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Przedmowa

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, działając w przekonaniu, że Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego stanowi miejsce o dużym znaczeniu dla światowego dziedzictwa, prezentuje wniosek o włączenie wspomnianego dobra na Listę światowego dziedzictwa.
Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego od 1976 roku. Podobnie jak w przypadku wszelkich traktatów międzynarodowych ratyfikowanych przez polski rząd, konwencja pozostaje źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Obowiązek przestrzegania konwencji dotyczy zarówno wszystkich organów
administracji publicznej, jak i wszystkich obywateli polskich. Od ponad 40 lat Rzeczpospolita Polska
zapewnia ochronę miejsc światowego dziedzictwa, mając na uwadze fakt, że chroniąc nasze dziedzictwo, wnosimy również wkład w naszą przyszłość.
Konwencja światowego dziedzictwa nakłada na nas obowiązek ochrony i zachowania miejsc, które
są częścią wspólnego dziedzictwa ludzkości, aby udostępnić takie miejsca społeczeństwu i zachować
je dla przyszłych pokoleń. Obowiązek ten ma pewne wyjątkowe cechy: stanowi, że każde państwo,
które pozostaje stroną konwencji, ma prawo wskazać miejsca o szczególnej wartości i uniwersalnym
znaczeniu dla dziedzictwa światowego, a także ma obowiązek chronić takie miejsca, by zachować
je zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Włączenie do Listy światowego dziedzictwa ma
na celu potwierdzenie wyjątkowej wartości danego obiektu i umacnia zobowiązanie do jego zachowania po wsze czasy.
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego jest miejscem o dużym
znaczeniu z punktu widzenia historii, sztuki i nauki. Składa się z czterech części: głównego pola górniczego Krzemionki Opatowskie; dwóch mniejszych pól górniczych, Borownia i Korycizna, znajdujących się w tej samej strukturze geologicznej; oraz prehistorycznej stałej osady górników na wzgórzu
o nazwie Gawroniec. Przemieszczano do niej wstepnie obrobione siekiery z kopalni, w celu ich dalszej obróbki i polerowania, zanim trafiły do dystrybucji na obszarze o zweryfikowanym promieniu
wynoszącym do 650 km od kompleksu. Wszystkie te części pochodzą z okresu od 3900 do 1600
p.n.e. Struktury podziemne wraz z wyjątkowo dobrze zachowaną antropogeniczną powierzchnią
stanowią rzadki prehistoryczny krajobraz przemysłowy – wyraźne świadectwo organizacji prehistorycznej społeczności opierającej się na górnictwie.
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego jest wyjątkowym
miejscem pod wieloma względami i zasługuje na powszechne uznanie.

Dobra kulturalne o wyjątkowym znaczeniu powinny być zachowane jako element światowego dziedzictwa ludzkości. O ochronie dziedzictwa kulturowego globalnie debatowano już cztery dekady temu,
mając świadomość, jak niezmiernie ważne jest to, co stanowi o naszej tożsamości w odniesieniu do
wszystkich narodów świata. Kwestie zachowania dziedzictwa kulturowego nabierają również coraz
większego znaczenia w aspekcie funkcjonowania we wspólnej przestrzeni kulturowej Europy.
Bogactwo zasobów dziedzictwa kulturowego ziemi świętokrzyskiej stwarza szanse ich pełnego wykorzystania dla rozwoju społeczno-gospodarczego, promocji turystycznej regionu i stanowi decydujący
składnik tożsamości kulturowej mieszkańców. Szczególną rolę odgrywają tu obiekty unikatowe w skali europejskiej lub światowej, do których zaliczyć należy m.in. kopalnie „Krzemionki”.
„Krzemionki” – kopalnie krzemienia z epoki neolitu koło Ostrowca Świętokrzyskiego zostały uznane
za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta RP z 8 września 1994 roku, ze względu na wyjątkowo
dobry stan zachowanych wyrobisk oraz rezultaty trwających dziesiątki lat badań archeologicznych,
które odsłoniły wiele tajemnic związanych z górnictwem tego okresu, choćby rekonstrukcję metod
wydobywania krzemienia.
Wyrobiska górnicze, pozostałości kopalni krzemienia pasiastego koło Ostrowca Świętokrzyskiego,
odkrył w 1922 roku geolog Jan Samsonowicz. W ciągu wielu lat badań odkryto pozostałości około
czterech tysięcy szybów, a także sztolni górniczych. Zostały one wykute w skałach wapiennych przez
górników z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu. Stwierdzono, że kopalnie eksploatowano od około
3900 do około 1600 roku przed naszą erą, były to więc jedne z największych i najdłużej działających pradziejowych kopalni w Europie. Wydobywano w nich krzemień pasiasty, z którego wyrabiano
narzędzia i ozdoby. Kopalnie te są znakomitym przykładem rozwoju prahistorycznej myśli technicznej,
posiadają doskonałe atuty do dalszych badań naukowych. Neolityczne kopalnie „Krzemionki” wyróżniają się wielkością i walorami poznawczymi spośród innych tego typu obiektów na świecie, przede
wszystkim ze względu na zakres i charakter badań archeologicznych oraz nowatorskie rozwiązania
konserwatorskie.
Rezerwat „Krzemionki” jest jednocześnie niezwykle interesującym obiektem turystycznym i dydaktycznym. Zwiedzający mogą obejrzeć muzeum i trzy niezależne trasy podziemne, ukazujące unikatową architekturę pradziejowych wyrobisk. Na powierzchni zachował się niepowtarzalny krajobraz
nakopalniany z licznymi miejscami wstępnej obróbki krzemienia, obozowiskami górników i reliktową
roślinnością kserotermiczną.
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego popiera starania Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim zmierzające do wpisania neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wierzymy, że ze względu na powyższe argumenty,
„Krzemionki”, jako pierwsze w regionie świętokrzyskim, zasługują na wpisanie na listę obiektów
o wyjątkowej wartości.
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

W pradziejach na terenie dzisiejszego Powiatu Ostrowieckiego funkcjonowały kopalnie krzemienia
pasiastego i rozwijało się osadnictwo. Krzemień wydobywano z mezozoicznych wapieni i wytwarzano z niego gładzone siekiery, dłuta i inne narzędzia oraz ozdoby. Osady zakładano głównie na
żyznej Wyżynie Sandomierskiej, w odległości od kilku do kilkunastu kilometrów od kopalń krzemienia. Przez ponad 2 tys. lat istniał tu najbardziej reprezentatywny obszar działalności górniczo-przetwórczej w prahistorycznej Europie. Ówcześni górnicy i wytwórcy narzędzi krzemiennych
zostawili po sobie kilka tysięcy kopalń i ogromną ilość narzędzi krzemiennych rozprowadzonych
wśród odbiorców w promieniu ponad 650 km, na terenach dzisiejszych Niemiec, Czech, Słowacji,
zachodniej Ukrainy, Białorusi i Litwy.
Niezmieniona forma podziemnych struktur górniczych: szybów, chodników, komór, korytarzy istniejący krajobraz nakopalniany, które zachowały się na polach eksploatacyjnych w Krzemionkach,
Borowni i Koryciźnie, świadczą o nieprzeciętnej znajomości środowiska, zaawansowanej wiedzy
technicznej i umiejętnościach twórczych człowieka pradziejowego. Jest to wybitny przykład, unikatowy na skalę światową, zespołu zabytków pradziejowej techniki górniczej oraz przetwórstwa
surowca.
Samorząd Powiatu Ostrowieckiego świadomy posiadania na swoim terenie tak cennego dziedzictwa kulturowego wspiera wieloletnie starania Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO
neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Wiemy, że obiekt wyróżniający się
powszechną i uniwersalną wartością kulturową, jakim są „Krzemionki”, musi się wykazać odpowiednim poziomem zabezpieczenia, udostępniania i zarządzania nim oraz odpowiednim poziomem finansowania. Dlatego wybudowaliśmy w latach 2011-12 zespół obiektów zapewniających
właściwą obsługę ruchu turystycznego i pracy muzeum. Na najbliższe dwa lata planujemy kolejne
działania mające na celu zapewnienie właściwej ochrony zabytku i poprawy jego dostępności,
w tym szczególnie dla osób niepełnosprawnych.
Jestem przekonany, ze wspólna praca naszego muzeum, samorządu powiatowego, lokalnej społeczności i Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaowocuje wpisaniem „Krzemionek – prehistorycznego regionu górnictwa krzemienia pasiastego” na Listę światowego dziedzictwa kulturowego
UNESCO.
Zbigniew Duda
Starosta Ostrowiecki
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Współrzędne geograficzne
z dokładnością do sekundy
Id

Nazwa części składowej
Krzemionkowski region
prehistorycznego górnictwa
krzemienia pasiastego –
wszystkie części składowe

Region(y) / powiat(y)

Szerokość
geograficzna

Długość
geograficzna

Województwo Świętokrzyskie

N 50,9225

E 21,5499

K1

Pole górnicze Krzemionki
Opatowskie

Ostrowiec Świętokrzyski

N 50,9681

E 21,5024

K2

Pole górnicze Borownia

Ostrowiec Świętokrzyski

N 50,9258

E 21,5636

K3

Pole górnicze Korycizna

Ostrowiec Świętokrzyski
i Opatów

N 50,9116

E 21,6045

K4

Osada Gawroniec

Ostrowiec Świętokrzyski

N 50,8843

E 21,5289

K1 - POLE GÓRNICZE KRZEMIONKI OPATOWSKIE

21o24’ E

K3 - POLE GÓRNICZE KORYCIZNA

21o36’ E

K2 - POLE GÓRNICZE BOROWNIA
K1

K4 - OSADA GAWRONIEC

50o58’N

50o58’ N
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21o36’ E
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region prehistorycznego górnictwa
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Tekstowy opis granic(y)
zgłaszanego dobra
Dobro jest obiektem seryjnym składającym się z czterech części zgłoszonych do wpisu na Listę
światowego dziedzictwa, które łącznie stanowią spójny zespół prehistorycznego wydobycia
krzemienia. Zespół ten to najlepiej zachowany, najbardziej zróżnicowany pod względem technicznym i kompletny prehistoryczny kompleks górniczy spośród wszystkich współcześnie znanych zespołów tego rodzaju. Obejmuje on wszystkie elementy niezbędne do wyrażenia jego
potencjalnej wyjątkowej uniwersalnej wartości, a granice zgłoszonego dobra zostały wytyczone w sposób obejmujący jego wszystkie zasadnicze atrybuty. Wyznaczono także strefy
buforowe wokół każdej części składowej dobra. Strefy te obejmują odpowiednio duży obszar,
w którym może mieć miejsce działalność albo mogą wystąpić inne czynniki mające negatywny
wpływ zagrażający potencjalnej wartości światowego dziedzictwa kandydującego dobra.

zgłaszane jest dobro
Kryterium (i) stanowi wybitne dzieło twórczego geniuszu człowieka;
Kryterium (iii) niesie unikalne lub co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub
cywilizacji wciąż żywej bądź już nieistniejącej;
Kryterium (iv) wybitny przykład typu budowli, zespołu architektonicznego, zespołu obiektów techniki lub krajobrazu, który ilustruje znaczący(e) etap(y) w historii ludzkości.
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Projekt Orzeczenia wyjątkowej
uniwersalnej wartości
Krótki opis
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Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego (w skrócie: Krzemionki) znajduje się na północno-wschodnim skraju Gór Świętokrzyskich w centralnej Polsce po obu stronach rzeki Kamiennej. Jest to dobro seryjne składające się z czterech części
składowych: głównego pola górniczego Krzemionki Opatowskie, dwóch mniejszych pól górniczych o nazwie Borownia i Korycizna, leżących na tej samej strukturze geologicznej, oraz
prehistorycznej stałej osady górniczej o nazwie Gawroniec; w tym miejscu odbywała się końcowa obróbka pochodzących z kopalni, wstępnie przygotowanych krzemieni, które następnie trafiały do dystrybucji. Dobro datowane jest na okres od roku 3900 do roku 1600 p.n.e.
(od neolitu do wczesnej epoki brązu) i jest jednym z największych znanych kompleksów
tego typu. Stanowi ono również jedyny znany obecnie najbardziej kompletny i całkowicie
czytelny społeczno-techniczny przykład prehistorycznego wydobycia i obróbki krzemienia,
zarazem prezentując niezwykle szeroką gamę pradawnych technik eksploatacji krzemienia w obrębie jednego obszaru wydobywczego. Znajdują się tam również wielkie komory
kopalniane o powierzchni ponad 500 m2, które nie występują w żadnym innym miejscu tego
typu na świecie. Co więcej, wydobywano tutaj jedyny w swoim rodzaju minerał – krzemień
pasiasty o wyglądzie przypominającym ubarwienie zebry z pasami o odcieniach szarości ułożonymi naprzemiennie – który po wydobyciu i przetworzeniu w siekierki rozprowadzano
w promieniu blisko 650 km od kompleksu, co zostało potwierdzone znaleziskami na terenie
dzisiejszych Niemiec, Czech, Moraw, Słowacji, zachodniej Ukrainy, Białorusi i Litwy.
Na terenie występują różnorodne rodzaje kopalni wraz z zadziwiająco dobrze zachowaną
powierzchnią antropogeniczną, która ukazuje niezwykły prehistoryczny krajobraz przemysłowy złożony z poszybowych obniżeń terenu i wzniesień powstałych z odpadów kopalnianych; widoczne są także pozostałości warsztatów obróbki krzemienia, osad robotniczych
i szlaków komunikacyjnych. Osada Gawroniec, niezbędna dla funkcjonalnej integralności
systemu zarządzania złożami, jest wyraźnym świadectwem organizacji prehistorycznej społeczności opierającej się na górnictwie.
Kryterium (i): Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego jest
wybitnym przykładem zdolności twórczych i technicznych, stanowiącym czytelne świadectwo
wynalazczości, znajomości technik wydobycia i zdolności organizacyjnych człowieka prehistorycznego. Sieć szybów kopalnianych, galerii i komór wykonanych w twardym wapieniu ukazuje
szeroki zakres prehistorycznych technik wydobywczych stosowanych w jednym miejscu. Jest
to przykład prehistorycznego „zjawiska górniczego”, gdzie radykalnie nowa technika wydobycia pozwalała na eksploatację dużych ilości krzemienia o lepszej jakości z głęboko położonych
pokładów.

Kryterium (iii): Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego dostarcza informacji o stylu życia i pracy osiadłych prehistorycznych wspólnot, który odróżnia okres
neolitu od wcześniejszej epoki. Rejon dostarcza wyjątkowe dowody naukowe i antropologiczne.
Stanowią one element pełnego materialnego świadectwa specyficznej tradycji kulturowej, która
zaniknęła.
O wartości zgłoszonego dobra, wraz z osadą Gawroniec stanowiącą jego integralną część (oraz
najważniejszą osadę prehistoryczną w regionie), dodatkowo świadczy potwierdzona dystrybucja
siekier z krzemienia pasiastego w promieniu ponad 650 kilometrów od kompleksu – jest to największy zarejestrowany zasięg dla prehistorycznych siekier z krzemienia, który dostarcza istotnych informacji o wędrówkach prehistorycznych ludzi.
Kryterium (iv): Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego dostarcza wyjątkowych dowodów na to, że okres przedhistoryczny, w którym zaczęto wydobywać krzemień do produkcji narzędzi, był przełomowym okresem w dziejach ludzkości. Zgłoszone dobro
obejmuje zróżnicowane podziemne struktury kopalniane: kopalnie jamowe, niszowe i niszowe
z galeriami, galeriowe, kopalnie filarowo-komorowe oraz komorowe, a także pierwotne warsztaty obróbki krzemienia. Wszystkie te elementy odkryto w stanie niemal nienaruszonym, przy
łącznej liczbie szybów i ich wyrobisk wynoszącej ponad 4000.
Streszczenie

Integralność
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego stanowi, jako całość,
najlepiej zachowany, najbardziej zróżnicowany technicznie i kompletny prehistoryczny kompleks wydobywczy. Wszystkie elementy niezbędne do potwierdzenia potencjalnej wyjątkowej
uniwersalnej wartości dobra zawarte są w jego elementach składowych, które stanowią przykład
jedynego złoża krzemienia pasiastego eksploatowanego w czasach prehistorycznych. Zasadnicze elementy i atrybuty dobra zostały indywidualnie potwierdzone w różnorodnych badaniach
historycznych i najnowszych badaniach archeologicznych, w tym z wykorzystaniem technologii lotniczego skaningu laserowego (ang. Airborne Laser Scanning), która pozwoliła na uzyskanie obrazu 3D rejonu pomimo występującego zadrzewienia. Miejsce osady górniczej, dobrze
zarysowane na wyniosłości terenu wśród pól uprawnych, zostało zbadane archeologicznie pod
koniec lat 40. i 50. XX wieku, a jej granice wykraczają poza obręb stanowiska archeologicznego,
na terenie którego znaleziono dowody prehistorycznego osadnictwa.
Miejsce nie podlega obecnie szkodliwym wpływom wynikającym z zaniedbania lub działań związanych z zagospodarowaniem terenu.

Autentyzm
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego charakteryzuje się
wyjątkowym poziomem autentyzmu przejawiającego się, we wszystkich jego atrybutach,
w elementach, takich jak: dobrze zachowana forma i struktura podziemi, np. szybów, komór,

19

galerii komunikacyjnych, korytarzy transportowych, filarów podtrzymujących strop lub hałd
podziemnych, a także krajobraz przemysłowy na powierzchni, na który składają się poszybowe obniżenia terenu i hałdy, pozostałości pracowni krzemieniarskich, obozowisk górniczych
i szlaków komunikacyjnych. Większość obszaru pól górniczych nie została zbadana archeologicznie. Na terenie pola górniczego Krzemionki Opatowskie zbadano jedynie niewielki
fragment pola, gdzie, po przeprowadzeniu prac konserwatorskich, umożliwiono dostęp do
wyrobisk o niezwykłej różnorodności i zestawie cech, które pozostały niemal niezmienione
od ponad 5000 lat. Atrybuty osady Gawroniec są dobrze widoczne zarówno pod względem
lokalizacji, formy, a także archeologicznych dowodów, które są namacalnym świadectwem
organizacji i procesów bezpośrednio powiązanych z polami górniczymi. Podczas wykopalisk
archeologicznych, które przeprowadzono w latach 1947–1961, oprócz dużych ilości odpadów
z przetwarzania krzemienia, znaleziono również dowody o możliwym do ustalenia wieku,
takie jak wyroby garncarskie (duże naczynia do przechowywania pożywienia, lejkowate flasze i wazy, ceramiczne fajki oraz gliniane obciążniki wrzecion tkackich – tzw. przęśliki), a także pozostałości organiczne, których wiek określono metodą datowania radiowęglowego na
między 3500 a 3200 lat p.n.e. Nowe, dodatkowe określenie wieku pól górniczych metodą
datowania węglowego o wyższej dokładności zostało przeprowadzone w latach 2017–2018.

Streszczenie
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Ochrona prawna i zarządzanie
Dobro zgłoszone do wpisu na Listę światowego dziedzictwa jest w całości objęte pełną ochroną prawną. System zarządzania Krzemionkowskim regionem prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego zostanie wdrożony przez Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”,
lokalną choć znaną w Polsce placówkę, która odgrywa wiodącą rolę w zarządzaniu i ochronie
Krzemionek. Jego struktura organizacyjna zostanie dostosowana i rozszerzona celem objęcia
trzech pozostałych komponentów dobra w ramach nowego procesu planowania zarządzania
dobrem (2018). Plan ten znajduje się obecnie w fazie roboczej i zostanie wdrożony w tym
samym roku. Obecnie nie odnotowano istotnych zagrożeń lub ryzyka narażenia zgłoszonego
obiektu na szkodę, jeśli chodzi o jego zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Nazwa i dane kontaktowe
oficjalnej lokalnej instytucji/agencji
Organizacja:
Ośrodek ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
Adres: ul. Kopernika 36/40, 00-924, Warszawa
Tel: +48 22 826 02 39, 22 826 92 47
E-mail: unesco@nid.pl, info@nid.pl
Adres strony internetowej: www.zabytek.pl, www.swiatowedziedzictwo.nid.pl

Streszczenie
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Stefan Krukowski w Krzemionkach, 1960 (autor D. Kostkowski)

1. Określenie dobra
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1. Określenie dobra

(autor K. Pęczalski)

1.a Kraj
Polska

1.b Państwo, województwo
lub region
Województwo świętokrzyskie
Powiat ostrowiecki i powiat opatowski
1. Określenie dobra

24

1.c Nazwa dobra
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa
krzemienia pasiastego

1.d Współrzędne geograficzne
z dokładnością do sekundy
Id

Nazwa części składowej
Krzemionkowski region
prehistorycznego górnictwa
krzemienia pasiastego –
wszystkie części składowe

Region(y) / powiat(y)

Szerokość
geograficzna

Długość
geograficzna

Województwo Świętokrzyskie

N 50,9225

E 21,5499

K1

Pole górnicze Krzemionki
Opatowskie

Ostrowiec Świętokrzyski

N 50,9681

E 21,5024

K2

Pole górnicze Borownia

Ostrowiec Świętokrzyski

N 50,9258

E 21,5636

K3

Pole górnicze Korycizna

Ostrowiec Świętokrzyski
i Opatów

N 50,9116

E 21,6045

K4

Osada Gawroniec

Ostrowiec Świętokrzyski

N 50,8843

E 21,5289

Polska

1. Określenie dobra

Krzemionki
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Krzemionki

Województwo
świętokrzyskie

1.e Mapy i plany przedstawiające
granice kandydującego dobra
i strefę buforową
Mapy przedstawiające granice kandydującego dobra i proponowanej strefy buforowej
znajdują się na końcu Rozdziału 1.

