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PRACE BADAWCZE W  KRZEMIONKACH OPATOWSKICH W  ROKU 1960

Prace wykopaliskowe przeprowadzone na terenie neolitycznej kopalni krze
mienia w Krzemionkach Opatowskich w 1960 r. koncentrowały się w  podziemiach
i na powierzchni wokół szybów nr 2 i 3 oraz przy odsłanianiu szybu nr 41.

Prace zaczęto od usuwania gruzu z komór A  i B przy szybie nr 3. W  komo
rze A odkryte zostały ślady ognisk i przepalone kamienie, a w  jednym z ognisk 
kość, stanowiąca resztkę pożywienia (pierwsze tego rodzaju znalezisko w kopalni 
krzemionkowskiej). W  komorze B odsłonięto wietrznik łączący ją z komorą są
siednią. Na ścianie wewnętrznej komory B znajduje się nakreślony łuczywem ry
sunek — cztery poziome równoległe kreski tworzące kształt trójkąta odwróconego 
wierzchołkiem do dołu. Według interpretacji prof. K. Michałowskiego jest to przy
jęty wśród ludów licznych kultur neolitycznych symbol wody. Hipotezę tę potwier
dzałyby ślady na powierzchni skały wapiennej świadczące o tym, że mogła tu 
kiedyś występować wóda. Komora posiada dwa niewielkie wyrobiska, na ścianach
i stropie widoczne są liczne ślady pracy narzędziami rogowymi i ślady objaśniania 
łuczywa. Odkryto tu również ślady ogniska.

W  podziemiach wokół szybu nr 2 odgruzowano dalsze komory,, chodniki i wy
robiska. Komora 2 D odsłonięta została w stanie niemal niezagruzowanym. Skle
pienie jej wspiera się na jednym centralnie usytuowanym filarze, wysokość wy
nosi ok. 90 cm, a więc nieco więcej niż przeciętna wysokość komór i chodników 
kopalni. Na filarze tym rysunki łuczywem tworzą rodzaj fryzu, którego treść 
trudno jeszcze zinterpretować w sposób jednoznaczny. W  tejże komorze znajdują 
się jeszcze dwa inne rysunki. Komora ta miała, jak można sądzić, przeznaczenie 
kfultowe. Prowadzi do niej od strony zachodniej długi na ok. 20 m chodnik, od
słonięty w stanie niezagruzowanym.

Prace przeprowadzone na powierzchni wokół szybów nr 2 i 3 miały na celu 
zrekonstruowanie dawnego terenu.

W  szybie nr 4 przeprowadzono eksplorację, sięgając do górnej krawędzi wy
lotu chodników. Prace zakończono w grudniu przykryciem szybu kopułą betonową 
zaopatrzoną studzienką włazową. Z gruzu zalegającego szyb wydobyto liczne na
rzędzia.

W  pobliżu Krzemionek, w położonym o parę kilometrów Lipniku, na terenie 
współczesnej kopalni topnika odsłonięte zostały przypadkowo w  1960 r. ślady prze
mysłu z okresu mustierskiego (warstwa zawierająca kości i krzemienie na złożu 
wtórnym).

Przebieg i wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych w Krzemionkach 
w roku 11960 były tematem zebrania naukowego zorganizowanego 22.11.1961 r. w  Mu
zeum Techniki w  Warszawie. Referat sprawozdawczy wygłosił mgr inż. T. Żurow
ski. Podczas dyskusji omówione też zostały plany dalszych badań oraz udział 
w nich Muzeum Tech/.iki.

Magdalena Witwińska

WYSTAWA DRUKARSTWA POLSKIEGO

Z okazji 90-lecia swego istnienia Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii 
zorganizował w  grudniu 1960 r. w  Pałacu Kultury i Nauki w  Warszawie wystawę 
ilustrującą obecny stan drukarstwa w  Polsce oraz zarys jego dziejów, ze szczegól

1 Opis i położenie tych szybów podaje artykuł T. Żurowskiego Nowe bada
nia, nad historią najstarszego górnictwa w Polsce w  nrze 1/1961 „Kwartalnika”.


