krzemienia cze
koladowego, znajdowane obficie w lokalnej glinie zwałowej /  jej strop występuje 
na głębokości 1,20 - 1,40 m od powierzchni/ i w podścielającej ją  glinie zw ietrze- 
liskowej. Naruszano też strop krzemienionośnego wapienia płytowego,

W wykopie 1/72 było 8 szybów. Nie eksploatowano ich jednocześnie,bowiem 
przecinają się one i nakładają na siebie. Niektóre zachowały się tylko szczątkowo 
i ich fragmenty są ledwie czytelne na przekrojach wykopu.Reprezentują typ szybu 
odkrywkowego lejbwatego - szerokiego u góry, znacznie zwężającego się  w eksplo
atowanym poziomie glin. Szyby zapełnione były piaskiem, gliną, gruzem wapiennym, 
bardzo licznymi wytworami krzemiennymi /  głównie odpadki z wstępnej zaprawy 
dokonywanej przy szybach/ wraz z okruchami węgla drzewnego. Z narzędzi górni
czych znaleziono kilka kilofów krzemiennych i 1 uszkodzony kilof rogowy . Zacząt- 
kowce siekier dwuściennych i sierpów znajdowane w pełniskach szybów wskazują 
na związek badanej kopalni z którąś z późnoneolitycznych /  lub wczesnobrązowych/ 
grup kultury ceramiki sznurowej.
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