1.f P
 owierzchnia kandydującego
1. Określenie dobra

dobra (ha) oraz proponowanej
strefy buforowej (ha)
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Id

Nazwa części składowej

Region(y) / Powiat(y)

Dobro

Strefa buforowa

K1

Pole górnicze Krzemionki
Opatowskie

Ostrowiec Świętokrzyski

311,3

1 327,9

K2

Pole górnicze Borownia

Ostrowiec Świętokrzyski

11,6

120,4

K3

Pole górnicze Korycizna

Ostrowiec Świętokrzyski
i Opatów

9,9

133,8

K4

Osada Gawroniec

Ostrowiec Świętokrzyski

16,4

246,6

349,2

1 828,7

Razem

K1 - POLE GÓRNICZE KRZEMIONKI OPATOWSKIE

21o24’ E

K3 - POLE GÓRNICZE KORYCIZNA

21o36’ E

K2 - POLE GÓRNICZE BOROWNIA
K1

K4 - OSADA GAWRONIEC

50o58’N

50o58’ N

1. Określenie dobra

K2
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K3

21o36’ E

KRZEMIONKOWSKI
region prehistorycznego górnictwa
krzemienia pasiastego
DOBRO ZGŁOSZONE DO WPISU NA LISTĘ
SUGEROWANA STREFA BUFOROWA
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skala wydruku mapy = 1 : 30000 na formacie A2
mapa bazowa: ISOK geoportal.gov.pl aut.: NID-Zesp. ds ś.d. data: 10-2017

MAPA WSZYSTKICH CZ. SKŁADOWYCH

K4

50o52’ N

21o32’30”E

21o28’30”E

50o58’30”N

50o58’30”N
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KRZEMIONKOWSKI
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krzemienia pasiastego
DOBRO ZGŁOSZONE DO WPISU NA LISTĘ
SUGEROWANA STREFA BUFOROWA
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1
Nr komponentu

POLE GÓRNICZE
KRZEMIONKI
OPATOWSKIE
MAPA
WSZYSTKICH
CZ. SKŁADOWYCH
nazwa komponentu

21o32’30”E

28

50o57’0”N

21o32’0”E

m

250

500

Nr komponentu

2

nazwa komponentu

POLE GÓRNICZE
BOROWNIA
MAPA
WSZYSTKICH
CZ. SKŁADOWYCH

skala wydruku mapy = 1 : 10000 na formacie A3
mapa bazowa: ISOK geoportal.gov.pl aut.: NID-Zesp. ds ś.d. data: 10-2017

0

SUGEROWANA STREFA BUFOROWA

DOBRO ZGŁOSZONE DO WPISU NA LISTĘ

KRZEMIONKOWSKI
region prehistorycznego górnictwa
krzemienia pasiastego

50o56’0”N

50o55’0”N

50o56’0”N

21o35’0”E
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250

500
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KRZEMIONKOWSKI
region prehistorycznego górnictwa
krzemienia pasiastego

0
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MAPA
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CZ. SKŁADOWYCH
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Nr komponentu
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o
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KRZEMIONKOWSKI
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4
Nr komponentu

OSADAWSZYSTKICH
GAWRONIECCZ. SKŁADOWYCH
MAPA
nazwa komponentu

21o33’30”E
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50o52’30”N

2. Opis

(autor K. Pęczalski)
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34

2.a Opis dobra i jego istotnych cech

(autor K. Pęczalski)

2.a Opis dobra i jego
istotnych cech
Wprowadzenie
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego jest dobrem złożonym i znajduje się w północno-wschodniej części Wyżyny Kieleckiej w centralnej Polsce. Pole
górnicze Krzemionki Opatowskie znajduje się około 8 km na północny wschód od Ostrowca
Świętokrzyskiego, w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim; pole górnicze
Borownia leży około 5 km na północny wschód od Ćmielowa; pole górnicze Korycizna jest
położone około 6 km na północ i północny wschód od Ćmielowa; a osada Gawroniec leży
około 1 km na zachód od centrum Ćmielowa. Kopalnie znajdują się na północno-wschodnim
przedpolu Gór Świętokrzyskich, w obrębie jurajskiej synkliny Magonie – Folwarczysko przeciętej głęboką doliną rzeki Kamiennej, lewego dopływu Wisły.

Wielkość każdej z części składowych dobra jest różna, a ich granice zostały wyznaczone w sposób zapewniający osiągnięcie najwyższego poziomu integralności funkcjonalnej każdego
z obszarów eksploatacji, a także obszaru osady.

2. Opis

Dobro zajmuje powierzchnię 349,2 hektarów i składa się z czterech, rozmieszczonych stosunkowo blisko siebie części składowych (komponentów). Trzy z nich to pola górnicze położone na
odcinku 11 kilometrów, wzdłuż zachodniej i południowej krawędzi synkliny zawierającej krzemienionośne pokłady wapienne. Wybrano je w taki sposób, aby reprezentowały całe złoże krzemienia pasiastego (synklina Magonie-Folwarczysko) eksploatowane w czasach prehistorycznych
i obejmowały jednostki górnicze (kopalnie), jednostki produkcyjne (warsztaty obróbki krzemienia) i osady lub obozowiska tymczasowe. Czwartą częścią składową jest osada, która była
integralnym zapleczem kopalni. Znajduje się ona na południu, a wszystkie komponenty tworzą
wzór litery „T”, której daszek (11 kilometrów długości) to wychodnie pokładów krzemienia wraz
z kopalniami, a noga (5,5 km długości) to element łączący osadę z centralnym obszarem złoża
doliną rzeki Kamiennej (ułatwienie komunikacyjne i stałe zaopatrzenie w świeżą wodę). Osada
jest umiejscowiona strategicznie nie tylko pod kątem warunków terenowych (obrona/woda/
rolnictwo/klimat), ale także w optymalnej odległości od wszystkich kopalni krzemienia.
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Przynależność administracyjna

Id

K1

Pole górnicze
Krzemionki Opatowskie

K2

Pole górnicze Borownia

K3

Pole górnicze Korycizna

K4

2. Opis
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Nazwa części składowej

Osada Gawroniec

Powiat

Gmina

Wieś / miasto

Bodzechów

Sudół

ostrowiecki
Ćmielów

Stare Stoki,
Ruda Kościelna

ostrowiecki

Ćmielów

Ruda Kościelna

ostrowiecki

Ćmielów

Ruda Kościelna

opatowski

Ożarów

Wojciechówka

ostrowiecki

Ćmielów

Ćmielów

2.a Opis dobra i jego istotnych cech

Geografia fizyczna regionu ma podstawowe znaczenie dla zrozumienia relacji przestrzennej
między czterema częściami składowymi dobra. Pola górnicze na północy są ułożone w jednej linii na jurajskiej wychodni wapiennej, która jest zasadniczo sucha, ciepła i pozbawiona
strumieni lub zbiorników wodnych. Pokrycie terenu pola górniczego, zasadniczo nieużytku,
to prawie wyłącznie las. Wokoło roztaczają się niezbyt żyzne grunty rolne, ponieważ podłoże z wapienia jurajskiego pokryte jest tylko cienką i pozbawioną składników odżywczych
warstwą piaszczystych i piaszczysto-gliniastych osadów plejstoceńskich. Morfologia gleb na
terenie osady Gawroniec jest jednak zupełnie inna, jako że obszar ten leży już na północnym
skraju żyznej lessowej Wyżyny Sandomierskiej.
Zarówno Wyżyna Sandomierska, jak i rzeka Kamienna (duży dopływ środkowej Wisły) posiadają istotny wpływ historyczny na region pod względem topograficznym, hydrologicznym i morfologicznym. Z kolei sama rzeka i jej dolina były prawdopodobnie wykorzystywane jako szlak
komunikacyjny i transportowy.

K1 - POLE GÓRNICZE KRZEMIONKI OPATOWSKIE
K2 - POLE GÓRNICZE BOROWNIA
K3 - POLE GÓRNICZE KORYCIZNA
K4 - OSADA GAWRONIEC
MAŁOPOLSKI
PRZEŁOM
WISŁY
K1

PRZEDGÓRZE
IŁŻECKIE

WZNIESIENIA
URZĘDOWSKIE

K2

2. Opis

K3
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K4

WYŻYNA
SANDOMIERSKA
NIZINA
NADWIŚLAŃSKA

Rysunek 1. Lokalizacja geograficzna zgłoszonego dobra oraz jego części składowych w regionach geograficznych
Polski, podział autorstwa J. Kondrackiego (Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa)
źródło: http://www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/

Dobro seryjne oraz związek pomiędzy jego
częściami składowymi (komponentami)
Zgłoszenie dobra wielocześciowego (seryjnego) jest konieczne w celu optymalnego zintegrowania całego obszaru prehistorycznej eksploatacji krzemienia pasiastego, jego maksymalnego potencjału badawczego i długotrwałej ochrony.

2. Opis
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2.a Opis dobra i jego istotnych cech

Komponenty stanowią integralną część całego zgłoszonego dobra: trzy z nich to pola górnicze, które znajdują się w obrębie jednolitego i tego samego złoża geologicznego (synkliny Magonie-Folwarczysko): 11-kilometrowej podłużnej wychodni wapienia, przebiegającej
z północnego zachodu w kierunku południowego wschodu i zawierającej złoża krzemienia
pasiastego (patrz część 2.b). Synklina ta skupia wszystkie znane kopalnie krzemienia pasiastego, które były eksploatowane przez prehistoryczne społeczności neolityczne (późnej epoki
kamienia) i ludy epoki brązu, a przed nastaniem epoki żelaza. Główna prehistoryczna osada
związana z początkami eksploatacji krzemienia pasiastego nosi nazwę Gawroniec (od nazwy
wzniesienia, na który się znajduje). Jej lokalizacja jest bardzo charakterystyczna: na łatwym
do obrony wzniesieniu, obok źródła wody w formie mniejszych dopływów rzeki Kamiennej
oraz na żyznej glebie nadającej się do uprawy. Rzeka Kamienna płynie z północnego-zachodu
na południowy-wschód, a następnie na wysokości osady Gawroniec skręca na północ i przecina synklinę z wychodniami krzemienia pasiastego. W czasach prehistorycznych Krzemionki
Opatowskie posiadały niewielkie zasoby wodne: nie było tutaj strumieni, a zwierciadło wody
gruntowej znajdowało się – i nadal znajduje – poniżej poziomu najgłębszych kopalń. Tymczasowe źródło wody stanowił obszar depresji krasowych. Podobnie było w przypadku pola
górniczego Korycizna. Natomiast w przypadku pola górniczego Borownia zaledwie 100 m od
jego zachodniego krańca i obszaru prawdopodobnego osadnictwa płynęła rzeka Kamienna.
Gleba w rejonie synkliny do dziś pozostaje piaszczysto-gliniasta i kamienista, słabo użyźniona
i nie nadaje się do uprawy, przynajmniej na zdecydowanej większości obszaru. Natomiast osada Gawroniec posadowiona jest na żyznych lessach, typowych dla Wyżyny Sandomierskiej, na
której północnym krańcu znajdują się omawiane ślady osadnictwa.

Typy funkcji wydobywczych
Pole górnicze Krzemionki Opatowskie stanowi przykład wyjątkowo wysokiego poziomu kreatywności technicznej i ukazuje największy znany badaczom zakres prehistorycznych sposobów i funkcji wydobywczych krzemienia w jednym miejscu, co stanowi dowód na to, że
wykorzystywano tutaj najbardziej zaawansowane metody wydobywania krzemienia w okresie neolitu.
Funkcje eksploatacyjne można ogólnie podzielić na wydobycie (system obróbki i zagospodarowania złóż, jamy, szyby, galerie, komory, odpady górnicze służące do zasypywania wyrobisk
i hałdy na powierzchni), obróbkę (krzemienice/warsztaty), tymczasowe obozowiska i system
transportowy. Takie funkcje istniejące w Krzemionkach Opatowskich pokazują, że prehistoryczni górnicy wydobywali krzemień w różnych lokalizacjach i stosując różne metody w różnych okresach. Mamy tutaj do czynienia z pełną gamą technik i technologii wydobywczych,

stosowanych w zależności od właściwości geologicznych i głębokości złoża. Omawiane funkcje dostosowane są także do umiejscowienia, wielkości i morfologii wydobywanego materiału, czego świadectwa zachowały się zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią.
Sposoby eksploatacji krzemienia można ogólnie podzielić na:
Typ 1.	Jamy odkrywkowe na powierzchni (płytkie doły o głębokości do 2 m);
Typ 2.	Otwarte kopalnie niszowe i z któtkimi (do 1,5 m), promieniście rozchodzącymi się
galeriami (niszami);
Typ 3. Kopalnie typu jeden szyb i galeria(e);
Typ 4.	Podziemne kopalnie filarowo-komorowe (głębsze szyby rozchodzące się poziomo
w formie galerii i komór wspartych na filarach skalnych in situ);
Typ 5. Podziemne kopalnie komorowe (głębokie szyby przechodzące w duże komory).
Cztery ostatnie typy zostały opisane w taki sposób ze względu na ich charakterystyczną podziemną morfologię, która wiąże się z określonymi technikami wydobywczymi, które wymagały
również pewnej dozy planowania, podejścia do zagospodarowania odpadów oraz zastosowania różnych specjalnie opracowanych narzędzi (patrz część 2.b).

Na polach górniczych Borownia i Korycizna, na podstawie badań powierzchniowych (w tym lotniczego skaningu laserowego i badań geofizycznych w Borowni), stwierdzono, że dominowały
kopalnie typu niszowego z galeriami oraz kopalnie filarowo-komorowe, przy czym położenie
warstwy krzemienionośnej było nieco płytsze. Ostatnie (2017) wykopaliska na terenie szybu
i sąsiadującej z nim hałdy na polu górniczym Borownia ujawniły bardzo grube pokłady twardego
wapienia, wskazujące na możliwość wgłębnej penetracji warstw wapiennych i potencjalnej obecności zachowanych komór.

Opis części składowych (komponentów)
Pola górnicze stanowiące trzy z czterech komponentów zgłoszonego dobra leżą na tym
samym obszarze geologicznym i – w powszechnym przekonaniu – mają zasadniczo podobny
charakter fizyczny, choć różnią się pod względem wielkości i okresów/faz eksploatacji.
Krzemionki Opatowskie to jedyne pole, które zostało gruntownie zbadane archeologicznie,
a jego obiekty (w tym podziemne) dostępne są dla zwiedzających. Pola Borownia i Korycizna
zostały także zbadane, choć prawie wyłącznie za pomocą technik lotniczego skaningu laserowego i naziemnych metod geofizycznych.

2. Opis

W Krzemionkach Opatowskich typy 1, 2 i 3 (kopalnie jamowe, niszowe i galeriowe) obejmowały prawie 75% całkowitej powierzchni wydobycia, na pozostałe 25% przypadały kopalnie
komorowe i filarowo-komorowe.
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1 Pole górnicze Krzemionki Opatowskie
Pole górnicze Krzemionki Opatowskie jest głównym prehistorycznym obszarem wydobycia
krzemienia na terenie zgłoszonego dobra. Stąd pochodzi blisko 90% krzemienia pasiastego
z czasów prehistorycznych. Pole to jest także jednym z dwóch największych neolitycznych
kompleksów eksploatacji krzemienia na świecie. Krzemionki Opatowskie i pozostałe pola
górnicze składające się na zgłoszone dobro to pierwsze prehistoryczne kopalnie krzemienia
odkryte i objęte ochroną w Polsce. Poza tym, obszar ten jest obecnie intensywnie badany
i jest jedną z zaledwie czterech podobnych lokalizacji na świecie. Obszar jest w znacznej części
udostępniany zwiedzającym, którzy mogą oglądać obiekty podziemne i naziemne pod kontrolą, natomiast badacze posiadają szeroki dostęp do części podziemnych. Poza tym na miejscu
działa centrum dla zwiedzających, muzeum oraz pomieszczenia konferencyjno-edukacyjne.

2. Opis

Ta część składowa dobra dostępna jest z Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki,
do których można dojechać skręcając z drogi głównej prowadzącej z Ostrowca Świętokrzyskiego do Bałtowa. Obejmuje ona obszar prehistorycznych kopalni, sieć warsztatów obróbki
krzemienia i osadnictwa tymczasowego. Obiekty te położone są pomiędzy miejscowościami
Sudół, Stoki Stare, Magonie i Ruda Kościelna. Powierzchnia tego komponentu wynosi 311,3
hektarów, a faktyczna powierzchnia terenu, na którym prowadzono eksploatację złóż krzemienia, obejmuje 78,5 hektara.
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Rysunek 2. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Widoczny paraboliczny kształt z szybami i hałdami (wyższy środek).
źródło: http://www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/

Na polu górniczym Krzemionki Opatowskie strukturalnie stabilniejsze złoże posiada warstwy
krzemienia na różnej głębokości, przy czym krzemień znajduje się płycej im dalej od centralnej części synkliny, natomiast głębiej im bliżej jej środka. Skały w obrębie synkliny zapadają
się w kierunku południowo-wschodnim. Obszar eksploatacji krzemienia zajmuje powierzchnię
78,5 ha i ma kształt zbliżony do paraboli (w efekcie osiadania niecki i następującego po nim
fałdowania), z dwoma nierównymi ramionami o łącznej długości około 4,5 km i szerokości od
20 do 200 m. Szyby kopalniane były drążone w odległości od 5 do 30 m od siebie, w zależności
od struktury geologicznej podłoża i zastosowanej techniki wydobycia. Ich łączna liczba szacowana jest na ponad 4000.
Szyby/kopalnie na polu górniczym Krzemionki Opatowskie mają system nazewnictwa o stosunkowo długiej historii, który został zachowany do dzisiejszego dnia. W latach 1947-1948
inżynier R. Gizowski opracował plan warstwicowy pola górniczego Krzemionki Opatowskie w
skali 1: 200. Pomiary obejmowały większość historycznego obszaru, z wyjątkiem południowego odcinka pola, który został zniszczony przez rolnictwo. Zagłębienia poszybowe otrzymały
ciągłą numerację na planie, która jest stosowana do dzisiaj. Wyjątkiem są odkopane szyby,
które otrzymały dodatkowe numery w kolejności, w jakiej przeprowadzono badania archeologiczne. Liczby te są dodawane do istniejących na planie przez R. Gizowskiego. Na przykład
kopalnia 7/610 jest siódmym badanym obiektem w Krzemionkach, oznaczonym numerem 610
na planie poziomicowym.
2. Opis

komorowe (14,3%)
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filarowe 11,1%

jamowe (38,9%)

niszowe (35,5%)

Rysunek 3. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Wykres kołowy ilustrujący udział powierzchni danego typu
kopalń w ogólnym obszarze wydobycia (według Borkowskiego, 1995).

150 m

warstwa humusu i piasku
glina
mocno zwietrzała skała wapienna
zwietrzała skała wapienna
monolityczna skała wapienna
pokłady krzemienia pasiastego
Rysunek 4. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Na głębokość warstw krzemienionośnych wpływa także strukturalny upad złoża, które jest bardziej strome (ok. 30 stopni) w odnodze północnej niż w południowej (ok. 5 stopni). Litologia zmienia się wraz z zmianą głębokości profilu stratygraficznego (według Borkowskiego, 1995).
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2–3 m
Systemy wydobycia

3–4,5 m

4,5–6,5 m
7–10 m
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bardzo luźna struktura
kopalnie jamowe

luźna struktura
kopalnie niszowe

kopalnie ﬁlarowe

spękana skała

kopalnie komorowe
skała monolityczna

Rysunek 5. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Dobór technik wydobywczych stosowanych przez prehistorycznych górników był zależny od warunków geologiczno-technicznych, które zmieniały się na korzyść wraz z głębokością,
gdzie warstwy skalne były bardziej skonsolidowane, mniej zwietrzałe, mniej rozdrobnione i twardsze oraz strukturalnie mocniejsze pod względem tzw. kompetencji „stojącej”. Wybierano techniki proste, jeśli krzemień znajdował się
blisko powierzchni, a bardziej złożone, gdy zalegał na coraz większych głębokościach (według Borkowskiego, 1995).

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Zakres i charakterystyka przestrzenna poszczególnych sposobów
wydobycia (typów kopalni) (za Borkowskim, 1995).

Sposób wydobycia krzemienia
(typ kopalni)

Maksymalny zakres wydobycia
(w metrach)

Odległość od najbliższego
szybu (w metrach)

Kopalnia jamowa

2–3

4–6

Kopalnia niszowa z galerią

3–4,5

6–9

Kopalnia filarowo-komorowa

4,5–8,0

9–13

Kopalnia komorowa

7–20

14–25

Badane obiekty górnicze są rejestrowane i numerowane zgodnie z kolejnością podejmowanych w nich badań (np. szyb 1, 2, 3 itd.) oraz posiadają oznaczenia liczbowe nadane podczas
wykonywania planu warstwicowego (np. 795, 796 itd.). W takim przypadku stosowane jest
oznaczenie składające się z dwóch liczb, np. 4/606, co oznacza, że kopalnia otrzymała nr 4 na
liście obiektów badanych, natomiast na planie R. Gizowskiego posiada numer 606.
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Strefa kopalni jamowych
i niszowych
Fragmenty prehistorycznego
pola górniczego zniszczone
przez kamieniołomy wapienia
Strefa kopalni filarowych
Strefa kopalni komorowych

500 m

Podziemna trasa turystyczna

Rysunek 6. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Głębokość występowania warstw krzemienionośnych różni się
w zależności od stabilności strukturalnej złoża: najgłębsze kopalnie komorowe znajdują się po wewnętrznej stronie parabolicznego obszaru eksploatacji. Różne szerokości odnóg paraboli są spowodowane płytkim upadem złoża
w odnodze południowej i bardziej stromym upadem w odnodze północnej. Złoże uległo także przemieszczeniu w efekcie powstania dwóch uskoków, co zostało szerzej omówione w części 2b (według Borkowskiego, 1995 i Bąbla, 2015).
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Rysunek 7. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie: interpretacyjny, rekonstrukcyjny rysunek pola górniczego
(autor: T. Piotrowski).
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(autor K. Pęczalski)

1.1 Prehistoryczne podziemia
1.1.1 Prehistoryczne podziemne kopalnie komorowe
Kopalnie komorowe to największy, najgłębszy i najbardziej technicznie zaawansowany typ
kopalń w Krzemionkach Opatowskich. Sięgają do głębokości 9 metrów od powierzchni ziemi
(ich szyby mają zazwyczaj średnicę do 3 metrów), odległość od szybu do przodka wydobywczego może wynosić (wyjątkowo) do 20 metrów, a ich powierzchnia robocza (licząc po spągu
czyli „podłodze”) może wynosić od 400 do 500 metrów kwardratowych.
Kopalnie komorowe 4/606 i 7/610 (obiekty 615, 795, 804 i 806 zostały zbadane jedynie
w ograniczonym zakresie) to przykłady unikalnych i imponujących osiągnięć technologicznych i planistycznych okresu neolitu. Biorąc pod uwagę dotychczas odkryte tego typu obiekty, kopalnie komorowe w Krzemionkach mają charakter absolutnie unikalny w skali Europy
i świata. Świadczą o niezwykłym poziomie zrozumienia, umiejętnościach planowania, wiedzy
technicznej oraz precyzji zaawansowanych rozwiązań inżynierskich neolitycznych górników.
Symbole:

Chodnik

Starsze
wyrobiska

Rumowisko

Szyb 4

Chodnik

Rumowisko

Chodnik

Wieniec
szybowy
w kopalni
(wsparcie
dachu)

Krzemionki, szyb nr 4.

Rysunek 8. Plan szybu 4/606 (za Żurowskim, 1962) z ukazanymi kierunkami eksploatacji na czerwono (komentarz: T.
Bąbel, 2015), co pomaga zrozumieć szczegółowe funkcje odkrytych struktur.
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Kamienne narzędzie górnicze
Narzędzie górnicze z poroża
Węgiel drzewny
Kierunek działalności górniczej
Krzemień w ścianie
Rysunek wykonany węglem drzewnym
Objaśniska – ślady oczyszczania łuczyw
Kierunek robót górniczych
Przodek roboczy / górniczy
Przodki robocze na końcu galerii chodnika
Chodnik komunikacyjny w gruzie
Chodnik wypełniony gruzem
Szczelina
Wysokość wyrobiska

Szyb
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Rysunek 9. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia komorowa 4/606 (autor J. Lech).

charakterystyczny przykład zagospodarowania odpadów górniczych ułożonych aż po strop. Wydobycie krzemienia

2. Opis

Rysunek 10. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia komorowa 795: chodnik komunikacyjny i (po prawej)
skutkowało powstawaniem dużych pustych przestrzeni, w których składowano odpad skalny zamiast bezproduktywnie wynosić go na powierzchnię. Pozostawiano drożny chodnik zapewniający komunikację z przodkiem roboczym
i transport urobionego krzemienia do szybu i na powierzchnię (autor J. T. Bąbel).

Rysunek 11. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia komorowa 615 – rejon dna szybu (autor J. T. Bąbel).
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Rysunek 12. Skan 3D szybu 4/606 i jego komory z kierunku wschodniego, pokazujący relację układu podziemnego i powierzchniowego. Długa galeria podziemna należy do sąsiedniej kopalni komorowej oznaczonej wyraźnym
szybem i hałdą odpadów górniczych na powierzchni (środkowa część obrazu po lewej stronie) (autor GeoCartis).

Szyb 4/606 o głębokości ponad 6 m został przebadany w latach 1959-1961 wraz z jedną z trzech
odchodzących promieniście galerii szybowych i galerią zamykającą. Układ kopalni został gruntownie zbadany w 1961 roku, a skanowanie 3D wykonano w 2017 roku w celu wsparcia procesu
kandydowania do wpisu na Listę światowego dziedzictwa.
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Kopalnia ta jest udostępniona archeologom do badań. Odkopano jedną z trzech galerii bocznych i
całą galerię zamykającą. Wszystkie pozostałe odpady, które posłużyły do zasypania komory pozostały nienaruszone.

2. Opis
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Rysunek 13. Skan 3D szybu 4/606 i jego komory z kierunku północnego; widoczna część naziemna i podziemna
kopalni komorowej wraz z jej ociosem. Czarny obszar pośrodku obrazu to neolityczne wypełnienie gruzem urobionej wcześniej pustej przestrzeni (autor GeoCartis).
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Rysunek 14. Przekrojowy skan 3D szybu 4/606 i jego podziemnej komory. Widoczne około 4-stopniowe nachylenie komory (odpowiadające upadowi pokładów krzemienia) w kierunku południowo-wschodnim w kierunku osi
środkowej synkliny (przyległe kopalnie komorowe także sięgają głębiej w tym samym kierunku i są uwzględnione
w trasie dla zwiedzających). Pole widzenia wynosi około 20 metrów od lewej do prawej strony (autor GeoCartis).
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1.1.2 Podziemne kopalnie filarowo-komorowe
Złożone konstrukcyjnie kopalnie filarowo-komorowe sięgają na głębokość 5–6 m. Stropy
w galeriach i komorach podparte są tu fragmentami nietkniętej skały. Eksploatacja przebiegała w odległości do 8 m od głównego szybu.
Wyjątkowe przykłady kopalń filarowo-komorowych to te połączone szybami 1, 2 i 3 w rejonie
Wielkich Komór oraz z szybem 11.

2. Opis
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Rysunek 15. Sieć wielokątów nałożona na plan kopalni filarowo-komorowych w celu ukazania poszczególnych jednostek górniczych (za Borkowskim, 1995)

Rysunek 16. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia filarowo-komorowa w rejonie szybów 2 i 3, skąd zespół
Żurowskiego usunął odpady skalne w latach 1953-54; była to standardowa czynność archeologiczna w tamtym czasie
2. Opis

(autor K. Pęczalski).
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Rysunek 17. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia filarowo-komorowa z prehistorycznym rysunkiem (tzw.
„orant” lub „Wielka Matka”) wykonanym węglem drzewnym na filarze przy szybie 2 (widoczny z trasy dla zwiedzających). Kilka takich rysunków znaleziono podczas wykopalisk w latach 20. XX wieku w północnej odnodze parabolicznej wychodni. Zostały one zniszczone podczas wydobywania wapienia na terenie, który wtedy stanowił własność
prywatną (autor A. Łada).
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Rysunek 18. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia filarowo-komorowa w rejonie szybów 1, 2 i 3 ze znakami, tzw. objaśniskami wykonanymi węglem drzewnym, pozostawionymi na filarze. Prawdopodobnie powstały one
wskutek oskrobywania końcówek pochodni sosnowych, które służyły prehistorycznym górnikom jako źródło światła
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(autor K. Pęczalski).
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Rysunek 19. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia filarowo-komorowa w rejonie szybu 2 (autor
G. Ciździel).

1.1.3 Prehistoryczne szyby podziemne
Odkopano jedynie ograniczoną liczbę szybów. Trasa dla zwiedzających biegnie przez szyb
„Zenon” o głębokości 11 m (numer 0), którym schodzi się w dół, a następnie przez szyb 1 kierujący turystów ku górze.
Badacze mogą obecnie dostać się do wnętrza szybu 4/606 za pomocą przymocowanej na
stałe drabiny. Ocios szybu został odpowiednio wzmocniony, a wejście zabezpieczone specjalnym pawilonem. Szyb prowadzący do komory kopalni jest nieznacznie przesunięty w stronę
północną względem jej centrum.
.

węgiel
drzewny

węgiel
drzewny
1
2

1m

4
ca. 150 cm

5
4m

6
7
8

ocios (ściana)

ocios (ściana)

5m
chodnik (galeria)

chodnik (galeria)

9
10
11

5.70 m

clay
spąg (podłoga)

6m

Rysunek 20. Profil szybu 4/606 (według zapisów Żurowskiego, 1962, z komentarzem T. Bąbla, 2015). 1 – gruz skalny
(1–2 cm) zmieszany z ziemią, 2 – (1–3 cm) z ziemią, 3 – gruz skalny (0,5–1 cm) z ziemią, gruz skalny (2–5 cm), 6 – ziemia,
7– węgiel drzewny, 8 – kawałki wapienia, 9 – czarna próchnica, 10 – brązowa glina, 11 – ściana wapienna.

Rysunek 21. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Szyb
4/606 wzmocniony ułożonymi schodkowo kręgami betonowymi umożliwiający dostęp do zachowanej w stanie
pierwotnym kopalni komorowej. Zejście odbywa się po
drabinie o długości 7 metrów (autor B. Gamble).
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wapień

skalisty ocios (neolitycznego szybu)

(rozwarstwiona)
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wapień
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gruz neolityczny
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Rysunek 22. Szyb 4/606. Rozwiązanie konstrukcyjne służące do zabezpieczenia szybu (według Babla, 2015).

1.1.4 Prehistoryczne podziemne chodniki komunikacyjne
W kopalniach komorowych i filarowo-komorowych chodniki (galerie) komunikacyjne i transportowe zachowały się dość dobrze. Kopalnia komorowa 4/606 posiada trzy rozchodzące się
promieniście chodniki komunikacyjne pozostawione przez neolitycznych górników. Przechodzą one przez wypełnioną odpadami górniczymi komorę (po usunięciu pokładu krzemienia)
i sięgają aż do galerii zamykającej i przodków roboczych, które niosą ze sobą sporo istotnych
informacji odnośnie technik i metod pracy (patrz część 2.b).
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Rysunek 23. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia komorowa 4/606. Plan i profile chodnika wschodniego,
sporządzone przez H. Łęgowiecką na podstawie zapisków Żurowskiego, zamieszczone w publikacji T. Bąbla, 2015.
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Rysunek 24. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Galeria komunikacyjna w kopalni komorowej 7/610 biegnąca
pomiędzy naniesionym gruzem wapiennym z dużymi, płaskimi płytami szalunkowymi (po lewej) i pod niskim stropem podpartym stosem gruzu wapiennego (po prawej) (autor K. Pęczalski).
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1.1.5 Podziemna gospodarka odpadami górniczymi

2.a Opis dobra i jego istotnych cech

Gruz wapienny i fragmenty złej jakości krzemienia powstające przy przodku roboczym były składowane we wcześniej wyeksploatowanych częściach kopalni, w ramach wysoce wydajnego systemu gospodarki odpadami. Metoda ta służyła również do zapewnienia trwałego podparcia stropu.
Ułożone w stosy twarde bloki wapienne podpierały ściśle określone miejsca niestabilnych warstw
skalnych stropu. Rozdrobnione wapienne odpady górnicze były także składowane po sam strop
w innych miejscach. Nadmiar odpadów kopalnianych lub pochodzących z pogłębiania szybu był
wyrzucany na hałdę przy szybie lub wypełniał sąsiedni, wcześniej wyeksploatowany szyb.

Rysunek 25. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia filarowo-komorowa w warstwowym, spękanym złożu
wapiennym z odpadami wypełniającymi uprzednio wydrążoną przestrzeń (po prawej) (autor A. Łada).

1.1.6 Oświetlenie podziemi
Z dala od światła dziennego w chodnikach i komorach górnicy oświetlali wnętrze pochodniami z drewna sosnowego. W 2005 roku przeprowadzono datowanie dziesięciu próbek węgla
drzewnego pobranych z pozostałości pochodni odkrytych w podziemnej sieci korytarzy.
Wykorzystano metodę akceleratorowej spektrometrii mas (AMS), a próbę przeprowadzono
na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg w Niemczech. Datowanie radiowęglowe wskazało na dwie główne fazy eksploatacji: od około roku 3500 do roku 3100 p.n.e.
i od roku 3100 do roku 2900 p.n.e. Potwierdziło to wcześniejsze badania przeprowadzone
w innych kopalniach kompleksu.

2. Opis
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Rysunek 26 i 27. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Neolityczna żagiew wykonana z gałęzi sosny zwyczajnej (Pinus silvestris) znaleziona w 2003 roku w kopalni 804 (autor J. T. Bąbel).

1.1.7 Dowody obecności ognisk w podziemiach
Ślady palenia ognisk odnaleziono na dnie szybów lub w pewnej odległości od nich. Obok teorii
mówiącej o stosowaniu wymuszonej wentylacji, obecność palenisk w dużych kopalniach komorowych mogła także służyć podtrzymywaniu ognia pochodni. Inne niezobowiązujące teorie
sugerują, że były one wykorzystywane do celów rytualnych, które uważa się za powszechne
w prehistorycznych kopalniach.

2. Opis
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Rysunek 28. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie, kopalnia komorowa 815. Ślady po pale2.a Opis dobra i jego istotnych cech

nisku i liczne smugi węgla drzewnego pozostawione zwęglonym końcem pochodni ścieranej
o ścianę skalną w celu usunięcia spalonego drewna i przywrócenia jaśniejszego płomienia
(autor J. T. Bąbel).

Rysunek 29. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Ślady ogniska odkryte w roku 2003
w miejscu wypełnionym gruzem wapiennym; kopalnia komorowa 815 (autor J. T. Bąbel).

1.1.8 Prehistoryczne podziemne rysunki naskalne
Niektóre ściany (ociosy) w rozległym podziemnym układzie wyrobisk ujawniają rysunki lub
graffiti wykonane węglem. Obecnie są one interpretowane jako zakodowane informacje lub
zapis jakiegoś magicznego systemu bądź symboliki związanej z wierzeniami prehistorycznych
ludów. W społecznościach, które nie znały pisma, symbolizm i rytuały służyły przekazywaniu
wiedzy praktycznej z pokolenia na pokolenie.
Kilkanaście piktogramów odkryto, gdy szyby kopalni, galerie i komory w północnej odnodze parabolicznego pola górniczego zostały naruszone wskutek wydobycia wapienia przez
miejscową ludność. Niestety zostały one później bezpowrotnie zniszczone. Istnieją solidne
przesłanki, że wiele takich rysunków przetrwało w wypełnionych odpadami górniczymi podziemnych komorach w niezbadanych jak
a
dotąd obszarach pola górniczego.
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Rysunek 30. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Lokalizacja znalezisk prawdopodobnie natury sakralnej lub
rytualnej: a – komory jednofilarowe z rysunkami; b – graffiti na filarze w kopalni 2 (patrz rysunek 32 poniżej); c –
ścieżka, na której znaleziono krzemienny bukranion; d – miejsce które zostało w latach 30. XX wieku określone
mianem „świątyń” (za Bąblem, 2015).

Rysunek 31. (powyżej) Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Piktogramy wykonane węglem drzewnym odkryte
przez Stefana Krukowskiego w 1928 roku (autor T. Rekwirowicz).
Rysunek 32. (po lewej stronie) Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Piktogram wykonany węglem drzewnym
na filarze w kopalni filarowo-komorowej 2; obecnie logo
Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”
(autor K. Pęczalski).
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W obrębie pola górniczego Krzemionki Opatowskie nie znaleziono żadnych
ludzkich szkieletów, choć fragment
ludzkiej kości długiej odkryto w materiale użytym do wypełnienia kopalni 2.
Poza tym znaleziono ślady pożywienia
górników, choć równie dobrze mogły to
być przedmioty rytualne: szczękę dzika,
zęby konia i inne.
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1.1.9 Underground ‘niche-gallery mines’
Kopalnie niszowe z galeriami są obiektami bardziej zaawansowanymi niż kopalnie odkrywkowe (jamowe), w których krzemień wydobywało się względnie łatwo z płytkich pokładów.
Kopalnię niszową z galeriami tworzył pionowy szyb o głębokości od 2,5 do 4 m, z niszowymi
galeriami wydrążonymi we wszystkich kierunkach od dna szybu, zazwyczaj do około 2 m. Były
one osadzone we względnie nieskonsolidowanych warstwach, a odpady górnicze wydobywane na powierzchnię były podatne na warunki atmosferyczne, co znacznie zniekształciło ich
charakterystyczny profil i utrudnia ich odnalezienie. W Krzemionkach Opatowskich odkopano
i udostępniono do zwiedzania jedną kopalnię niszową (6/668).

N
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2.a Opis dobra i jego istotnych cech
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Rysunek 33. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Plan kopalni niszowej z galerią 8/669 (za Sałacińskim, 1988).

Rysunek 34. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie (trasa turystyczna). Widok z góry na szyb kopalni niszowej 6/668.
Obiekt został przebadany archeologicznie w latach 1982-84. Dla ukazania skali i metody wydobycia użyto przedmiotu porównawczego. Osiem nisz odchodzi promieniście od dna szybu, każda na głębokość nie większą niż dwa metry
2. Opis

(autor K. Pęczalski).
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Rysunek 35. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Przekrój (profil) kopalni niszowej z galerią 6/668 (za Bąblem,
1986). 1 – humus leśny, 2 i 3 – glina, 4 – ziemia i rumosz wapienny, 5 – glina i pył wapienny, 6 i 7 – piasek, 8 – ił,
9 – odłamki/kawałki wapienia, 10 – krzemień, 11 – ślady paleniska.
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1.2 Prehistoryczny „krajobraz przemysłowy”
Antropogeniczna powierzchnia z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu, czyli „prehistoryczny
przemysłowy krajobraz kulturowy", jest nieporównywalny z żadnym prehistorycznym kompleksem górniczym na świecie pod względem autentyzmu, integralności i zachowanej różnorodności cech i funkcji.
Składają się na niego zagłębienia szybów oraz hałdy pięciu podstawowych typów kopalni
(komorowej, filarowo-komorowej, galeriowej, niszowej z galeriami i jamowej). Różnią się one
pod względem średnicy szybów, rozmieszczeniem przestrzennym w stosunku do struktury
złóż, wielkością i morfologią hałd (w tym charakterystyką geologiczną materiału hałdy, który
ma różną odporność na warunki atmosferyczne); obecnością krzemienic - pracowni obróbki
(pierwotnych i wtórnych); obecnością tymczasowych obozowisk i innych dowodów obecności
człowieka, w tym ścieżek. Formy te różnią się także pod kątem bioróżnorodności, na którą
prehistoryczne górnictwo miało także przemożny wpływ.

1.2.1 Szyby i hałdy (warpie) kopalni komorowych
2. Opis
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2.a Opis dobra i jego istotnych cech

Szyby i hałdy kopalni komorowych to najlepiej widoczny element krajobrazu pogórniczego
na powierzchni. Zagłębienia poszybowe mają zazwyczaj średnicę od 4 do 5 m i są oddalone
są od siebie o co najmniej 15 m (do 25 m). Hałdy zbudowane z twardszego gruzu wapiennego pochodzącego z głębszych warstw szybu niwelują jej podatność na warunki atmosferyczne, w szczególności na wietrzenie rumoszu, glin i piasków pochodzących z warstw bliżej
powierzchni, wydobywanych w pierwszej kolejności.

Rysunek 36. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Część naziemna kopalni komorowych. Są to zagłębienia o największej średnicy; odległości między nimi są największe i występują wśród największych hałd o największej odporności na denudację (autor B. Gamble).

Rysunek 37. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Hałdy/warpie – usypiska gruzu powstałe przy głębieniu szybów
kopalni komorowych (autor B. Gamble).

1.2.2 Szyby i hałdy kopalni filarowo-komorowych

Rysunek 38. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnie filarowo-komorowe: krajobraz zagłębień poszybowych
i hałd z odpadami górniczymi powstałych w efekcie głębienia szybów (autor B. Gamble).

2. Opis

Szyby kopalni filarowo-komorowych są również wyraźnie widoczne na powierzchni. Zagłębienia poszybowe mają zazwyczaj średnicę około 3 metrów, a same szyby oddalone są od
siebie o co najmniej 9 metrów (do około 13 metrów). Hałdy, podobnie jak w przypadku kopalni komorowych, zbudowane są z twardszego gruzu wapiennego pochodzącego z głębszych
warstw szybu, co niweluje podatność hałdy na warunki atmosferyczne, w szczególności na
wietrzenie rumoszu, glin i piasków pochodzących z warstw bliższej powierzchni, wydobywanych w pierwszej kolejności.
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Rysunek 39. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnie filarowo-komorowe: krajobraz zagłębień poszybowych
i hałd z odpadami górniczymi powstałych w efekcie głębienia szybów (autor B. Gamble).

2. Opis
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1.2.3 Szyby kopalni niszowych z galeriami, jamy odkrywkowe i hałdy

2.a Opis dobra i jego istotnych cech

Szyby kopalni niszowych z galeriami są znacznie mniej widoczne w topografii terenu. Drążone
i urabiane w bliższych powierzchni luźnych warstwach, były nie tylko zasypywane, ale często
same się zapadały, a ich hałdy uległy silnemu zwietrzeniu z powodu dużej zawartości gliny
i piasku.
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Rysunek 40. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia niszowa z galerią 6/668, wykop VI/83 z przekrojem północno-południowym. 1, 2 – humus leśny, 3–4 – glina, 5 – ił, 6 – piasek ilasty, 7 – piasek, 8 – piasek ilasty, 9 – krzemień,
10 – wapień (za Bąblem, 2015).

Kopalnie odkrywkowe (jamowe i niszowe) występują w bardzo dużych ilościach i w dużym
zagęszczeniu, co przekłada się na delikatnie pofałdowaną topografię terenu. Zachowało się
niewiele śladów powierzchniowych w postaci hałd, ponieważ urabiany materiał, szczególnie
piaszczyste gliny i zwietrzały rumosz wapienny, był zsypywany do wyeksploatowanych szybów lub ulegał szybkiej erozji. Kopalnie te są rozmieszczone blisko siebie, średnio co 4 metry.
Były one najprostszą metodą wydobycia minerału poprzez wykonywanie wykopów o głębokości do 2 m. Była to prawdopodobnie najpopularniejsza metoda eksploatacji w pierwszym
okresie działania kopalń, ale stosowano ją również później. W ten sposób wydobywano krzemień zalegający tuż pod powierzchnią, przy zewnętrznej krawędzi synkliny oraz wzdłuż południowo-wschodniego przedłużenia jej odnóg.
Ich zasięg i morfologia są mniej czytelne w porównaniu z kopalniami podziemnymi. Zagospodarowanie odpadów górniczych, głównie materiału gliniastego i mocno zwietrzałych luźnych
osadów, polegało na zasypywaniu sąsiednich i wcześniej wyeksploatowanych kopalni. Jedyne ślady po tej metodzie górniczej to płytkie zagłębienia w terenie i niemal niedostrzegalne
pozostałości hałd. Wykopane z jamy odkrywkowej odpady gliniaste i inne miękkie materiały,
nawet jeśli były składowane na hałdach, uległy szybkiej denudacji i nie pozostawiły widocznych śladów w topografii. Są one jednak dobrze widoczne, szczególnie w dużym skupisku,
w badaniu terenu techniką LiDAR, zwłaszcza po wyeliminowaniu pokrywy leśnej.
2. Opis
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Rysunek 41. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Profil poprzeczny kopalni odkrywkowej lub rowu eksploatacyjnego (wykop IV/80-82). 1, 2 – humus leśny, 3 – piasek/żwiry, 4, 5 – piasek, żwiry i ił z pyłem wapiennym, 6 – rozdrobiony
wapień z piaszczystym iłem, 7 – rozdrobiony/skruszony wapień, 8 – krzemień, 9 – węgiel drzewny (za Bąblem, 2015).

Kopalnie odkrywkowe są dość powszechne w Krzemionkach Opatowskich, a także na terenie
kopalń Borownia i Korycizna. Z drugiej strony stanowią rzadkość w takich miejscach jak pole górnicze Spiennes w Belgii (wpisane na Listę światowego dziedzictwa), gdzie „są nieliczne (...) i zniknęły
z krajobrazu w wyniku wieloletniej działalności rolniczej, a także amatorskich prób archeologicznych i zwykłej grabieży w drugiej połowie XIX i w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku; znacznych zniszczeń dokonano szczególnie w częściach kopalni leżących blisko powierzchni.”

1.2.4 Krzemienice / pracownie krzemieniarskie
Są to jedne z najsłabiej zbadanych elementów pradziejowych kopalń. Prowadzone przed laty
prace archeologiczne nie przyniosły zbyt wielu publikacji, a materiały z tych badań znajdują
się w kilku muzeach Polski (głownie w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie).
Są one dość liczne, a większość z nich dobrze zachowana, co może stanowić bogaty materiał
do przyszłych badań.

skupisko 1

2. Opis
skupisko 2
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skupisko 3

Rysunek 42. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Przyszybowe pracownie krzemieniarskie – rozprzestrzenienie
krzemienia na głębokości 80–100 cm pod powierzchnią; 1 – krzemienie; 2 – kamienie; 3 – zarys szybu (za Balcerem,
1996).

Rysunek 43 and 44. Krzemienice (warsztaty obróbki krzemienia) naznaczone obecnością dużej ilości wiórów
i odłupków z krzemienia pasiastego znajdują się w pobliżu wielu szybów na każdym polu górniczym. Stanowią one
pierwszy etap przetwarzania materiału na powierzchni (po wstępnej selekcji krzemienia pod ziemią), zwykle w celu
uzyskania „surowej” formy siekieropodobnej (autor J. Lech).

1.2.5 Obozowiska tymczasowe

Rysunek 45. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Zapadlisko krasowe o okrągłym kształcie i kilku metrach średnicy. Zdjęcie wykonano latem po burzy i ulewnym deszczu; woda prawdopodobnie tu pozostanie, okresowo uzupełniana opadami przez całą zimę i wiosnę (autor B. Gamble).

2. Opis

Badania archeologiczne na obszarze kopalń krzemienia ujawniły również ślady tymczasowych
obozowisk i innej aktywności ludzkiej (głównie na podstawie znalezionej ceramiki). Ślady te koncentrują się wokół okresowo wypełnionych wodą (bezodpływowych) zapadlisk krasowych położonych kilkaset metrów na południe od obszaru wydobycia wzdłuż południowej odnogi wychodni.
Wiele z nich przetrwało, choć liczne uległy zniszczeniu wskutek eksploatacji materiału skalnego po
II wojnie światowej. Na miejscu obozowisk występują znaczne ilości odpadów krzemienia pasiastego, co wskazuje na prowadzenie obróbki materiału wydobywanego z pola górniczego. Miejsca
te objęte są badaniami, zarówno w celu szczegółowego opisu cech krasowych, jak i poszukiwania
kolejnych dowodów na istnienie tymczasowych prehistorycznych osad górniczych.
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2 Pole górnicze Borownia
Pole górnicze Borownia znajduje się w odległości około 7,25 km (na południowy wschód) od
Krzemionek Opatowskich. Północno-zachodnia granica pola górniczego leży bezpośrednio na
wschód od rzeki Kamiennej i jej terasy zalewowej, oddzielona stromym klifem o wysokości
ponad 10 metrów.
Obszar tego komponentu dobra o powierzchni 3,7 hektara obejmuje pole wydobywcze, które ma postać łagodnie nachylonego, podłużnego pasa (170 metrów n.p.m. na północnym
zachodzie i nieco ponad 180 metrów n.p.m. na południowym wschodzie) o szerokości około 30
metrów. Pas ten jest dłuższy w części południowej (370 metrów) niż w północnej (120 metrów).
Obecnie nie są udostępnione żadne podziemne wyrobiska w Borowni, ponieważ nie prowadzono tam nigdy wykopalisk w obrębie szybów poniżej głębokości 3 m. Jednak badania geofizyczne (georadarem) w latach 2010-2013, w połączeniu z lotniczym skaningiem laserowym,
potwierdziły prawdopodobieństwo istnienia podziemnych kopalni filarowo-komorowych
podobnych do tych w Krzemionkach Opatowskich.

2. Opis

Prehistoryczny krajobraz górniczy jest wyjątkowo dobrze zachowany, a wykopaliska przeprowadzone w roku 2017 pozwoliły na przeprowadzenie datowania radiowęglowego wydobytych próbek węgla drzewnego, które wskazało na okres 2300–1500 p.n.e.
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Rysunek 46. Pole górnicze Borownia. Obszar eksploatacji górniczej z dwoma liniowymi pasami zagłębień szybowych (środek). Rzeka Kamienna (po lewej stronie).
źródło: http://www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/

2.1 Prehistoryczne podziemia
Mimo, że nie przeprowadzono szerszych wykopalisk na terenie podziemnych wyrobisk
w Borowni, w latach 2010-2013 wykonano badania georadarowe (Mieszkowski i in.), a w roku
2011 podobne analizy przeprowadziła dla Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
(SNAP) prywatna firma Proton-Archeo.
Wyniki tych badań ukazują koncentrację różnych anomalii spowodowanych obecnością prehistorycznych szybów kopalni. Ich kontury są wyraźnie widoczne nie tylko na zdjęciach GPR, ale
również są możliwe do odczytania na powierzchni jako owalne wgłębienia otoczone hałdami
odpadów.
W Borowni eksploatowano krzemień pasiasty z dwóch równoległych warstw (mniej więcej
na głębokościach 6 m i 8 m), co potwierdzono radiogramem (podobnie jak w Krzemionkach
Opatowskich). Powyżej tych warstw, urządzenia ujawniły anomalie wywoływane przez szyby
kopalniane o głębokości 5-6 m. Były to prawdopodobnie kopalnie niszowe z galeriami i kopalnie filarowo-komorowe. Dobrze widoczne na radiogramach są stropy galerii i komór jako kontrastujące hiperbole dyfrakcyjne.
2. Opis
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Legenda
Charakterystyka kluczowych
zakłóceń dla pustych przestrzeni
silne wzmocnienie sygnału
wyraźna granica odbijająca
w postaci warstwy

Rysunek 47. Pole górnicze Borownia. Wyniki georadarowych badań obszaru eksploatacji. Przedstawienie pustych
przestrzeni pod ziemią (za Migalem, 2011).

2.2 „Krajobraz przemysłowy” na powierzchni
Prehistoryczny „krajobraz przemysłowy” na powierzchni pola Borownia jest najlepiej zachowanym tego typu terenem na świecie.
W pofałdowanym krajobrazie zagłębień poszybowych i hałd, wśród znalezisk dominują
obustronne narzędzia siekieropodobne typowe dla wczesnej epoki brązu oraz kultury mierzanowickiej. Ostatnie (2017) datowanie radiowęglowe potwierdziło pochodzenie z okresu
2300-1500 p.n.e. Podczas prac wykopaliskowych odkryto również nóż tylcowy typu „Zele”
wielkości dłoni, datowany na epokę brązu.

2. Opis
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Rysunek 48. Pole górnicze Borownia. Południowo-wschodnia część pola górniczego o podłużnym kształcie jest
pokryta lasem (wyżej po lewej), podobnie część północno-zachodnia (po prawej). Widoczna blisko rzeka Kamienna
(w prawym górnym rogu) w dolinie pokrytej płaskimi łąkami (za Migalem, 2011).

Rysunek 49. Pole górnicze Borownia. Echogram ukazujący szyby kopalniane i podziemne wyrobiska górnicze (za Migalem, 2011).

2. Opis
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Rysunek 50. Pole górnicze Borownia. Profil wykopu archeologicznego (2017) ujawniający strukturę hałdy (autor
J. Lech).

2.2.1 Szyby i hałdy
Wyjątkowo dobrze zachowany prehistoryczny „krajobraz przemysłowy” w Borowni skrywają
dwie zalesione części pola górniczego. Są one oddzielone obszarem o długości 110 metrów
obejmującym drogę i pole. Prowadzone tutaj prace ziemne i orka doprowadziły do zniwelowania/wymazania z powierzchni pozostałości szybów, hałd i krzemienic. Jednak przeprowadzone na tym terenie badania geofizyczne (z użyciem georadaru penetrującego podłoże do
głębokości 7 metrów i innych metod geofizycznych) ujawniły obraz, który można zinterpretować jako opadające żyły krzemienia i podziemne galerie. Potwierdza to, że pole górnicze
miało charakter ciągły. Dowody zostały przedstawione przez Boubaki i innych, 2012.

2. Opis
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Rysunek 51. Pole górnicze Borownia. Część północno-zachodnia ukazuje zagłębienia poszybowe prawdopodobnie
kopalni filarowo-komorowych (autor J. Lech).

2.2.2 Krzemienice – pracownie obróbki
Istnieją wyraźne dowody na to, że w Borowni istniało wiele krzemienic, które prawdopodobnie przetrwały do dzisiaj i tworzyły – wraz z szybami i hałdami – zintegrowaną mozaikę funkcjonalną. Najnowsze badania archeologiczne prowadzone w po kątem zgłoszenia dobra do
na Listę światowego dziedzictwa (w celu przeprowadzenia datowania radiowęglowego na
wydobytym węglu drzewnym: Lech, 2017) ujawniły zachowaną w nienaruszonym stanie krzemienicę w pobliżu szybu kopalni. Odnalezione artefakty obejmują tłuki, setki odłupków krzemienia, odłamki i rdzenie, fragmenty surowych narzędzi siekieropodobnych i niewielki nóż
tylcowy typu „Zele”, wskazujący na aktywność datowaną na epokę brązu.
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Rysunek 52. Pole górnicze Borownia. Prace wykopaliskowe (2017) ujawniły krzemienicę z tłukami i nieobrobionymi
wyrobami krzemiennymi (autor: J. Lech).

2.2.3 Obozowiska tymczasowe i dowody na istnienie osadnictwa
Obszar otwartego pola uprawnego przylegającego do północno-zachodniego krańca komponentu stanowi najprawdopodobniej lokalizację prehistorycznej osady. Jest on usytuowany
bezpośrednio na południe od wąskiej doliny. Na jego terenie odnaleziono liczne ślady ceramiki z epoki brązu oraz narzędzia kamienne i krzemienne. Mieszkańcy takiej osady mieliby łatwy
dostęp zarówno do kopalni, jak i rzeki Kamiennej, czyli źródła wody i korytarza transportowego. Obszar prawdopodobnej osady został wylesiony dopiero pod koniec XVIII wieku i nie był
zajęty przez pola uprawne aż do XIX wieku.
Chociaż w latach 20. XX wieku potwierdzono istnienie prehistorycznej eksploatacji krzemienia na tym terenie, pierwsze wykopaliska archeologiczne przeprowadzono dopiero w roku
2017 w celu pobrania próbek do przeprowadzenia datowania radiowęglowego.

2. Opis
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Rysunek 53. Prehistoryczna powierzchnia antropogeniczna w mniejszej północno-zachodniej i podłużnej południowo-wschodniej części Pola górniczego Borownia. Użyto metody wieloboków do zlokalizowania pojedynczych jednostek górniczych w oparciu o punkt centralny szybów. Zarejestrowano 192 szyby, ale ich łączna liczba jest większa,
ponieważ należy uwzględnić powierzchnię dodatkowych szybów wykrytych metodami geofizycznymi (Budziszewski,
Grużdź, Zapłata 2012).

2. Opis

Rysunek 54. Pole górnicze Borownia: interpretacyjny, rekonstrukcyjny rysunek pola górniczego i znajdującej się
obok osady nad rzeką Kamienną (autor: T. Piotrowski).
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Rysunek 55. Pole górnicze Borownia. Liniowe pole górnicze naznaczone zagłębieniami szybowymi w modelu rzeźby
terenu na podstawie lotniczego skaningu laserowego. Obniżenie widoczne pośrodku terenu, choć pozbawione śladów prehistorycznego górnictwa, kryje podziemne wyrobiska i formy wykryte w trakcie badań geofizycznych (Budziszewski, Grużdź, Zapłata 2012).

3 Pole górnicze Korycizna
Pole górnicze Korycizna znajduje się w odległości około 2,5 kilometra na południowy-wschód
od Borowni. Obszar tego komponentu dobra o powierzchni 1,7 hektara ma około 600 metrów
długości oraz różną szerokość (przeważnie około 70 metrów) i łagodnie opada w kierunku
południowo-zachodnim. Pas kopalń o antropogenicznej powierzchni z zagłębieniami poszybowymi oraz hałdami jest całkowicie pokryty lasem.

2. Opis
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Rysunek 56. Pole górnicze Korycizna. Pole górnicze jest wyraźnie widoczne jako liniowy pas ze skupiskiem zagłębień
poszybowych (w środku).
źródło: http://www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/

Rysunek 57. Pole górnicze Korycizna. Echogram pokazujący szyby kopalniane. Skały wapienne zasadniczo nie absorbują fal elektromagnetycznych. Z drugiej strony szyby kopalniane są zwykle wypełnione gruzem wapiennym i generują silne odbicie fal. Stąd radiogramy wyraźnie ukazują obszary anomalii w postaci charakterystycznych hiperbol.
Wynika to ze znacznej różnicy między elektrycznymi właściwościami litych skał i powietrzem częściowo wypełniającym ich strukturę. Takie powietrze znajduje się w pustych przestrzeniach słabo zagęszczonych odpadów, w tym
górniczych, wypełniających szyby i kopalnie (za Migalem, 2011).

3.1 Prehistoryczne podziemia
Mimo, że podziemia kopalni Korycizna pozostają niedostępne, w latach 2010-2013 przeprowadzono badania georadarem.
Wyniki tych badań ukazują koncentrację różnych anomalii spowodowanych obecnością prehistorycznych szybów kopalni. Ich kontury są wyraźnie widoczne nie tylko na zdjęciach GPR, ale
również są możliwe do odczytania na powierzchni jako owalne zagłębienia otoczone hałdami
skały płonnej.

3.2 „Krajobraz przemysłowy” na powierzchni

3.2.1 Szyby i hałdy kopalniane

3.2.2 Krzemienice – pracownie obróbki
Istnieją wyraźne dowody na to, że w Koryciznej istniało wiele krzemienic, które prawdopodobnie przetrwały do dzisiaj i tworzyły – wraz z szybami i hałdami – zintegrowaną mozaikę
funkcjonalną.

2. Opis

Pole górnicze obejmuje wyraźnie zarysowany pas terenu pełen prehistorycznych zagłębień
poszybowych wraz z towarzyszącymi im hałdami. Wszystko to skrywa las.
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4 Osada Gawroniec
Osada Gawroniec znajduje się na wzniesieniu o tej nazwie położonym na linii wschód-zachód. Ma ono około 600 metrów długości i 240 metrów szerokości w swojej środkowej
części. (szekokość wzgórza sięga 220 metrów na zachodnim końcu i 110 metrów na wschodnim). Obszar ten delikatnie wznosi się z kierunku wschodniego ku zachodowi i osiąga maksymalnie 203 m n.p.m. Wzniesienie góruje nad miejscowością Ćmielów (około 170 m n.p.m.),
położoną w dolinie rzeki Kamiennej na południe od pól górniczych krzemienia pasiastego.
Zajmuje ono obszar ośmiu hektarów, posiada wyjątkowo ciepły mikroklimat i obecnie zajęte
jest przez pola uprawne. Jest to jedna z najważniejszych lokalizacji osadnictwa neolitycznego w regionie.
Od południa, wschodu i zachodu otoczona jest otwartym i pofałdowanym, wyżynnym krajobrazem rolniczym z glebami lessowymi; stąd dobrze widać podłużną wypukłość terenu oraz
drogę na południu (północny skraj Wyżyny Sandomierskiej). Od strony północnej rozciąga
się widok na miasteczko Ćmielów, z przebiegającą przez nie drogą nr 755, położone wzdłuż
linii doliny rzeki Kamiennej biegnącej z zachodu i północnego zachodu w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim.
2. Opis

Topografia osady i miejsca obróbki minerałów jest typowa dla czasu neolitu: dobra pozycja
wyjściowa do obrony wzgórza, żyzne gleby, dostęp do wody pitnej w stromym wąwozie
wzdłuż południowej granicy (strumień istnieje do dziś).
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Rysunek 58. Osada Gawroniec jest położona na charakterystycznym wzniesieniu (środek).
źródło: http://www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/

4.1 Krzemienice – pracownie obróbki

4.2 Charakterystyka osady
Gawroniec to zdecydowanie największa i najważniejsza osada kultury pucharów lejkowatych
na Wyżynie Sandomierskiej. Z terenu Wyżyny znanych jest kilkaset takich lokalizacji, z których
140 leży w Krzemionkowskim regionie prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego.
Była to osada górnicza oraz miejsce obróbki krzemienia i produkcji narzędzi krzemiennych
o ustalonych standardach technicznych i stylistycznych.
Wykopaliska ujawniły zróżnicowanie cech osadniczych, które pokazują wyspecjalizowanie się
mieszkańców osady w dobrze zorganizowanej i przemyślanej obróbce krzemienia, z możliwością osiągania nadwyżek produkcyjnych (prawdopodobnie stanowiących własność całej społeczności) i prawdopodobnym czerpaniu zysków z handlu lub wymiany. Inne odkryte funkcje
osadnicze to magazynowanie zbóż oraz przetwórstwo mięsa i kości.
Wykopaliska archeologiczne prowadzone w latach 1947–1961 objęły powierzchnię 4622
metrów kwadratowych. Na podstawie stwierdzonych typów ceramiki i narzędzi krzemiennych
oraz datowania węglem 14C, osadę wiąże się z neolityczną kulturą pucharów lejkowatych.
Mieszkańcy osady pracowali m.in. w kopalniach krzemienia pasiastego i przetwarzali surowiec
krzemienny na narzędzia. Dlatego uważa się, że jest to osada zamieszkiwana przez górni-

2. Opis

Pod względem cyklu technologicznego produkcji siekiery krzemiennej, osada była miejscem,
gdzie z kopalni dostarczano surowiec, bądź półwytwory, a następnie obrabiano je do ostatecznego kształtu oraz szlifowano przed użyciem lub rozprowadzeniem. Siekiery i ciosła krzemienne
stanowiły kluczowy zestaw narzędzi pradawnych rolników, niezbędnych do pozyskiwania terenów
pod uprawy oraz używanych do lekkich i cięższych prac budowlanych. W postaci dłut lub klinów
używano ich również w Krzemionkach w charakterze narzędzi górniczych. Jeśli chodzi o cechy
archeologiczne odnotowane od lat 40. do 60. XX wieku (szczególnie na podstawie licznych znalezisk krzemiennych w jamach), warto wskazać, jakie procesy faktycznie zachodziły na terenie osady w okresie neolitu (poza pełnieniem funkcji mieszkalnych i prowadzeniem upraw). Fragmenty
konkrecji krzemienia pasiastego były obłupywane do osiągnięcia odpowiedniego, czworościennego kształtu, a następnie wygładzane i ostrzone (szlifowane). Produktem końcowym były różnej wielkości siekiery służące do obróbki drewna. Gotowe ostrze narzędzia umieszczano czasem
w oprawie z poroża (które miało rolę amortyzującą) lub mocowano do drewnianej rękojeści, np. za
pomocą skórzanych pasów. Z perspektywy samego rzemieślnika, transformacja surowego materiału w narzędzie była praktycznym procesem pozbywania się zbędnej masy surowca, wad, pęknięć i kształtowania obrabianego przedmiotu, tak aby nadawał się do różnych zadań (od grubych
klinów po cienkie i ostre formy dłutopodobne). Był to także proces rytualny polegający na wydobyciu z kamienia jego nadprzyrodzonych właściwości. Jak wynika z dowodów archeologicznych,
ten proces produkcyjny w mniejszym lub większym zakresie był przeprowadzany na terenie osady,
która jest największym tego rodzaju obiektem odkrytym na terenie Krzemionkowskiego regionu
prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego (kopalnie synkliny Magonie-Folwarczysko).
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Rysunek 59. Widok z lotu ptaka na osadę Gawroniec – modelowy przykład obiektu osadniczego z okresu neolitu.
Osada Gawroniec, charakterystyczne wzniesienie graniczące od północy z Ćmielowem - wsią położną w dolinie rzeki
Kamiennej. Miejsce to w dalszym ciągu posiada znaczny potencjał archeologiczny. Mimo znaczących odkryć, nie prowadzono prac wykopaliskowych na większości tego terenu (autor M. Bogacki).
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Rysunek 60. Osada Gawroniec. Zarys funkcji stwierdzonych na podstawie badań archeologicznych w latach 1947–61
wraz z profilem wzniesienia i hipotetycznym schematem jego zabudowy (za Balcerem, 2002).

ków, rzemieślników przetwarzających krzemień oraz ich rodziny. Należy również zauważyć,
że w porównaniu do innych osad w regionie, na Gawrońcu znaleziono najlepszej jakości ceramikę, co wskazuje na wyższy standard życia jego mieszkańców. Wsparciem tej tezy może być
także fakt, że znaleziono tu liczne kości młodych udomowionych zwierząt (w przeciwieństwie
do innych lokalizacji osadniczych).
W północnej części osady, w 16 wykopach, znaleziono dziesiątki tysięcy artefaktów krzemiennych. Znajdował się tam kompleks warsztatów – pracowni krzemieniarskich, w których prowadzono specjalistyczną obróbkę, i które wytwarzały liczne odpady. Artefakty obejmują nie

tylko odłupki i okruchy krzemienne powstałe w wyniku produkcji narzędzi (głównie z krzemienia pasiastego z Krzemionek), ale także długie wióry oraz półwytwory w różnym stopniu zaawansowania i gotowe czworościenne siekiery, narzędzia stosowane do wycinki drzew.
Znaleziono również 256 wielostronnych tłuków, a także piki, przekłuwacze, pazury i wiertniki
- typowy dla osad zestaw narzędzi krzemiennych.
Z powodu erozji nie odkryto śladów budynków na poziomie gruntu, choć stwierdzono obecność 328 obiektów archeologicznych (jam) w trzech odrębnych skupiskach (północnym, środkowym i południowym), które w części można interpretować jako podziemne pozostałości po
budowlach naziemnych.
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Krzemień pasiasty z Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia
pasiastego (57% ze znalezionych artefaktów) był najczęściej wykorzystywany do wykonywania narzędzi siekieropodobnych, natomiast biało-nakrapiany krzemień świeciechowski
(43% ze znalezionych artefaktów) był najczęściej wykorzystywany do wykonywania wiórów.
70% znalezionych narzędzi wykonano z krzemienia świeciechowskiego, a 30% z krzemienia
pasiastego. Społeczności kultury pucharów lejkowatych prowadziły dystrybucję krzemienia
pasiastego w promieniu do 280 kilometrów od kopalń, natomiast krzemień świeciechowski
docierał do miejsc oddalonych nawet o 470 kilometrów. Dowody te wskazują na rolę, jaką
społeczności kultury pucharów lejkowatych odegrały w eksploatacji krzemienia pasiastego,
która była następnie kontynuowana przez kolejne społeczności aż do wczesnej epoki brązu.
Ćmielów, stanowisko I. Struktura zbioru i hierarchia liczbowa zbioru narzędzi z okresu kultury pucharów lejkowatych z Małopolski
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Rysunek 61. Osada Gawroniec: interpretacyjny, rekonstrukcyjny rysunek osady (autor: T. Piotrowski).
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Umiejscowienie komponentów
Lokalny krajobraz, w tym lokalizacje komponentów, mają zasadniczo charakter wiejski. Pole
górnicze Krzemionki Opatowskie, pole górnicze Borownia oraz pole górnicze Korycizna zlokalizowane są niemal wyłącznie na terenach leśnych; tam też można znaleźć ślady prehistorycznej obróbki: krzemienice/warsztaty i tymczasowe obozowiska. Wydają się one nieco
odizolowane i niewidoczne z dystansu, tym samym nie zapewniają też widoku okolicy dla osób
znajdujących się w ich pobliżu. Z drugiej strony, osada Gawroniec znajduje się na wyniesieniu,
co zapewnia doskonały ogląd okolicy przy jednoczesnym ograniczonym dostępie do samego
komponentu z zewnątrz. Szczegółowe informacje na temat umiejscowienia poszczególnych
komponentów przedstawiają się następująco:

Umiejscowienie pola górniczego Krzemionki Opatowskie
Pagórkowaty prehistoryczny teren górniczy położony jest w lesie mieszanym (do roku 1914
znajdował się tutaj las naturalny, który został stopniowo i częściowo wycięty do roku 1928, kiedy to teren znalazł się pod ochroną jako rezerwat i zaczęła następować ponowna sukcesja lasu).
2. Opis
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Rysunek 62. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Prehistoryczny „krajobraz przemysłowy” w lesie (autor B. Gamble).

Na stosunkowo płaskiej równinie denudacyjnej rozciągającej się wokół Krzemionek Opatowskich znajdują się: na zachodzie – otwarte, częściowo uprawniane pola (głównie na polodowcowych glinach zwałowych, o ubogich wyługowanych glebach brunatnych, z dużą zawartością
piasku wydmowego, gliny i rumoszu wapiennego) i las; na północy – pola uprawne w formie
długich wąskich pasów; na północnym wschodzie – rozciągnięta linearnie wieś Magonie; na
wschodzie – kolejne pola uprawne w formie długich wąskich pasów; na południu – rozległy las.

Umiejscowienie pola górniczego Borownia
Ten komponent dobra obejmuje pierwotny, prehistoryczny krajobraz przemysłowy rozciągający się na dwóch pasmach lasu (pokrywających pagórkowaty teren górniczy, który wyznacza
granicę wychodni) oraz osadę stanowiącą przedmiot badań archeologicznych, znajdującą się
wśród pól uprawnych w kierunku północnym. Lokalizacja obejmuje pola uprawne od strony
północnej i południowej, rozległy las od strony wschodniej oraz wąską dolinę rzeki Kamiennej
i otwarte łąki od zachodu.
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Rysunek 63. Widok od strony pól w kierunku północno zachodniej części pola górniczego Borownia. Ten wyjątkowo dobrze zachowany prehistoryczny krajobraz przemysłowy jest porośnięty lasem. Natomiast dzięki przeprowadzonym badaniom geofizycznym pod powierzchnią pól widocznych na pierwszym planie odkryto podziemne
wyrobiska. Prawdopodobna osada znajduje się na otwartym polu po prawej stronie (autor B. Gamble).

Rysunek 64. Typowy widok rzeki Kamiennej poza granicami zgłoszonego dobra. Rzeka i jej dolina to istotne elementy decydujące o umiejscowieniu zgłoszonego dobra.
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Umiejscowienie pola górniczego Korycizna
Pagórkowaty obszar prehistorycznego pola górniczego, gdzie eksploatowano minerał w tej
części wychodni otoczony jest lasem na północy, południa i zachodu; jego wschodnia część
otwarta jest na opuszczony kamieniołom i pola uprawne.
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Rysunek 65. Pole górnicze Korycizna. Krajobraz pogórniczy (autor A. Jedynak).

Umiejscowienie osady Gawroniec
Ta część zgłoszonego dobra obejmuje wyraźnie zarysowaną w terenie wyniosłość, głównie
zajętą przez pola uprawne na żyznych glebach i posiadającą sprzyjający mikroklimat. Od południa i zachodu obszar graniczy z niewielkimi, suchymi wąwozami i dolinami, które wznoszą
się gwałtownie względem dobra i otwierają się na pofałdowany, wyżynny krajobraz rolniczy
(widoczny jest grzbiet i droga na południu – jest to północny skraj Wyżyny Sandomierskiej).
Na wschodzie wyniosłość gwałtownie opada w kierunku wąskiej drogi (ul. Jastkowska), natomiast od północy spotyka się z granicą zabudowy miasta Ćmielów leżącego po obu stronach
drogi nr 755, wzdłuż linii doliny rzeki Kamiennej biegnącej z północnego zachodu w kierunku
wschodnim, a następnie północno-wschodnim.

Rysunek 66. Osada Gawroniec. Polna ścieżka prowadząca ze wschodu na zachód przez pola uprawne pokrywające
wyniosłość (autor B. Gamble).
2. Opis
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Rysunek 67. Osada Gawroniec. Stromy stok skarpy po południowej stronie wyniosłości powyżej wąskiej doliny
rzecznej (autor B. Gamble).
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2.b	Historia i rozwój

Rysunek 68. Zdjęcie wykonane w podziemnej części Krzemionek w roku 1929 (za Piotrowską, 2014).

„Krzemionki to jeden z nielicznych wspaniałych
pomników wczesnego okresu współczesnej
cywilizacji.
Jego doniosłość sięga daleko poza granice Polski.
Ma on znaczenie nie tylko dla historii kultury i historii
górnictwa, ale także dla architektury, sztuki rysunku,
znajomości dawnych wierzeń i religii, a także dla
polskiej i międzynarodowej turystyki.”
Stefan Krukowski, 1933.
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2.b History and Development

(autor K. Pęczalski)

Wprowadzenie
Z technicznego punktu widzenia, Krzemionki Opatowskie to jeden z najważniejszych prehistorycznych kompleksów górniczych na świecie. Jako że jest to główne źródło krzemienia
pasiastego w regionie (ponad 90%), Krzemionki zostały zaproponowane jako nazwa zgłoszonego dobra, które obejmuje także dwa inne pola górnicze współdzielące złoża tego samego
minerału, a także osadę, która była miejscem obróbki materiału krzemiennego i wytwarzania
narzędzi, głównie siekier.
Część 2.b zawiera opis historii i rozwoju Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego i, podobnie jak część 2.a, koncentruje się na zgłoszonym dobru
i jego wyjątkowej uniwersalnej wartości. Rozpoczyna się wprowadzeniem, a następnie przedstawia rys chronologiczny zgłoszonego dobra oraz dodatkowe, powiązane z nim informacje
szczegółowe (np. ewolucja geologiczna i odkrycia archeologiczne neolitycznych kopalni krzemienia w Europie), zorganizowane według tematów i prezentowane równolegle.

Zgłoszone dobro stanowi najbardziej kompletny i w pełni czytelny społeczny i techniczny system prehistorycznego wydobycia krzemienia spośród znanych tego typu obiektów na świecie.
Okres eksploatacji krzemienia pasiastego na dużą skalę w obrębie zgłoszonego dobra miał
miejsce między rokiem 3900 p.n.e. i rokiem 1600 p.n.e. (czyli od neolitu do końca wczesnej
epoki brązu). Zostało to potwierdzone na podstawie datowania radiowęglowego materiałów
organicznych odnalezionych w kopalniach, w tym węgla drzewnego i poroża, oraz na podstawie artefaktów wydobytych z kopalń, warsztatów i osad, zazwyczaj ceramiki, której cechy
wskazują na odrębne kultury prehistoryczne.

2. Opis

Na zgłoszone dobro składa się zespół prehistorycznych kopalni krzemienia (na trzech polach
górniczych eksploatujących tę samą wychodnię) i powiązana z nimi osada ludzka: główne pole
górnicze Krzemionki Opatowskie, dwa mniejsze pola – pole górnicze Borownia i pole górnicze
Korycizna, położone w obrębie tej samej struktury geologicznej oraz neolityczna osada górnicza na wzgórzu Gawroniec, gdzie trafiał surowy materiał z kopalni w celu obróbki i polerowania. Lokalizacje te są opisane w części 2.a.
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Ramy czasowe

Prof. A Tomaszewski. Powołanie stałej komisji do spraw ochrony Krzemionek Opatowskich i zgłoszenia
do Listy światowego dziedzictwa.
Program badawczy/zakres odpowiedzialności przygotowany dla Krzemionek przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; koncepcję prezentacji dobra oparto na przykładach Rijkholt-St Geertruid i Grime's Graves.
Wykopaliska archeologiczne i badania na terenie Osady Gawroniec.
Wojewódzki Konserwator Zabytków uznaje obszar neolitycznych kopalni krzemienia za zabytek i tworzy rezerwat.
Cały obszar pola górniczego Krzemionki Opatowskie zostaje wyłączony z działalności rolniczej.
Teren pola górniczego Krzemionki Opatowskie zajmowany jest przez wojska niemieckie, które w trzech
miejscach pola wykonują okopy.
Państwowe Muzeum Archeologiczne (PMA) w Warszawie zarządza Rezerwatem Archeologicznym Krzemionki.
Stefan Krukowski wyznacza obszar pola górniczego Krzemionki Opatowskie; od tamtej pory postępuje
stopniowe zalesianie terenu.
Dochodzi do zakupu około 24 hektarów pola górniczego Krzemionki Opatowskie;
tworzone są zaczątki rezerwatu archeologicznego.
Pierwsze profesjonalne prace wykopaliskowe w Krzemionkach Opatowskich; Józef Żurowski
oczyszcza siedem szybów z odpadów skalnych.
Archeolodzy Stefan Krukowski i Zygmunt Schmit przeprowadzają wstępną inwentaryzację pola górniczego
w Krzemionkach.
Odkrycie neolitycznego terenu górniczego w Krzemionkach Opatowskich przez Jana Samsonowicza, geologa
i paleontologa (uznanie pól w Borowni i Koryciźnie za obszar neolitycznej eksploatacji krzemienia).
Stefan Krukowski dokonuje pierwszego opisu krzemienia pasiastego, nazywając go „krzemieniem astarckim”.

2.b Historia i rozwój
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1978
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Lata 1929–1952 i 1968–1978

1929

Lata 1928–1932
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1923

1922

1921

Lata 1911–1914

4 millenium p.n.e. (środkowy neolit
do końca wczesnej epoki brązu)

Od 159 do 154 milionów lat temu Oxford

Od 159 do 142 milionów lat temu (jura górna)

XX wiek

P.N.E.

Założenie wsi Krzemionki i uprawa gleby doprowadziły do zatarcia pozostałości niektórych warsztatów
obróbki krzemienia, a wydobycie wapienia zniszczyło niektóre z głębszych kopalni.

Funkcjonowanie kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach.
Formacja geologiczna krzemienia pasiastego.
Formacja geologiczna wapienia.
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Wykopaliska archeologiczne na polu górniczym Borownia.

2. Opis

Krzemionki umieszczono na polskiej liście informacyjnej (Tentative List), co stanowi pierwszy etap procesu
kandydowania dobra do wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Utworzenie nowego kompleksu muzealnego, magazynu zbiorów, sali konferencyjnej, centrum dla
zwiedzających i informacji turystycznej.
Dodanie edukacyjnej ekspozycji płytkiej kopalni niszowej 6/668 wraz z pomostem
widokowym, który zapewnia ogląd antropogenicznej powierzchni pola górniczego .
Otwarcie zintegrowanej podziemnej trasy turystycznej obejmującej kilka neolitycznych kopalni i część
podziemnych kamieniołomów zwanych Wielkimi Komorami, skąd wydobywano wapień.
Otwarcie pawilonu nad szybem kopalni 7/610 z edukacyjną rekonstrukcją warsztatu obróbki krzemienia.
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie przekazuje odpowiedzialność za badania na terenie Krzemionek
Opatowskich Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu.
Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyznacza granice wpisu do rejestru
zabytków archeologicznych dla „Krzemionek”.
Stała Komisja Konserwatorska ds. Rezerwatu Archeologicznego „Krzemionki Opatowskie” przygotowuje program
ochrony i działań związanych z zabytkami z epoki neolitu i brązu.
Krzemionki uzyskują status rezerwatu przyrody nadany rozporządzeniem Ministra
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Kopalnie neolityczne w Krzemionkach uzyskują status Pomnika Historii w drodze
zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Otwarcie rekonstrukcji prehistorycznej osady z neolitycznymi chatami, fosą i palisadą.
Oficjalne otwarcie drugiej trasy turystycznej: korytarz wycięty w skale prowadzi
zwiedzających wokół prehistorycznej kopalni 7/610.
Oficjalne otwarcie podziemnego tunelu ekspozycyjnego w Krzemionkach: pierwszej na świecie,
publicznie dostępnej trasy turystycznej po kopalniach okresu neolitu.
Rezerwat „Krzemionki” przechodzi pod zarząd Muzeum Regionalnego (obecnie Muzeum
Historyczno-Archeologiczne) w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Rozpoczęcie nowego programu badawczego prowadzonego przez Państwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie.
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Uwagi dotyczące sytuacji geologicznej
i geomorfologicznej
Unikalny krzemień pasiasty o różnych odcieniach szarości formował się pod koniec jury, czyli
około 159–154 milionów lat temu (patrz część 2.b). Pokłady tego minerału występują w formie
buł w zwietrzałym rumoszu wapiennym, w piaskach i glinach na niedużych głębokościach, a także głębiej, w formie nieciągłych pokładów osadzonych w twardym wapieniu jurajskim, co stanowi zasadniczy atrybut dobra i decyduje o jego wartościach technicznych i technologicznych.
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Prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego znajdują się w obrębie tego samego tworu
geologicznego: synkliny Magonie-Folwarczysko. Ten wspólny i charakterystyczny, geologiczny czynnik lokalizacyjny, wraz z obecnymi tam chronologicznie odrębnymi systemami społeczno-technicznymi, sprawiają, że komponenty tego obszaru pozostają we wzajemnej zależności.
Wspomniana synklina jest basenem sedymentacyjnym rozciągającym się od północnego
zachodu w kierunku południowo-wschodnim. Obejmuje ona liniową wychodnię wapienną
o długości 11 kilometrów (więcej szczegółów z zakresu geologii można znaleźć w części 2.b:
Historia i rozwój). Na wychodni tej zlokalizowano wszystkie znane kopalnie krzemienia pasiastego eksploatowane od lat 3600/3500 p.n.e. do około 2800 roku p.n.e. w okresie neolitu
i do około 1800 roku p.n.e. w epoce brązu. Zgłoszony kompleks stanowi największe, najlepiej
zachowane i zdecydowanie najbardziej znaczące dobro tego rodzaju, odznaczające się ponadto najwyższym poziomem integralności.

2.a Opis dobra i jego istotnych cech

Struktura litologiczna i geologiczna oraz warunki fizyczne powstawania krzemienia silnie
uwarunkowały sposób zagospodarowania złóż przez neolitycznych górników. Sytuacja geologiczna miała ogromny wpływ na charakter i rozwój wielu aspektów działalności wydobywczej,
w tym na szeroką gamę stosowanych narzędzi górniczych występujących niemal w każdej
prehistorycznej kopalni, a co za tym idzie na wielkość, morfologię, rozkład i inne funkcje podziemne i powierzchniowe prowadzonej eksploatacji złóż, której ślady przetrwały w niezmienionej i unikalnej formie do naszych czasów. Co więcej, unikalna mineralogia krzemienia nie
tylko decydowała o jego zastosowaniu do produkcji małych i średnich narzędzi siekieropodobnych, ale także sprawiła, że były to narzędzia o niezwykłej wartości estetycznej (i być może
symbolicznej), praktycznie nieosiągalnej wśród innych prehistorycznych minerałów.
Wydobycie prowadzone było ze stosunkowo płaskiego terenu, czego nie można powiedzieć
o innych neolitycznych kopalniach krzemienia spotykanych na terenie Europy i usytuowanych na stokach lub w dolinach. Stosowane techniki wydobywcze były względnie proste, o ile
pokłady krzemienia znajdowały się blisko powierzchni. W takich przypadkach ograniczano się
do metody odkrywkowej i kopania płytkich szybów, rozchodzących się u podstawy w niewielkie niszowate zagłębienia żłobione w ślad za pokładem krzemienia. W przypadku krzemienia
spoczywającego na większych głębokościach stosowano bardziej zaawansowane techniki.
Najpierw górnicy drążyli pionowe szyby, nawet do głębokości około 9 m, aby uzyskać dostęp
do pokładów krzemienia i większych buł tego minerału. Po wyeksploatowaniu szybu podążali
za pokładem celem uzyskania dobrej jakości konkrecji, drążąc poziome lub delikatnie odchylone od poziomu galerie i obszerne komory, gdzie przodek roboczy znajdował się nawet ponad
12 m od szybu. Takie podejście wymagało oświetlenia i opracowania nowych specjalistycznych

narzędzi, ponieważ wapień na tej głębokości był twardy i strukturalnie jednorodny. Pomijając
trudność w urabianiu tak twardej skały (neolityczne kopalnie krzemienia są zazwyczaj drążone
w kredzie), górnicy byli zmuszeni do planowania obszaru wydobycia (większość neolitycznych
kopalń była czyjąś własnością) i określonej sekwencji działań, ponieważ drążenie tak dużych
komór miało także służyć składowaniu odpadów górniczych po zakończeniu wydobycia krzemienia. Szczęśliwie się złożyło, że takie właśnie warunki geologiczne umożliwiły przetrwanie
tych wyjątkowych obiektów inżynieryjnych. Więcej na temat praktyk wydobywczych w części
2.b (Historia i rozwój).
Przede wszystkim krzemień pokryty był pasami w różnych odcieniach szarości i występował
wyłącznie w wapieniu jurajskim. Po drugie, warstwy krzemienia ułożone poziomo lub lekko
odchylone od poziomu (jedna lub dwie – w tym drugim przypadku jedna nad drugą) posiadały
dość płytki upad w wapieniu i różniły się charakterem w przypadku odchylenia w płaszczyźnie
pionowej od powierzchni.
Typowy, choć nie uniwersalny, pionowy profil geologiczny w obszarze kopalni komorowych w
Krzemionkach Opatowskich obejmuje prezentowany na poniższym schemacie układ warstw
skalnych występujących na określonych, średnich głębokościach. Z perspektywy badań geologicznych, sytuacja ta może wyglądać podobnie na innych polach górniczych, a jedyna różnica
polega na tym, że warstwy krzemienia występują na mniejszej głębokości).

Pionowy profil geologiczny w rejonie kopalni komorowych na polu górniczym Krzemionki Opatowskie

0 metrów
Próchnica leśna, biało-żółty piasek, zwietrzała glina.
Luźny, zwietrzały rumosz gliniasto-wapienny (niespoisty).
2 metry
Luźny rumosz i skała wapienna pelitowa (rozdrobniona i częściowo spoista).
Spękany wapień pelitowy (spoisty, choć częściowo słaby).
6 metrów
Wapień monolityczny ze śladami organizmów morskich (spoisty, choć mniej
zwarty i bardziej porowaty).
7 metrów
Wapień oolitowy (w przeważającej mierze nierozdrobniony, miękki, ale nadal
strukturalnie trwały).
8 metrów
Warstwowy wapień pelitowy (w przeważającej mierze nierozdrobniony, twardy
i trwały strukturalnie).
Złoża krzemienia składające się z dwóch poziomów buł oddzielonych od siebie
w pionie o 0,10–0,55 metra.
9 metrów
Najniższy poziom eksploatacji krzemienia przez prehistorycznych górników.
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Szyby były drążone w warstwach plejstoceńskich w kierunku warstw wapiennych, w których
występował unikatowy krzemień pasiasty w postaci buł i spłaszczonych konkrecji rozmieszczonych w nieciągłych warstwach, opadających w kierunku fałdu synkliny.
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Charakter skał na głębszych pokładach jest bardzo nietypowy dla kopalni krzemienia. Występuje tu twardy wapień, a zatem jest to sytuacja zasadniczo odmienna od znanych neolitycznych
kopalni na Wyspach Brytyjskich i na kontynencie europejskim drążonych w miękkim podłożu
kredowym. Ten charakter gwarantował jednak wytrzymałość strukturalną, w przypadku eksploatacji na większej głębokości. Składający się z igiełkowatych mikrokryształów krzemionki, gąbczastych spikuli i mikro fauny krzemień jest jedną z najtwardszych znanych skał. Był
powszechnie stosowany w czasach prehistorycznych, przy czym krzemień pasiasty z Krzemionek jest wyjątkowy i posiada szczególne miejsce w pradziejach człowieka. Oprócz tego, że jest
niezwykle piękny i posiadał prawdopodobnie ważne znaczenie symboliczne, jego przydatność
do obróbki (łupliwość i możliwość polerowania) czyniła z niego idealny materiał na siekiery
i ciosła, nawet bardzo małych rozmiarów. Takie polerowane pasiaste narzędzia z krzemienia
znajdowano (czasem po kilka sztuk) wśród przedmiotów umieszczonych ze zmarłym w miejscu pochówku, w wielu lokalizacjach, znacznie oddalonych od miejsca wydobycia.
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Podsumowując, warunki geologiczno-techniczne występujące na polu górniczym w Krzemionki
Opatowskie spowodowały, że w obrębie warstwy monolitycznej tego pola powstały największe, najbardziej złożone i najbardziej zaawansowane technicznie kopalnie krzemienia z okresu
neolitu odkryte jak dotąd na świecie. Popyt na wyjątkowy krzemień pasiasty wśród ludów neolitycznych był tak znaczny, że poszukiwania i eksploatacja jego złóż były intensywne i długotrwałe, a dawni górnicy zdołali całkowicie spenetrować (paraboliczną) strukturę pola o powierzchni
78,5 ha. Wyjątkowe zjawiska podziemne również konsekwentnie odzwierciedlają i wyraźnie
korelują z pierwotnymi funkcjami wydobycia i krajobrazem górniczym na powierzchni.
Geomorfologia i rodzaj gleby miały również istotny wpływ na lokalizację osady na Gawrońcu,
widocznym i łatwym do obrony wzniesieniu pokrytym warstwą żyznej gleby lessowej.

2.a Opis dobra i jego istotnych cech

Rysunek 69. Wewnętrzna struktura krzemienia pasiastego z Krzemionek wyróżnia go na tle innych rodzajów krzemienia wydobywanego w czasach prehistorycznych. Zgłoszone dobro obejmuje główne struktury górnicze eksploatujące jedyne znane w czasach prehistorycznych złoże tego minerału. Buły krzemienia formowano w siekiery służące do
wyrębu drzew, a minerał ten mógł także posiadać wartość symboliczną ze względu na jego rzadkość, piękno i fakt, że
był wydobywany na dużych głębokościach. W 2 połowie XX wieku został ponownie „odkryty” jako kamień jubilerski.
Z krzemienia pasiastego oprawionego w srebro wykonano spinki do mankietów, które były oficjalnymi pamiątkami
polskiej prezydencji w UE w 2011 roku (autor K. Pęczalski).

Geologia zgłoszonego dobra związana jest z północno-wschodnim skrajem Gór Świętokrzyskich. Powstały one w wyniku ruchów górotwórczych w okresie syluru - w szczególności orogenezy kaledońskiej - a następnie kształtowały się w okresie górnego karbonu (orogeneza
hercyńska). Są one jednymi z najstarszych gór Europy.
W okresie późnej jury, w erze mezozoicznej, teren dzisiejszej Polski środkowej rozwijał się
na obrzeżach kratonu wschodnioeuropejskiego i był częścią północnego szelfu Oceanu Tetydy. Obecny północno-wschodni skraj Gór Świętokrzyskich znajdował się w sąsiedztwie tego
szelfu i późnojurajskich osadów wieku oksfordzkiego (159-154 mln lat temu) zawierających
gąbkowo-glonowe mułowce (Gutowski, 1998). Krzemień formował się w płytkim, ciepłym
morzu i środowisku rafowym, które ostatecznie przekształciło się w wapień jurajski. Jest to
niezwykłe na tle innych przykładów prehistorycznego wydobycia krzemienia, które odbywało
się w środowisku kredowym, jak choćby w jednostce litostratygraficznej występującej w neolitycznych kopalniach krzemienia w Wielkiej Brytanii czy rozległym regionie kredowym północnej Europy z kopalniami w Spiennes (Belgia) i Rijckholt-St. Geertruid (Holandia).
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Rysunek 70. Korytarz komunikacyjny w prehistorycznej kopalni filarowo-komorowej na polu górniczym Krzemionki
Opatowskie. Buły krzemienia poszukiwane przez neolitycznych górników występowały w postaci lekko opadających
pokładów pomiędzy warstwami skalnymi o zmiennej grubości. Ze względu na swoją stabilność jako potencjalny strop,
dość jednolite i spoiste warstwy litej skały ułatwiały drążenie galerii i komór ekstrakcyjnych o wyjątkowo dużych
powierzchniach (autor K. Kaptur).

W skałach jurajskich i kredowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich odkryto kopalnie krzemienia oraz hematytu drążone od schyłku starszej epoki kamienia. Ten prehistoryczny region górniczy stanowi twór absolutnie unikalny. Łączny obszar eksploatacji obejmuje
około 500 km2 i rozciąga się od miejscowości Orońsko na północnym zachodzie aż do doliny Wisły
w pobliżu miasta Annopol na południowym wschodzie. Archeolodzy sklasyfikowali cztery różne
typy krzemienia obecne w tym rejonie: czekoladowy, ożarowski, świeciechowski i – najbardziej
egzotyczny ze wszystkich – pasiasty. Każdy z tych rodzajów krzemienia sprawdzał się najlepiej
w odmiennych zastosowaniach: krzemień czekoladowy np. jako grot strzały czy włóczni, krzemień
ożarowski jako dwustronne narzędzie w rodzaju sierpa lub sztyletu, a krzemień pasiasty jako siekiery lub ciosła. Najlepiej zachowane podziemne prehistoryczne kopalnie krzemienia wraz z ich
„infrastrukturą” naziemną, a także jedyne na świecie prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego, znajdują się w południowo-wschodniej części tego rejonu.

Krzemień pasiasty
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2.b Historia i rozwój

Mając na uwadze jego unikalne cechy, krzemień pasiasty wyróżnia się pod względem pochodzenia, nie tylko w porównaniu z innymi krzemieniami z Gór Świętokrzyskich, ale także
w zestawieniu z podobnymi minerałami wydobywanymi w Europie, na przykład, krzemieniem
szarym z prehistorycznych kopalni w Spiennes (Belgia) i Rijckholt-St Geertruid (Holandia), czy
krzemieniem czarnym z prehistorycznych kopalni Grime's Graves i z kopalni w Sussex (Wielka
Brytania). Każdy typ krzemienia ma inne właściwości fizyczne, a krzemień pasiasty jest najbardziej niezwykły ze względu na swoje ubarwienie (różne odcienie szarości), tworzące wzór
przypominający skórę zebry. Istnieją różne teorie wyjaśniające taki wygląd, choć nadal toczą
się spory w tym temacie. Między innymi spekuluje się, że to specyficzne ubarwienie spowodowane jest zawartością żelaza.
Niemniej jednak, wszystkie krzemienie prawdopodobnie powstały w efekcie podobnego procesu geologicznego.

Formowanie się krzemienia
Sposób formowania się krzemienia nie został jednoznacznie wyjaśniony naukowo. Jednak
dowody sugerują, że powstawał on głównie w okresie jury i kredy w płytkim i ciepłym środowisku morskim. Szkielety i szczątki organizmów morskich, w tym gąbczastych spikuli bogatych
w krzemionkę, gromadzące się na dnie morskim i zostały skompresowane, a następnie przekształcone z osadów w skałę osadową (kredę i wapień). Podczas tego procesu formowania się
skał, zwanego diagenezą, powstawały nieciągłe, galaretowate masy materiału zawierającego dużą ilość krzemionki, które ostatecznie utworzyły warstwowe złoża buł krzemieniowych
i szerokie masy płytowe.
Powstanie krzemienia pasiastego miało miejsce w okresie oksfordzkim późnej jury, między
159,4 a 154,1 miliona lat temu. Później klimat uległ zmianie, morza opadły i przez ostatnich
kilka milionów lat zachodziła erozja w naprzemiennymi fazami lodowcowymi. Ostatni okres zlodowacenia przypada na okres od 110000 do 11700 lat temu. Jest on powszechnie znany jako
epoka lodowcowa. Pod koniec tego okresu Homo sapiens dotarł z Afryki do Eurazji (i Australii).

Charakterystyka krzemienia wydobywanego
w rejonie prehistorycznych kopalni krzemienia
pasiastego w Krzemionkach
Krzemień in situ można zbadać tylko w jednym z trzech pól górniczych (komponentów) zgłoszonego dobra: polu górniczym Krzemionki Opatowskie; pozostałe dwa pola – Borownia
i Korycizna, nie zostały jak dotąd objęte szerszymi wykopaliskami archeologicznymi.
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Rysunek 71. Mapa geologiczna przedstawiająca formacje jurajskie na północno-wschodnim zboczu Gór Świętokrzyskich, sporządzona przez geologa J. Samsonowicza. Odkrył on neolityczne kopalnie w Krzemionkach podczas prac
terenowych 19 lipca 1922 roku, we współpracy z archeologiem Stefanem Krukowskim, i opisał je jako pierwszy. Był
to początek naukowego zainteresowania tym rejonem, które trwa po dziś dzień (za Samsonowiczem, 1923).
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2.b Historia i rozwój

Rysunek 72. Mapa geologiczna z 1934 roku obejmująca Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego (za Samsonowiczem, 1934).

2. Opis

107

N

IŁŻA
19

SIENNO
16

18
17
15 14

13

nna
Kamie

OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI

1
2

3

11

4
5

Miocen
Okres kredowy

Wisła

12

ĆMIELÓW

6

78

9
OŻARÓW

górna/późna jura (Kimeryd)
2. Opis

górna/późna jura (górny Oksford)

GAWRONIEC

górna/późna jura (dolny i środkowy Oksford)
dolna i środkowa jura
10 km

108

10

wykryte i domniemane uskoki

2.b Historia i rozwój

wychodnia krzemienia pasiastego z zaznaczonymi
prehistorycznymi polami górniczymi, naturalnymi ekspozycjami
i kamieniołomami z czasów nowożytnych
1. Krzemionki, 2–5. Ruda Kościelna, 6. Łysowody, 7. „Korycizna” – Wojciechówka, 8. Śródborze, 9. Wojciechów-ka, 10. Zawichost, 11. Wiktoryn, 12. Skarbka Dolna, 13. Wólka Bałtowska, 14. Eugeniów, 15. Stary Olechów,
16. Karolów, 17. Nowy Olechów, 18. Wodąca, 19. Błaziny

Rysunek 73. Geologię i rozmieszczenie przestrzenne kopalni krzemienia w rejonie Gór Świętokrzyskich zaznaczono
na czerwono. Jedynymi prehistorycznymi kopalniami krzemienia pasiastego na świecie są kopalnie znajdujące się
w wapiennej wychodni (począwszy od Krzemionek – czerwona kropka nr 1 na północnym zachodzie) skierowanej na
południowy wschód i ciągnącej się przez 10 kilometrów (za Królem, Migaszewskim, 2009).

Krzemień eksploatowany w Krzemionkach Opatowskich w czasach prehistorycznych występował zwykle w postaci płaskich konkrecji (tzw. płaskurów, mocno spłaszczonych i warstwowych).
Największa z nich ma grubość około 10 centymetrów, średnicę do 2 metrów i powierzchnię
kilku metrów kwadratowych. Powszechne są też buły krzemienne, przypominające kształtem
obłe głazy lub duże bochny chleba. Niektóre konkrecje nie są większe niż jajo gołębia. Istnieją
dwa zasadnicze pokłady (ławice lub warstwy), które nie zawsze występują w jednakowej odległości od siebie w pionie. Na terenie pola górniczego Krzemionki Opatowskie, w północno-zachodniej części synkliny, są oddalone od siebie o 10–55 cm, w kamieniołomie w Śródborzu
jest to około 2,5 metra, natomiast te odkryte w Zawichoście nad Wisłą dzieli 70 centymetrów
(Budziszewski i Michniak, 1989). Można założyć, że krzemień występował na różnych polach
górniczych w obrębie zgłoszonego dobra w podobnej fizycznej postaci.
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Rysunek 74 i 75. Buły krzemienia pasiastego w prehistorycznych wyrobiskach pola
górniczego Krzemionki Opatowskie. Wyżej: ekspozycja krzemienia in situ w wapieniu. Niżej: przekrój buły krzemiennej z widoczną pasiastością (autor K. Pęczalski).

Rysunek 76. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie, kopalnia 4/606. Płaska konkrecja
krzemienia, o średnicy około 1 metra, pozostawiona przez górników neolitycznych w
dolnej części przodka roboczego komory z wapienia jurajskiego. Krzemień ten najwyraźniej niskiej jakości był nieznacznie, choć intensywnie spękany (autor B. Gamble).

W okolicach Krzemionek Opatowskich pokłady krzemienia występują na różnych głębokościach w różnych częściach pola górniczego ze względu na ich upad zgodny z upadem skał
synkliny Magonie-Folwarczysko.
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Wyjaśnienie schematycznego podziału na sekcje:
A

– obszar odkopanych podziemnych kopalni filarowo-komorowych i komorowych.

B1

– Wiedza pozyskana z wyrobisk odkrytych w trakcie wydobywania wapienia w okresie międzywojennym.

B2 + C – Obszar ograniczonych badań.

Rysunek 77. Zarys planu pola górniczego Krzemionki Opatowskie; północno-zachodni kraniec synkliny Magonie-Folwarczysko (za Borkowskim, 1995).
Posiada ono formę asymetrycznej paraboli. W ramieniu północnym skały zapadają się bardziej stromo niż w południowym. Jest ono również geologicznie przecięte trzema liniami uskoków, oznaczonymi tutaj zielonymi strzałkami.
Mierzona wzdłuż osi środkowej długość pola wynosi 4,15 kilometrów, a jego szerokość to od 20 do 200 metrów.
Na terenie pola znajduje się około 4000 kopalń.

Synklina Magonie-Folwarczysko jest jedną z kilku asymetrycznych fałd biegnących szeroko
z północnego zachodu na południowy wschód. Jest to deformacja tektoniczna, która powstała w wyniku inwersji Niziny Środkowopolskiej w późnej kredzie i wczesnym paleocenie. Kształt
wychodni w Borowni i Koryciźnie jest liniowy, ale ponieważ dotychczas nie przeprowadzono
podziemnych badań archeologicznych, nie wiadomo nic o głębokości lub upadzie pokładów
krzemienia. Z drugiej strony, wielkość i rozmieszczenie szybów, a także badania geofizyczne
prowadzone w ostatnich latach, sugerują możliwość istnienia głębokich podziemnych kopalń
(na różnej głębokości) podobnych do kopalni na polu górniczym Krzemionki Opatowskie.
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Rysunek 78. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Typowa buła krzemienia pasiastego wyeksponowana na trasie
turystycznej. Krzemień występuje tylko w wapieniu pelitowym, w dwóch nieciągłych, liniowych pokładach (autor
K. Pęczalski).

Fauna i flora

„Obserwacje powierzchniowe od dawna leżały
u podstaw ludzkiej wiedzy na temat tego,
co kryje się we wnętrzu Ziemi... Nierzadko rośliny
i formacje powierzchniowe służyły za wskazówki
w poszukiwaniach górniczych.”
Krzysztof Kluk (1739–1796)

Krajobraz Krzemionek
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W regionie występują średnie roczne opady o wysokości 625 mm. Najbardziej deszczowy,
a zarazem najcieplejszy miesiąc to lipiec ze średnią temperaturą 19°C. Najzimniejszym miesiącem roku jest styczeń, ze średnią temperaturą -2°C i częstymi opadami śniegu. Dzisiejszy
klimat nie jest jednak wyznacznikiem warunków panujących tu w okresie eksploatacji kopalni.
W okresie neolitu i brązu był on zdecydowanie ciepły i wilgotny – taka sytuacja utrzymywała
się aż do III wieku p.n.e.

2.b Historia i rozwój

Na falistej równinie Przedgórza Iłżeckiego, 250000 lat temu na wapiennych formacjach
jurajskich lodowiec pozostawił osad z piasku i gliny przyniesionych ze Skandynawii. W wyniku mrozów, wiatrów i procesów polodowcowych na terenie Krzemionek powstały rdzawe,
przepuszczalne i nienapowietrzone gleby. Szybkie ocieplenie, które nastąpiło 10000 lat temu
spowodowało rozwój roślin i zwierząt. W Górach Świętokrzyskich i na Przedgórzu Iłżeckim,
czyli na przedpolu tektonicznym, ciepły i wilgotny klimat utrzymywał się prawie do końca roku
350 p.n.e (2300 BP). W tym czasie dominowały tutaj wielogatunkowe lasy liściaste z wiązami
(Ulmus), lipami (Tilia), leszczyną (Corylus), dębami (Quercus) i jesionami (Fraxinus). W zagłębieniach lądowych, na bagnach i torfowiskach rozwijały się lasy łęgowe i olszowe. Występowała
duża różnorodność gatunków. Z czasem klimat stawał się coraz zimniejszy, co spowodowało
wyginięcie ciepłolubnych gatunków drzew: lip (Tilia), dębów (Quercus) i leszczyny (Corylus).
Ponad 5000 lat temu, czyli przed pojawieniem się górników, w regionie dominowały lasy mieszane sosnowo-dębowe – Serratulo-Pinetum. Obecny drzewostan lasu pierwotnego to głównie dąb (Quercus) i sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) oraz srebrna brzoza (Betula pendula).
Wśród krzewów można wyróżnić: jałowiec (Juniperus), jarzębinę (Sorbus aucuparia), kruszynę
pospolitą (Frangula alnus), jodły (Abies) i świerki (Picea). Flora warstwy przyziemnej to: Borówka czarna (Vaccinium myrtillus) oraz borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea), a także trawy
i zioła. Rzadką rośliną reliktową zachowaną w rejonie Krzemionek od wczesnego okresu polodowcowego jest wawrzynek główkowy (Daphne cneorum). Teren został uformowany z depresji krasowych, parowów powstałych wskutek erozji i uskoków tektonicznych. Na suchym,
płaskim terenie pokrytym lasami wszystkie depresje wyróżniała wysoka wilgotność i obecność charakterystycznych roślin hydrofitowych. Jednocześnie w okolicach Krzemionek nad

rzeką Kamienną środowisko naturalne było bardzo zróżnicowane. Wzgórza lessowe porastały
wielogatunkowe lasy liściaste. Ciepłe zbocza pokrywały murawy kserotermiczne. W obniżeniach znajdowały się łąki i torfowiska o zmiennej wilgotności. Liczne niewielkie stawy i bagna
porastały roślinny wodne.
Zmiany krajobrazu w północno-wschodnim otoczeniu Gór Świętokrzyskich na przestrzeni
12 000 lat zostały „zapisane” w mikroskamieniałościach – mięczakach i pyłkach ukrytych w glebie.
Pojawienie się górników 5000 lat temu i długi okres eksploatacji krzemienia trwale zmieniły
środowisko naturalne Krzemionek.
Skąd pochodzili górnicy, którzy posiadali tak dobrą znajomość geologii, roślin i ogromną wiedzę górniczą? Jakie „znaki” pośrodku lasu sosnowo-dębowego naprowadziły ich na miejsce,
w którym należy rozpocząć pracę? Na te i wiele innych pytań może odpowiedzieć sama przyroda, jeśli zdołamy odczytać specjalny „kod”, którym się posługuje. Silny związek człowieka
z naturą i „pamięć krajobrazu” były pierwszymi wyznacznikami orientacji w terenie. Ludzie
znajdowali krzemień w wychodniach skalnych nadrzecznych skarp, w dołach, wąwozach, osuwiskach, pod przewróconymi drzewami i na wychodniach skalnych na powierzchni. Wpływ
górnictwa neolitycznego na środowisko naturalne jest nadal słabo zbadany. Badania przyrodnicze w okolicy Krzemionki uzupełniają archeologię górnictwa neolitycznego o nowe dane.

Środowiskowy „zapis” technologii wydobywczej
5000 lat temu w Krzemionkach krzemień wydobywano przy zastosowaniu pięciu rodzajów
technologii: kopalni jamowych (odkrywkowych), kopalni niszowych i niszowych z galeriami,
kopalni galeriowych, kopalni filarowo-komorowych i kopalni komorowych. Płytkie jamy lub
kopalnie odkrywkowe znajdują się przy zewnętrznej granicy pola górniczego, natomiast bliżej wewnętrznej dominują kopalnie podziemne. Po zakończeniu eksploatacji krzemienia ze
wszystkich rodzajów kopalni na polach wydobywczych pozostawały doły, nisze i zagłębienia,
okresowo wypełnione wodą opadową. Można tam również znaleźć hałdy utworzone z odpadów górniczych.
Hałdy kopalni odkrywkowych składały się, według S. Krukowskiego, głównie z najpłytszych
warstw gleby. Zawierały humus leśny, piasek, glinę wapienną z pyłem wapiennym i rumosz
wapienny. Hałdy kopalni niszowych i galeriowych zawierały humus leśny, jasną i rdzawą glinę, piasek i rumosz wapienny. Hałdy kopalni filarowo-komorowych i komorowych zawierały
humus leśny, jasną i rdzawą glinę, piasek i luźny rumosz wapienny.
W wyniku eksploatacji krzemienia, gliny i gruz wapienny wyrzucano na pierwotnie kwaśne
i nienapowietrzone gleby. Glinokrzemiany zawarte w glinie i węglany wypłukane z wapienia, a także zwiększona wilgotność na terenie pola górniczego, sprzyjały rozwojowi roślin
i zwierząt. Na polu górniczym powstała mozaika 4000 kopalni o zróżnicowanych warunkach
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W Krzemionkach środowiskowe ślady technik i technologii wydobywczych można znaleźć
w osadach szybowych i na hałdach. „Przewodnikami” w czasie i „informatorami” są rośliny
i mięczaki zachowane w osadach i glebie, które obecnie występują na polu górniczym.
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gruntowych i wilgotnościowych. W ciągu ostatnich 1500 lat powstała nowa antropogeniczna warstwa gleby i liczne mikrośrodowiska. Zagłębienia poszybowe wypełniły się rędzinami
powstałymi z pozostałości humusu, hałdy pokryły się rędzinami brunatnymi. Na polu górniczym powstały typowe dla rejonów południowo-wschodnich lasy lipowo-dębowo-grabowe –
Tilio-Carpinetum, jak również nowe kompleksy fauny.

Rośliny i mięczaki jako bioindykatory
Człowiek prehistoryczny miał świadomość związku między podłożem (skałą) i roślinnością.
Tak zwane rośliny indykatory z najdawniejszych czasów były „przewodnikami” ludzi podejmujących wysiłek prowadzenia osadnictwa, uprawy czy górnictwa. Udowodniono, że istnieje
ścisły związek między rodzajem podłoża geologicznego a warunkami glebowymi, jego oświetleniem, temperaturą, wilgotnością, dostępnością jonów wapnia, kwasowością i zawartością
materii organicznej w glebie. W oparciu o zgromadzoną wiedzę w Europie Środkowej wprowadzono wartości dla indykatorów roślinnych. Dla warunków panujących w Polsce wartości te
zostały uzupełnione przez polskich naukowców. Szeroko dyskutowano wykorzystanie badań
palinologicznych w archeologii.

2. Opis

Indykatory biologiczne o wysokim wskaźniku to także mięczaki (ślimaki i małże). Występują
one dość powszechnie, posiadają skorupę i odznaczają się szczególną wrażliwością na takie
czynniki ekologiczne, jak: światło, temperatura, wilgotność, pH i obecność węglanu wapnia
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Rysunek 79. Bradybaena fruticum (autor J. Barga-Wię-

Rysunek 80. Cochlicopa lubricella (autor K. Furyk).

cławska).

Rysunek 81. Nesovitrea petronella (autor O. Gargominy).

Rysunek 82. Vallonia pulchella (autor M. Deml).

w podłożu. Mięczaki są silnie związane z rodzajem podłoża geologicznego. Ich skorupy, osłonki, operculum czy strzałka miłości są wykonane z węglanu wapnia. Charakterystyczne zespoły
ślimaków występują w warstwie węglanowej, inne w warstwie krzemienia. Ślimaki spożywają
glony i grzyby, które zbierają z powierzchni roślin i skał. Konsumują też liście niektórych drzew
i ziół zawierające strawne sole wapniowe.
Gatunki drzew preferowane przez ślimaki to: lipa, klon i jawor. Nie jedzą one liści dębowych,
bukowych i igieł ze względu na zawartość garbników i niestrawnych szczawianów. Liczne
ślimaki można znaleźć w wilgotnych lasach liściastych, mniej w suchych lasach sosnowych.
Obecność gatunków ślimaków preferujących stare, gnijące i rozkładające się drewno jest
indykatorem lasów naturalnych.

Bioindykatory są bardziej dokładne i czułe niż laser. Nie tylko określają lokalizację stanowiska
archeologicznego, ale także obrazują proces zmian środowiska naturalnego i definiują jego
kierunek. Są to nośniki informacji o środowisku naturalnym, kulturze i technice.
Badania ślimaków w rejonie rezerwatu w Krzemionkach zostały przeprowadzone przez autora
w latach 1997 i 2009 przy użyciu standardowej metody ilościowej Oecklanda (1930). Badania
malakofauny obejmują 15 obszarów. Jedenaście z nich to mikroobszary wydobywcze z różnymi rodzajami kopalń, dwa obszary naturalne lasu sosnowo-dębowego poza polem górniczym
oraz dwa obszary depresji krasowych poza polem górniczym. Badaniami objęto glebę, mikroklimat i ślimaki w sąsiedztwie trzech rodzajów kopalni.
Wyodrębniono następujące jednostki kopalniane: kopalnie odkrywkowe, kopalnie niszowe
z galeriami i kopalnie komorowe. Do badań wybrano także mikroobszary technologiczne:
jamy, zagłębienia poszybowe i hałdy. Podział ten uwzględnia głębokość kopalni, technologię
wydobycia i materiał tworzący hałdy.
Istotą badań było wykorzystanie wrażliwości środowiskowej i właściwości indykatywnych
ślimaków i roślin w celu określenia warunków ekologicznych panujących w zagłębieniach
poszybowych i hałdach różnych typów kopalni. Istotą opracowania jest uchwycenie interakcji
przyrody i technologii oraz określenie wpływu neolitycznego górnictwa na środowisko natural-
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Główne czynniki środowiskowe decydujące o występowaniu ślimaków to: wilgotność, obecność węglanu wapnia w podłożu i światło. Optymalny poziom kwasowości wynosi 6,0-6,5 pH.
Mięczaki i rośliny mają podobne wymagania. Gatunki rzadko występujące na granicy układów
geograficznych lub pozostające pod wpływem działalności człowieka mają wyższe wymagania.
Dotyczą one głównie optymalnej wilgotności i dostępności jonów wapnia. Podział mięczaków
na grupy ekologiczne został wprowadzony przez malakologa V. Ložka. Na podstawie wyników
wielu badań zaproponował on 12 grup ekologicznych: E1 ślimaki leśne, E2 ślimaki siedlisk częściowo zacienionych, E3 ślimaki wilgotnych lasów, E4 gatunki kserofilne, E5 ślimaki środowisk
otwartych, E6 ślimaki mezofilne środowisk suchych, E7 ślimaki środowisk średniowilgotnych,
E8 ślimaki środowisk wilgotnych, E9 gatunki hydrofilne, E10 ślimaki zbiorników okresowych,
E11 ślimaki stawów i jezior, E12 ślimaki rzek i strumieni. Dzięki swoim skorupom mięczaki
doskonale zachowują się w osadach i glebie. Podobnie jak w przypadku roślin, stanowią one
zapis przeszłości. Dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie rekonstrukcji paleoklimatu i typu
paleohabitatu. Znaczenie mięczaków w archeologii było szeroko udokumentowane.
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ne. Na występowanie roślin i ślimaków na polu górniczym w Krzemionkach mają wpływ następujące czynniki: wilgotność oraz naniesienie odpadu wapiennego i gliny na gleby pierwotne.
Współczesna malakofauna Krzemionek została zestawiona z malakofauną obecną nad rzeką
Kamienną 5000 lat temu. Przeprowadzono także analizę porównawczą dzisiejszych ślimaków
występujących na polu górniczym w Krzemionkach z czwartorzędowymi ślimakami występującymi w jamach i szybach na terenach krzemienionośnych w Grime’s Graves i Cissbury w Anglii.
Stwierdzono, że struktura geologiczna i technologia wydobycia krzemienia zdecydowały o tempie sukcesji roślin i malakofauny w obniżeniach i hałdach kopalnianych. Sukcesja roślin i ślimaków na hałdach o różnej litologii obejmuje różne gatunki i odbywa się w różnym tempie. Pewne
gatunki występują na hałdach o dużej zawartości odpadów krzemiennych, a inne na hałdach
węglanowych. Sukcesja ślimaków na hałdach węglanowych wyprzedza sukcesję na hałdach
z krzemieniem o ponad 30 lat. Na hałdach utworzonych z piasku z dodatkiem gliny i nieznacznej
ilości odpadów wapiennych sukcesja następowała szybciej niż na hałdach powstałych wyłącznie z tych drugich. Sukcesja roślin i ślimaków w płytkich zagłębieniach kopalni odkrywkowych
i niszowych z galeriami była szybsza niż w obniżeniach poszybowych. Na hałdach utworzonych
z odpadu wapiennego występowały skrajne warunki wilgotnościowe i temperaturowe, które opóźniały sukcesję omawianych organizmów. Etap powstawania łąk na wysokich hałdach
wapiennych rozpoczął się dopiero po około 60 latach. We wczesnych stadiach sukcesji roślin
i ślimaków pojawiły się gatunki siedlisk otwartych: łąkowe, stepowe i gatunki o wysokim stopniu rozprzestrzenienia. Stadium przedleśne na hałdach węglanowych trwa przez ponad 200 lat.
2. Opis
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Rysunek 83. Cipripedium calceolus (autor B. Sępioł).

Rysunek 84. Lilium martagon (autor B. Sępioł).

Rysunek 85. Daphne cneorum (autor B. Sępioł).

Rysunek 86. Adenophora liliifolia (autor B. Sępioł).

Na tym etapie pojawiają się gatunki leśne, podszyciowe, łąkowe i wilgociolubne. Po zakończeniu wydobycia w Krzemionkach powstała mozaika mikrośrodowisk o dużej różnorodności biologicznej i ogromnej ilości roślin naczyniowych (510 taksonów). Liczba najrzadszych gatunków
roślin wynosi 42, a 27 taksonów podlega ochronie prawnej.
Najrzadsze gatunki roślin to: wawrzynek główkowy (Daphne cneorum), dzwoneczniki (Adenophora liliifolia), storczyki (Cypripedium calceolus i Cephalanthera rubra), wiśnia karłowata (Cerasus fruticose). Do rzadkich gatunków zwierząt należą tutaj chrząszcze (Osmoderma eremita),
modliszka (Mantis religiosa), motyle (Apatura ilia, Iphiclides podalirius, Papilio machaon) i ślimaki (Chondrula tridens oraz Nesovitrea petronella).
Znaczna liczba gatunków roślin i malakofauny dotarła do Krzemionek wraz z górnikami z okolicznych terenów, ale także z bardzo odległych miejsc. Takim gatunkiem jest pontokaspijski
i bałkański stepowy ślimak lądowy (Chondrula tridens), który przybył do Krzemionek wraz z górnikami. W epoce neolitu stepowe gatunki roślin i ślimaków migrowały na północ wraz z ludźmi
przemieszczającymi się korytarzem stepowym prowadzącym do Morza Czarnego. W Europie
w okresie neolitu wypas i hodowla zwierząt oraz budowa kurhanów spowodowały wysychanie
siedlisk i trwałą redukcję różnorodności biologicznej i znaczne zmniejszenie się malakofauny.

3, 4

3, 4

Rysunek 87 i 88. Bioindykatory są nośnikami informacji o środowisku i kulturze, a także informacji dotyczących technologii wydobywania i magazynowania. Dostarczają informacji na temat naturalnej rekultywacji terenów związanych z wczesnym górnictwem (za J. Barga-Więcławską, 2016 – diagramy prezentowane na wystawie „Historyczne Kopalnie. Dzieło
przyrody, praca ludzi”, Narodowy Instytut Dziedzictwa).
(po lewej) kopalnia jamowa, jama – średnia wilgotność, średnie zacienienie, zimno; bioindykatory: 1. Dzwonecznik adenophora liliifolia, 2. Ślimaki: perforatella incarnata, bradybaena fruticum. Kopalnia jamowa, hałda – świeża wilgotność, średnie
zacienienie, ciepło; bioindykatory: 3. Lilia lilium martagon, 4. Przebiśnieg anemone sylvestris 5. Ślimaki: cochlicopa lubricella,
vallonia pulchella
(po prawej) kopalnia komorowa, poszybowe obniżenie terenu – wilgotne, umiarkowane zacienienie, najzimniejsze; bioindykatory: 1. Rutewka orlikolistna thalictrum aquilegiifolium, 2. Storczyk platanthera bifolia, 3. Ślimaki: nesovitrea petronella,
punctum pygmaeum. Kopalnia komorowa, hałda – świeża wilgotność, średnie zacienienie, ciepło; bioindykatory: 4. Dzwonecznik adenophora liliifolia 5. Storczyk cypripedium calceolus 6. Ślimaki: cochlicopa lubrica, vallonia pulchella.

2. Opis

5000 lat temu górnicy w Polsce i Europie uruchomili nieodwracalne ekologiczne procesy sukcesji i migracji gatunków, które różniły się od procesów związanych z hodowlą, rolnictwem
i osadnictwem.
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Historia Krzemionkowskiego regionu
prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego
Neolityczne „zjawisko górnicze” polegało na wykorzystaniu nowatorskiej zasady górnictwa
podziemnego, która umożliwiła eksploatację dużej ilości dobrej jakości krzemienia z głęboko
położonych pokładów. Ogromna podziemna sieć komór i szybów w Krzemionkach, w połączeniu z „przemysłowym” krajobrazem na powierzchni, jest najlepszym przykładem zastosowania
tej przełomowej technologii oraz organizacji wydobycia, produkcji i dystrybucji.

2. Opis
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Działalność górnicza na terenie Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego rozpoczęła się w połowie IV. tysiąclecia p.n.e. Istnieją dowody na prowadzenie zorganizowanego i szeroko zakrojonego wydobycia przez społeczność kultury pucharów
lejkowatych. Po raz pierwszy w Europie społeczności reprezentujące tę kulturę uruchomiły
eksploatację zasobów mineralnych i masową produkcję gładzonych narzędzi kamiennych,
rozpoczęły intensywną uprawę gleby i wprowadziły nowe formy budowli mieszkalnych. Społeczności kultury pucharów lejkowatych wydobywały krzemień pasiasty w Krzemionkach
i założyły osadę na wzgórzu Gawroniec (część składowa dobra) koło Ćmielowa, gdzie wytwarzały m.in. siekiery krzemienne, skąd rozprowadzały je w promieniu ponad 300 kilometrów.
Ślady ich działalności na tym terenie są wyraźnie widoczne, przy czym warsztaty obróbki
różnych surowców (przetwarzanie krzemienia na siekiery i ostrza, wytwarzanie ceramiki
i hutnictwo miedzi) były zdecydowanie oddzielone od części mieszkalnej. Grobowce megalityczne i inne o strukturze kamiennej, choć położone z dala od osady, są również związane
z tą kulturą.

2.b Historia i rozwój

Najintensywniejsza faza wydobycia w Krzemionkach miała miejsce w pod koniec IV i w pierwszej połowie III. tysiąclecia p.n.e. Przypisuje się ją nie osadnikom z kultury pucharów lejkowatych, ale społecznościom z kultury amfor kulistych. Datowanie węglem C14 wskazuje na
okres od roku 3400 do roku 2800 p.n.e. Społeczności te hodują bydło, trzodę chlewną i konie.
Im właśnie przypisuje się najbardziej zaawansowane instalacje podziemne w Krzemionkach
- kopalnie komorowe. W tym okresie imponujący poziom osiągnęło nie tylko wydobycie
(wydajność i zastosowana technologia), ale także dystrybucja. Gładzone na całej powierzchni
ostrza siekier z krzemienia pasiastego znaleziono w miejscach pochówku, w promieniu ponad
650 kilometrów od zgłoszonego dobra, m.in. w dzisiejszych Niemczech, Czechach, na Morawach, Słowacji, zachodniej Ukrainie, Białorusi i Litwie. Jest to największy znany promień zasięgu neolitycznych narzędzi krzemiennych.
Prawdopodobnie, na polach górniczych i warsztatach pracowały wyspecjalizowane klany –
górnicy posiadający umiejętności oraz doświadczenie geologiczne i techniczne, pozwalające
im skutecznie i bezpiecznie odnajdywać i eksploatować złoża, a także specjaliści od wytwarzania i wykańczania narzędzi krzemiennych, którzy posiadali doświadczenie w ocenie, przygotowaniu i obróbce surowca. Oprócz zaspokajania popytu na narzędzia, wydobycie krzemienia
miało również znaczenie religijne i symboliczne. Nieużywane, ozdobne i pieczołowicie wypolerowane siekiery z krzemienia pasiastego mogły być noszone jako talizmany lub symbole
bóstw, albo przekazywane jako przedmioty pogrzebowe zmarłym wojownikom lub innym
ważnym osobom na ich drodze do życia po śmierci. Jest również prawdopodobne, że wypole-

rowane miniaturowe siekiery, niektóre o długości zaledwie kilku centymetrów, były noszone
jako amulety i symbole bóstw.
Górnictwo w Krzemionkach było stopniowo wygaszane około roku 1600 p.n.e., czyli w okresie
przejściowym między okresem neolitu i epoką brązu w Polsce. Przyczynił się do tego postęp
techniczny i wprowadzenie nowego materiału do produkcji narzędzi (brązu), a także zanikanie starych wierzeń. W tym czasie złoża w Krzemionkach Opatowskich eksploatowała kultura
mierzanowicka. Poza eksploatacją płytkich kopalni ludność ta poszukiwała także użytecznego
krzemienia gorszej jakości, stąd ślady po rozkopywaniu starych hałd i przeszukiwaniu starych
pozostałości po warsztatach obróbki. Produkty wykonane z krzemienia pasiastego trafiały do
odbiorców w odległości do 85 kilometrów od zgłoszonego dobra.
W Krzemionkach Opatowskich rozpoczęto systematyczne badania archeologiczne, zarówno
na powierzchni, jak i pod ziemią, w celu określenia charakteru działalności głównych społeczności prehistorycznych. Uzyskano dowody na istnienie wszystkich rodzajów funkcji związanych z górnictwem krzemienia, w tym krzemienic i tymczasowych obozowisk. Niektóre z nich
skupione były wokół wypełnionych wodą zagłębień krasowych, nawet kilkaset metrów na
południe od miejsca wydobycia.
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Rysunek 89. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Objaśnienie do znalezisk ceramicznych:
Kultura pucharów lejkowatych (11, 5, 6, 7, 13, 14, 15); kultura amfor kulistych (3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21,
22, 24); kultura mierzanowicka (18, 19, 20); kultura łużycka (18); późne średniowiecze, XII–XIII wiek n.e. (7,10,16,23);
kultura niemeńska (13) (za Bąblem, 2015).
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Rysunek 90. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Fragmenty ceramiki kultury pucharów
lejkowatych; z wykopalisk prowadzonych przez S. Krukowskiego w okresie międzywojennym
(autor T. Biniewski).
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Rysunek 91. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Fragmenty ceramiki kultury amfor kulistych; z wykopalisk prowadzonych przez S. Krukowskiego w okresie międzywojennym. (autor
T. Biniewski).

W rejonie kopalń 7/610 i 4/606 znaleziono płaski grot włóczni i wstępnie obrobioną formę
grocika strzały z krzemienia pasiastego; przypisuje się je kulturze pucharów dzwonowatych.

Organizacja i metody pracy
Dowody potwierdzające różne aspekty prehistorycznej eksploatacji krzemienia (ogólny sposób wykorzystania zasobów tego minerału) stanowią najlepsze wskazówki, co do sposobu
organizacji procesów górniczych. W kontekście górnictwa prehistorycznego, pojęcie technologii obejmuje szereg technik, umiejętności, metod i procesów. Podziemne instalacje wydobywcze na polu górniczym Krzemionki Opatowskie obrazują pradawne metody wydobycia
i zagospodarowania złóż (szyby, galerie, komory, odpady, itd.) oraz wykorzystanie narzędzi.
Dodatkową wskazówką odnośnie prehistorycznych metod ekstrakcji i obróbki krzemienia
oraz gospodarki odpadami są także zachowane na wszystkich trzech polach górniczych (komponentach dobra) cechy powierzchniowe. Ostatecznym ogniwem tego procesu jest osada na
Gawrońcu. Aby uchwycić i zrozumieć jak przebiegała dystrybucja produktów krzemiennych,
badacze muszą polegać na znaleziskach archeologicznych potwierdzających obecność tych
produktów w innych lokalizacjach.

Wydobycie

Znajdujemy tu pięć głównych typów instalacji wydobywczych (od płytkich do głębokich):
1. kopalnie odkrywkowe (jamowe)
2. kopalnie, niszowe i niszowe z galeriami
3. kopalnie szybowe z galeriami (chodnikowe)
4. kopalnie szybowe z galeriami i filarowo-komorowe
5. kopalnie szybowe z galeriami i komorowe

2. Opis

Począwszy od stosunkowo płaskiej powierzchni równiny denudacyjnej, geologię obszaru
tworzą, w pierwszej kolejności, luźne osady i spękana skała, a następnie monolityczna, twarda i strukturalnie kompetentna skała wapienna. Z tego względu system wydobywczy opierał się zasadniczo na wykorzystaniu pionowych jam i szybów oraz poziomych galerii i komór.
Sytuacja geologiczno-techniczna wymagała kreatywnego podejścia do rozwiązań górniczych,
a w dalszej kolejności wyboru odpowiednich metody pracy i zapewnienia bezpieczeństwa na
dużej głębokości. Sytuacja ta sprawiła także, że wyrobiska górnicze sprzed 5000 lat przetrwały w dość dobrym stanie i na różnych głębokościach. Zachowały się także liczne rodzaje tych
obiektów, różniących się między sobą morfologią, czy wielkością w poziomie, ale za to zachowujących – szczególnie w obrębie tego samego typu – względnie jednolite odstępy między
poszczególnymi jednostkami górniczymi, czego dowody odnajdujemy na powierzchni. Kompleks górniczy w Krzemionkach Opatowskich oferuje najpełniejszy przegląd prehistorycznych
technik wydobycia krzemienia, a wszystko w jednym miejscu.
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Kopalnie odkrywkowe ( jamowe)

2. Opis
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Rysunek 92. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Interpretacja kopalni odkrywkowych (autor T. Piotrowski).

2.b Historia i rozwój

Prosta kopalnia odkrywkowa składała się z płytkiego „szybu” o szerokości od 2 do 3 m wykonanego w celu wydobycia buł krzemienia z najniższego poziomu wykopu. Tego rodzaju obiekty były stosunkowo łatwe do wykonania. Prawdopodobnie używano do tego kilofów (pików)
z poroża lub kości. Nie wymagało to wielkich umiejętności. Kopalnie odkrywkowe powstawały
w luźnych piaskach, glinach i zdegradowanym rumoszu wapiennym, które były składowane
wokół wykopu lub wrzucane do sąsiednich, wyeksploatowanych kopalni. Czasem pozostawiano ten materiał luzem, ponieważ odpady piaskowo-glinowo-wapienne szybko wietrzały i ulegały erozji. Kopalnie te rzadko przekraczały głębokość 2,5 m (zazwyczaj miały 2 m – arbitralnie
uznano, że jest to głębokość graniczna między odkrywką i szybem), choć ich średnica nieraz sięgała 5 m, jako że struktura ścian nie była stabilna. Zakłada się, że w jednym tego typu obiekcie
eksploatacyjnym pracowało 2–3 górników. Prawdopodobnie wydobywany krzemień wykorzystywano na własne potrzeby, ponieważ, ze względu na działanie warunków atmosferycznych,
krzemienie wydobywane z tej głębokości były stosunkowo niskiej jakości. Po zakończeniu eksploatacji wykop był zwykle zasypywany odpadami z kolejnej kopalni, w tym odpadami z krzemienic; w ciągu tysiącleci w zagłębieniach tych odłożyły się także inne materiały, w tym szczątki
liści i drzew. W obecnym krajobrazie prehistoryczne kopalnie jamowe pozostawiły bardzo płytkie zagłębienia, zwykle oddalone od siebie o około 4 do 6 m licząc od centralnej części wykopu,
skupione wzdłuż wychodni i wyraźnie widoczne w skaningu laserowym.

Kopalnie niszowe i niszowe z galeriami
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Rysunek 93. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Interpretacja kopalni, niszowych z galeriami (autor T. Piotrowski).

Kopalnie niszowe z galerią lub galeriami to kolejny przykład technologii wydobywczej opracowanej przez prehistorycznych górników eksploatujących krzemień. Buły krzemienia były wydobyte
z dna szybu i jego sąsiedztwa poprzez wydrążanie bardzo krótkich korytarzy („nisz” o przekroju
około 1 m) w kilku kierunkach, w zależności od bogactwa złoża. W ten sposób górnik powiększał
przeszukiwaną przestrzeń, ale nie dalej niż na odległość około 3 do 4,5 metra od szybu. Aby wykopać takie krótkie tunele wymagany był wysoki poziom umiejętności i znajomości techniki, tak aby
zapewnić stabilną strukturę i transport większej ilości odpadów i urobku, łącznie z wykorzystaniem koszy transportowych i drabiny w szybie. Szyby były wykopywane w stosunkowo luźnym
materiale, który gęstniał wraz z głębokością przechodząc w rumosz i gruz wapienny. Prawdopodobnie na tym etapie potrzebne były kilofy i kliny wykonane z poroża i kości. W przypadku tego
rodzaju kopalni odpady górnicze były także usypywane wokół szybu i wydobywane sukcesywnie
na powierzchnię wraz z pogłębianiem wykopu. Często wrzucano je do sąsiedniego wyeksploatowanego szybu lub pozostawiano, by z czasem ulegały erozji – jak wspomniano wyżej, odpad piaskowo-glinowo-wapienny wietrzał dość szybko. Szyby sięgały na głębokość około 4,5 m i miały do
kilku metrów średnicy, nawet 4 m i więcej, szczególnie gdy ich krawędzie zaczynały się obsypywać
ze względu na słabą strukturę ścian (ociosów). Ściany na niższej głębokości były bardziej spoiste.
Na wspomnianej głębokości zalegał lepszej jakości krzemień. Zakłada się, że przy tej metodzie
wydobycia pracowało jednocześnie trzech lub czterech górników. Po zakończeniu eksploatacji
szyb był zwykle zasypywany odpadami z kolejnej kopalni, w tym odpadami z krzemienic; w ciągu
tysiącleci w zagłębieniach tych odłożyły się także inne materiały, w tym szczątki liści i drzew. Obecnie pozostały po nich płytkie zagłębienia (z pozostałościami odpadów górniczych po bokach), rozmieszczone zwykle w odległości około 6 do 9 m mierząc od środka szybu; ślady te zwykle podążają
za wychodnią i są wyraźnie widoczne na obrazie skaningu laserowego.
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Kopalnie szybowe z galeriami (chodnikowe)
Kopalnie szybowe z galeriami, chociaż powszechne w prehistorycznych kopalniach krzemienia
w innych częściach Europy (na przykład w Spiennes, Grime's Graves i Rijckholt-St. Geertruid), są
rzadziej spotykane w Krzemionkach, gdzie ustępują miejsca komorom preferowanym ze względu
na lepszą wytrzymałość strukturalną twardego i warstwowego wapienia, który tworzył naturalny
strop nad złożem krzemiennym (w przeciwieństwie do miękkiej kredy). Kopalnia 8/669, odkopana
w 1985 roku, zawiera prostą galerię, która rozciąga się na odległość 7 m od podstawy szybu.

Kopalnie szybowe z galerią lub galeriami i kopalnie filarowo-komorowe
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2.b Historia i rozwój

Rysunek 94. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Interpretacja kopalni szybowych, z galerią lub galeriami oraz
kopalni filarowo-komorowych (autor T. Piotrowski).

Kopalnie szybowe z galerią lub galeriami i kopalnie filarowo-komorowe służyły wydobyciu wysokiej jakości buł krzemienia na większych głębokościach (około 5 do 6 m) z warstwy twardego i mało
spękanego wapienia. Wymagało to znacznego postępu w technologii wydobywczej: technikach,
umiejętnościach górników, metodach i procesach. Wylot szybu miał średnicę mniejszą niż 3 metry
i służył za wejście do galerii, które prowadziły do komór. Stropy w komorach były podtrzymywane
przez filary z wapienia pozostawione w tym celu przez górników podczas drążenia. Wyrobiska
kopalń filarowo-komorowych sięgały do 8 metrów od dna szybu. Urobek krzemienny transportowano do szybu prawdopodobnie przy użyciu wiklinowych koszy, ale możliwe też, że skórzanych worków. Dzięki pozostawionej na skórze sierści, zmniejszano tarcie o podłoże i przedłużano
żywotność worka. Takie pojemniki z materiałem przemieszczano za pomocą lin. Po wstępnym
oczyszczeniu (obtłuczeniu) i kontroli jakości krzemień był wydobywany na powierzchnię, prawdopodobnie w skórzanych workach wciąganych na linach. Skalny odpad wapienny („skała płon-

na”) i gorszej jakości krzemień były ponownie wrzucane do wyeksploatowanych komór i ciasno
upakowywane aż do stropu, dzięki czemu optymalizowano przestrzeń składowania i zapewniano
dodatkowe wsparcie konstrukcyjne. Tego rodzaju górnictwo wymagało jeszcze większego poziomu umiejętności. Większa była liczba górników (co najmniej 5) i bardziej zaawansowane techniki
wydobycia. Stosowano większy zestaw narzędzi oraz dalej idące i skomplikowane środki bezpieczeństwa. Lepiej gospodarowano odpadami i urobkiem. Konieczne też było zastosowanie drabin
i sprawnego sposobu transportu materiału w kierunku szybu i na powierzchnię, a także oczywiście
odpowiedniego oświetlenia. Używano pochodni lub żagwi (znaleziono resztki żagwi sosnowych),
a ich płomień był podtrzymywany dzięki regularnemu „czyszczeniu” zwęglonego czubka poprzez
oskrobywanie go o ścianę. Dzięki tej operacji poprawiała się wydajność płomienia i pochodnia
mogła spalać się dalej. Takie ślady węgla drzewnego na ścianach są powszechne w kopalniach;
niektóre z nich przypominają symbole lub rysunki. Oczywiście, ten aspekt prehistorycznej podziemnej „sztuki” pozostaje jedynie w sferze domysłów.

Kopalnie szybowe z galerią lub galeriami i kopalnie komorowe

Rysunek 95. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Interpretacja kopalni szybowych, z galerią lub galeriami oraz
kopalni komorowych (autor T. Piotrowski).

2. Opis

Odpady górnicze z wyrobisk rozsypywano wokół wejścia do szybu. Hałdy powiększały się wraz
z pogłębianiem szybu lub poszerzaniem galerii i komór. Takie odpady posiadają większą zawartość dużych kawałków skały wapiennej, która nie ulega szybkiej erozji. Z upływem czasu zrobiona
z niej hałda pozostawia po sobie ślad w postaci kamiennego pierścienia (pełnego lub częściowego). Niektóre szyby zostały zasypane z użyciem tego właśnie materiału, a następnie w ciągu kolejnych stuleci wypełniły się odpadami skalnymi. Kopalnie filarowo-komorowe są dobrze widoczne
na obrazach ze skaningu laserowego. Ich rozkład przestrzenny wynosi od 9 do 13 metrów licząc
od środka szybów.
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Duże kopalnie komorowe nie występują w innych znanych prehistorycznych kopalniach krzemienia poza polem górniczym w Krzemionkach Opatowskich. Są one najbardziej zaawansowane i skomplikowane technologicznie. Ich szyby sięgają do głębokości około 9 metrów
(średnica szybu była nie większa niż 3 metry). Posiadają one komory o wysokości od 55 do
120 cm, wydrążone na odległość od 7 do 20 metrów od szybu i osiągające powierzchnię nawet
500 metrów kwadratowych. Kopalnie komorowe budowano w określonych strefach występowania złóż. Wymagały one zaawansowanego i systematycznego zarządzania oraz stosowania
przemyślanych środków bezpieczeństwa. Pracowało w nich więcej górników (nawet 9 lub 10),
zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Funkcjonowały one prawdopodobnie przez wiele
lat, a być może nawet przez kilka pokoleń. Stosowano w nich te same techniki wydobycia
jak w kopalniach filarowo-komorowych, chociaż drążone były w najtwardszym i najbardziej
wymagającym wapieniu (czego dowodem jest stabilność stropu). Zestaw stosowanych narzędzi obejmował nie tylko piki krzemienne, ale także kamienne młotki (z twardych skał magmowych, wulkanicznych i metamorficznych), tłuczki i kilofy. Opracowano także nowe narzędzie
kamienne: gruby, cylindryczny kilof kamienny w kształcie cygara, z punktowym lub krawędziowym ostrzem po jednej i tępym obuchem po drugiej stronie (prekursor tradycyjnego kilofa).
Także i tutaj stosowano skomplikowane środki bezpieczeństwa, a do oświetlania rozległych
przestrzeni stosowano pochodnie.

2. Opis

126

Na podstawie dowodów zebranych w kopalni komorowej 4/606, takich jak jednokierunkowe
ślady wykuwania urobku, galerie komunikacyjne i warstwowe wypełnienie odpadem, wydobycie najprawdopodobniej odbywało się w kilku etapach:

2.b Historia i rozwój

Eksploatacja rozpoczynała się u podstawy szybu, a galerie drążono promieniście w trzech kierunkach na odległość od 4 do 7 metrów. Następnie urabiano ściany w układzie przypominającym kształtem wachlarz, pozyskując buły krzemienia z przodków roboczych. Obwód komory
był następnie powiększany o mniej więcej taki sam zakres (a czasami nawet po raz kolejny)
stopniowo oddalając górnika od szybu. Ściany obwodowe galerii pozostawiano bez zmian. Po
wydobyciu krzemienia i wypełnieniu pustych przestrzeni odpadem górniczym, galerie komunikacyjne (w tym przypadku trzy) odchodzące promieniście od szybu i galerie zewnętrzne
były zachowywane aż do ostatecznego zaprzestania eksploatacji. Ściany chodników prowadzonych w komorach były zwykle zabezpieczone dużymi płytami oporowymi z wapienia. Ustawiano je na krawędzi i klinowano dla większej stabilności i zapewnienia lepszego przylegania
do zgromadzonego gruzu wapiennego.

nych. (autor J. T. Bąbel).
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Rysunek 96. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia komorowa 4/606. Jedna z trzech galerii komunikacyj-
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Rysunek 97. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Galeria boczna na granicy kopalni komorowej 4/606, (autor J. T.
Bąbel).

2. Opis

Rysunek 98. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia komorowa 4/606. Galeria wypełniona odpadami skalnymi zabezpieczonymi ścianą oporową z ciężkich płyt wapiennym pozyskanych z odcinków roboczych. Odpad (gruz
wapienny) sięga po strop, aby zapewnić maksymalne wypełnienie i podparcie konstrukcyjne. Takie galerie miały być
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na tyle duże, by umożliwić przejście jednego górnika w pozycji kucznej. (autor J. T. Bąbel).

2.b Historia i rozwój

Rysunek 99. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Kopalnia filarowo-komorowa 806. Dowody na korzystanie z szalunku w celu zabezpieczenia galerii przez
osunięciem się wcześniej zgromadzonych odpadów
i zablokowaniem ciągów komunikacyjnych: biała linia
przerywana wskazuje ślad (negatyw) pionowej belki/podpory (miały do 1 metra długości), a czerwona
strzałka miejsce obecności belki poziomej. (autor J. T.
Bąbel).

zewnętrznym (autor J. T. Bąbel).

2. Opis

Rysunek 100. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia komorowa 4/606. Przodek roboczy na ociosie
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Rysunek 101. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia komorowa 4/606. Ocios (ściana boczna) ukazująca
pokład krzemienia na poziomie spągu (podłogi) oraz rozległe ślady użycia dłuta. Gdy obecne były dwa pokłady, dolny
był eksploatowany na poziomie spągu, a górny w połowie wysokości ściany komory (autor J. T. Bąbel).

Po wydobyciu krzemienia transportowano go do szybu (być może na saniach lub w koszach,
jeśli trzeba był przebyć większą odległość) i wynoszono na powierzchnię. Transport odbywał
się albo po drabinach (pnie drzew iglastych z wykrojonymi stopniami), albo poprzez wyciąganie na linach z użyciem poprzecznej belki zainstalowanej nad centralną częścią szybu. Dzięki
temu można było zapobiec zaczepianiu i uderzaniu ładunkiem o ściany, co mogłyby uszkodzić
zarówno pojemnik, jak i samą ścianę szybu, szczególnie w pobliżu głowicy (ślady takiej konstrukcji znaleziono przy wylocie szybu 4). W Krzemionkach, w przeciwieństwie do niektórych
neolitycznych kopalni krzemienia w innych miejscach (np. w skale kredowej w Spiennes), nie
wykryto żadnych pionowych śladów ścierania na ociosach szybów. Odpady wapienne i niskiej
jakości krzemień były pozostawiane w wydrążonych częściach komór, zazwyczaj ciasno upakowywane aż do stropu, co miało zapewnić dodatkowe podparcie w ramach zapewnienia
bezpieczeństwa. Podczas zagospodarowywania odpadów w opisywany wyżej sposób, zostawiano między nimi specjalne galerie (małe, wąskie przejścia), które zapewniały komunikację.
Dla bezpieczeństwa, takie składowiska odpadów wzmacniano płytami wapiennymi (ustawionymi na krawędzi) pełniącymi rolę ścian oporowych.

2. Opis

130

2.b Historia i rozwój

Odpady górnicze z wyrobisk rozsypywano wokół wejścia do szybu. Powstałe w ten sposób
hałdy powiększano wraz z pogłębianiem szybu lub poszerzaniem galerii i komór. Ilość odpadu z kopalni komorowej była większa niż z jakiegokolwiek innego obiektu wydobywczego na
polu górniczym Krzemionki Opatowskie. Zawierał on też większą ilość dużych fragmentów
skały wapiennej, które nie ulegały szybkiej erozji. W miarę upływu czasu z takiej hałdy pozostawał charakterystyczny pierścieniowaty kopiec o pełnym lub przerywanym obwodzie. Niektóre szyby zostały zasypane z użyciem tego właśnie materiału, a następnie w ciągu kolejnych
stuleci wypełniły się materiałem z ociosów i hałd. Kopalnie komorowe, oddzielone od siebie
o 14–15 m, licząc od środka szybu, są łatwo dostrzegalne w krajobrazie, tym bardziej w obrazach uzyskanych georadarem lub techniką skaningu laserowego.

Narzędzia górnicze
W Krzemionkach posługiwano się najszerszą gamą specjalistycznych narzędzi górniczych
z epoki neolitu i brązu spośród wszystkich znanych na świecie prehistorycznych kopalni krzemienia. Było to wymuszone rodzajem osadów i skał o różnej twardości, położeniu, spękaniu
i innych cechach. Prace górnicze w podziemnych galeriach i komorach odbywały się w pozycji kucznej, klęczącej lub półleżącej ze względu na niski strop. Z tego względu, w tak ograniczonej przestrzeni, narzędzia musiały być stosunkowo krótkie i efektywne, ponieważ, na
przykład, górnik nie miał możliwości wykonania pełnego zamachu. Proste narzędzia wykonywano z kamienia, krzemienia, poroża lub drewna i najczęściej służyły jako dłuta, kilofy, dźwignie i kliny. Opracowano także nowe narzędzie górnicze: gruby, cylindryczny kilof kamienny
w kształcie cygara, z ostrzem po jednej i tępym obuchem po drugiej stronie. Był to prekursor
tradycyjnego kilofa.

Rysunek 102. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Wyraźne ślady prehistorycznych
kilofów kamiennych pozostawione w skale wapiennej, w kopalniach filarowo-komorowych (autor A. Jedynak).
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Rysunek 103. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Poroże pozyskiwane z jelenia europejskiego, sarny i łosia przekształcone w narzędzia: piki,
dłuta, dźwignie i kliny (za Bąblem, 2015).

Rysunek 104. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Narzędzie z poroża in situ pod
ziemią (autor K. Kaptur).
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Rysunek 105. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Narzędzie z kamienia in situ pod
ziemią (autor A. Jedynak).

Rysunek 106. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Półwytwór krzemiennej siekiery
używany do celów górniczych in situ pod ziemią (autor A. Jedynak).
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Rysunek 107. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Narzędzia górnicze
wykonane z krzemienia pasiastego z Krzemionek (za Bąblem, 2015).

Rysunek 108. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Narzędzie z poroża in situ pod
ziemią (autor K. Kaptur).

Rysunek 109 i 110. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Narzędzia z poroża znalezione in situ w 2003 roku w kopalni 795 (autor J. T. Bąbel).
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Rysunek 111. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Rozkład narzędzi należących do podstawowych zestawów górniczych. Jest to swoista dokumentacja rodzajów prac wykonywanych w określonych warunkach geologiczno-technicznych.
(za Borkowskim, 2000). Należy zwrócić uwagę na cylindryczne kilofy kamienne używane w kopalniach komorowych.

Infrastruktura naziemna
Wejście do kopalni (otwór szybowy) było (przynajmniej w niektórych przypadkach) zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem deszczu i śniegu za pomocą stożkowych wiat podpartych
drewnianym szkieletem spoczywającym na ustawionych pierścieniowato pionowych palach
wbijanych w ziemię otaczającą szyb. Znaleziono dowody takich rozwiązań w postaci regularnych otworów po wbitych palach otaczających wylot szybu kopalnię 7/610, co umożliwiło ich
współczesne odtworzenie pod kątem ekspozycji dla zwiedzających. Obecność takich wiat sugeruje, że prace w kopalni odbywały się przez wszystkie pory roku.
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Rysunek 112 and 113. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Odkryta hałda kopalnia 7/610 (po lewej). Zdjęcie
przedstawia krawędź szybu (wyżej po lewej stronie) z otaczającym go układem otworów po palach (czerwone strzałki). W sumie zidentyfikowano 16 otworów (w odległości 1,1–1,2 m od siebie) tworzących owal o średnicy około
10 metrów. Wskazuje to na prawdopodobną obecność zadaszenia nad gardzielą szybu. Powierzchnia jego dachu
przekraczała 200 m2. Rekonstrukcja oparta na ustaleniach archeologicznych (po prawej) (autorzy: W. Borkowski (zdjęcie po lewej stronie) oraz J. T. Bąbel (zdjęcie po prawej stronie).

Przetwarzanie
Na powierzchni, w pobliżu aktywnych kopalni, w zagłębieniach po wypełnionych wyeksploatowanych szybach i na hałdach odpadów górniczych tworzono tzw. krzemienice, czyli warsztaty
obróbki krzemienia. Opisano i poddano analizie materiał z krzemienicy odkopanej w pobliżu
szybu 5 w latach 1969–70 oraz z wykopów I/79 i IV/80. Stwierdzono, że podstawowymi produktami warsztatów były czterościenne narzędzia – siekiery obu kultur neolitycznych (pucharów
lejkowatych i amfor kulistych). Odpady z krzemienic obejmują materiał ze wszystkich etapów
cyklu produkcji narzędzi z krzemienia pasiastego, w tym kamienne płyty szlifierskie i gładziki, służące do nadawania ostatecznego połysku ostrzom narzędzi. Do polerowania surowych
powierzchni używano płaskich kamieni, czasami piaskowca lub kwarcytu, lub magmowych skał
z użyciem wilgotnego piasku lub drobno pokruszonego pyłu krzemiennego. Kamienie takie znaleziono również w miejscach osadnictwa neolitycznego na Wyżynie Sandomierskiej.
Nieco dalej, na obszarach oddalonych o kilkaset metrów od pola górniczego, znajdowały się
tymczasowe osady, których mieszkańcy zajmowali się obróbką wyselekcjonowanego surowca
wytwarzając narzędzia lub półprodukty, które były następnie przenoszone do innych osad rzemieślniczych w celu dalszej obróbki i polerowania. Były to tymczasowe (zapewne sezonowe)
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obozowiska, zakładane niedaleko kopalni obok bezodpływowych, lejkowatych zapadlisk lub
obniżeń krasowych, skąd czerpano wodę. S. Krukowski opisał 11 takich depresji w południowej
części rezerwatu. Kilka z nich przetrwało, ale działalność przedsiębiorstwa hutniczego, które
eksploatowało kamieniołomy w XX wieku, doprowadziło do ich zatarcia lub zniszczenia). Poza
wspomnianymi zapadliskami nie było dostępu do wody pitnej na polu górniczym i w jego bezpośrednim, równinnym otoczeniu, co niosło ze sobą konieczność donoszenia wody pieszo z rzeki
Kamiennej (ok. 1–2 godziny drogi).
Uważa się, że główną osadą produkcyjną, w której obrabiano i polerowano krzemień na narzędzia była osada Gawroniec, wyniesienie terenu w pobliżu miasta Ćmielów na Wyżynie Sandomierskiej, około 8 kilometrów na południowy wschód od Krzemionek. W regionie potwierdzono
istnienie kilku innych podobnych osiedli z okresu neolitu: w Stryczowicach, Zawichoście, Kamieniu Łukawskim (kultura pucharów lejkowatych) oraz nad rzeką Gierczanką, w pobliżu Wojciechowic, Stodół i Mierzanowic (kultura amfor kulistych). Gawroniec jest jednak największą osadą
kultury pucharów lejkowatych w pobliżu zgłoszonego dobra (kompleks trzech pól górniczych
w skałach wapiennych synkliny Magonie-Folwarczysko). Już w latach 50. XX wieku odnaleziono
tutaj ogromne ilości odpadów pochodzące z produkcji narzędzi z krzemienia pasiastego.

Krajobraz pogórniczy
2. Opis
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Dorzecze rzeki Kamiennej, w szczególności obszar między Ćmielowem a Ostrowcem Świętokrzyskim, należał do największych w Europie regionów górnictwa krzemienia. Kopalnie w Krzemionkach działały między 3900 a 1600 rokiem p.n.e., ale ich największy rozkwit przypada na
okres kultury amfor kulistych (2900–2500 p.n.e.). Zmierzch wydobycia krzemienia nastąpił wraz
z nadejściem, na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. epoki brązu, która przyniosła nowy materiał
do produkcji ozdób, broni i narzędzi. Mimo, iż krzemień pozostawał jeszcze w użyciu przez długi
czas, produkcja masowa we wcześniejszej skali nie była już prowadzona.
Gdy we wczesnej epoce brązu wydobycie krzemienia ustało, pola górnicze zarosły lasem zdominowanym przez sosnę, dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), a także mniej liczną brzozę i osikę.
Charakterystyczny pagórkowaty krajobraz zagłębień poszybowych i hałd przestał budzić zainteresowanie ówczesnych ludzi, choć dzisiaj stanowi cenny prehistoryczny krajobraz przemysłowy
i przyciąga badaczy. Obszar kopalń był sporadycznie miejscem polowań i źródłem gliny.
Aż do początku XX wieku większość obszaru pól górniczych (wszystkie trzy komponenty) było
pokryte (i zabezpieczone) lasem. Pole Korycizna pozostało nienaruszone, natomiast pola Krzemionki i Borownia ucierpiały z powodu wycinki i częściowego objęcia uprawą (XVI–XIX w.). Wtedy
zatarciu uległy pewne cechy powierzchniowe, choć las zdążył już od tamtej pory urosnąć na nowo.

Prehistoryczne społeczności górnicze
Oprócz osady Gawroniec, wchodzącej w skład Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego
górnictwa krzemienia pasiastego, w środkowej i dolnej części doliny rzeki Kamiennej, znajduje
się wiele osad z okresu neolitu i epoki brązu. Są one powiązane z trzema podstawowymi grupami kulturowymi, które były zaangażowane w górnictwo krzemienia w tym regionie, a mianowi-

cie kulturą pucharów lejkowatych (KPL), kulturą amfor kulistych (KAK) i kulturą mierzanowicką
(KM). Badania osadnictwa związanego z kopalniami krzemienia były prowadzone na obszarze
około 200 km2 obejmującym odcinek doliny rzeki Kamiennej od Grójca do Rudki Bałtowskiej
oraz fragment dorzecza jej prawego dopływu - Przepaści, położony na Wyżynie Sandomierskiej,
a także obszary na prawym i lewym brzegu Kamiennej leżące w obrębie Przedgórza Iłżeckiego. Zamyka się on w przybliżeniu w prostokącie sięgającym na północy po miejscowość Rudka
Bałtowska, na zachodzie Maksymilianów, Sudół, Grójec, na południu Trębanów i Mierzanowice,
a na wschodzie Jasice, Gliniany i Duranów. Administracyjnie teren ten leży w obrębie powiatów
opatowskiego i ostrowieckiego, w województwie świętokrzyskim i obejmuje w części następujące gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice. Na badanym obszarze znajduje się 13 z 14 znanych prehistorycznych punktów wydobycia
krzemienia, w tym wszystkie związane z eksploatacją krzemienia pasiastego. Dwa fizyczno-geograficzne mezoregiony wymienione w obszarze badań stanowią całkowicie odrębne krajobrazy
i obszary środowiskowe, a także charakteryzują się różną przydatnością do celów osadniczych.
Wyżyna Sandomierska to region, w którym skały paleozoiczne i mezozoiczne pokryte są grubą
warstwą lessu, na którym tworzyły się żyzne gleby brunatne i czarnoziemy. Ponadto były one
poprzecinane gęstą siecią wód rzeki Kamiennej, rzeki Opatówki oraz rzeki Koprzywianki wraz
z jej dopływami, tworzących rozległe doliny. Wszystko to stwarza bardzo korzystne warunki do
osiedlenia się, a region jest prawie w 100% objęty uprawami rolniczymi i sadowniczymi.

Za bazę źródłową do przygotowania niniejszego opracowania posłużyły wyniki badań Archeologicznego Zdjęcia Polski prowadzone w latach 1990–2009. Do analizy zakwalifikowano wszystkie stanowiska o pewnej chronologii (w podziale na kultury), zarówno badane wykopaliskowo,
jak też znane tylko ze znalezisk powierzchniowych, albo przypadkowych. Stanowiska ze względu na wielkość powierzchni podzielono na dwie grupy: małe – punkty osadnicze – do 0,5 ha
oraz duże – osady – powyżej 0,5 ha. Natomiast ze względu na funkcję podział wyglądał następująco: osady i punkty osadnicze, cmentarzyska oraz pracownie krzemieniarskie i ślady obróbki krzemienia. Badano również geomorfologiczne położenie obiektu (wysoczyzna, stok doliny,
dno doliny) i klasyfikację typu gleby (piaszczyste, gliniaste), w miejscu odkrycia materiałów. W
sumie przeanalizowano 151 stanowisk KPL, 37 stanowisk KAK i 155 stanowisk KM, a także 152
stanowisk, które były ogólnie datowane jako pochodzące z neolitu lub wczesnej epoki brązu.
Niektóre z nich były miejscami wielokulturowymi.
Ze względu na zarejestrowanie sporej liczby stanowisk archeologicznych datowanych ogólnie
na neolit lub/i wczesną epokę brązu, stworzono odrębną kategorię klasyfikacyjną. Zakwalifiko-
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Pogórze Iłżeckie zbudowane jest ze skał mezozoicznych, głównie jurajskich. Sieć wodna jest bardzo słaba. To także region o mniejszym zróżnicowaniu krajobrazowym. Odcinki wychodni skalnych
biegnące w kierunku północno-południowo-wschodnim są oddzielone zagłębieniami wypełnionymi utworami czwartorzędowymi (piaski i gliny), przez co nie występują duże różnice wysokości względnej. Jedną z najbardziej ciekawych krajobrazowo części Przedgórza jest przełomowy
fragment doliny Kamiennej, która na obszarze opracowania płynie kilkukilometrowym odcinkiem
z południa na północ, przecinając jurajskie skały węglanowe będące nośnikiem surowców krzemiennych. Jest to też region występowania pradziejowych kopalni krzemienia. Obszar Przedgórza Iłżeckiego jest w znacznej części pokryty lasem, z największym kompleksem Puszczy Iłżeckiej
o powierzchni ok. 25 000 ha, którego wschodnia część obejmuje obszar opracowania.
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wano do niej zarówno stanowiska gdzie wystąpiły neolityczne lub „wczesnobrązowe” materiały ceramiczne (bez konkretnej przynależności do jednej z trzech branych pod uwagę formacji
kulturowych), ale także zespoły gdzie zarejestrowano tylko (albo w większości) materiały krzemienne powstałe podczas obróbki surowca pasiastego w rejonie występowania złóż, czyli ślady
obróbki krzemienia i pracownie krzemieniarskie. Są to stanowiska, które z pewnością funkcjonowały w czasach eksploatacji kopalń krzemienia nad dolną Kamienną, jednak nie ma z nich
precyzyjnych materiałów datujących.

Społeczności kultury pucharów lejkowatych (KPL)
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Analizą objęto 151 stanowisk archeologicznych, z których większość znajduje się na terenie
Wyżyny Sandomierskiej (140), a tylko nieliczne na Pogórzu Iłżeckim (11). Kilka z nich (6) było
badanych wykopaliskowo. Są to osada Gawroniec (zgłoszone dobro) na stanowisku 1/1 w Ćmielowie oraz Lemierze st. 5/99, Podgrodzie st. 7/66, Podgajcze st. 1-2/8, Rudka Bałtowska st. 2/77,
Boria st. 1/82. W podziale ze względu na wielkość wydzielono 74 stanowiska o powierzchni do
0,5 ha oraz 49 powyżej 0,5 ha, a także 28 stanowisk bez pewnej oceny zasięgu (archiwalnych).
Przy ocenie funkcji wyodrębniono 104 osady oraz 45 punktów osadniczych, a także jedno cmentarzysko i jedną krzemienicę. Analizując lokalizacje w odniesieniu do sieci rzecznej, stwierdzono,
że 8 z nich znajduje się na dnie doliny (w tym na tarasach doliny), 43 na zboczu doliny, 16 częściowo na wysoczyźnie, a częściowo na zboczu, natomiast 61 na wysoczyźnie. W przypadku
23 stanowisk (archiwalnych) badacze nie określili dokładnej lokalizacji.
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Większość analizowanych stanowisk KPL (prawie 50%) to niewielkie osady i punkty osadnicze
o powierzchni do 0,5 ha. Duże osady (ponad 0,5 ha) stanowią 32%. Tylko 2 stanowiska spośród
badanych zostały sklasyfikowane jako cmentarzysko i pracownia krzemieniarska. Wynika to
zapewne ze stanu badań, ponieważ z terenu Wyżyny Sandomierskiej znane są liczne cmentarzyska tej kultury, w tym megalityczne, takie jak Stryczowice, Garbacz, Malice Kościelne, Pawłów
i Kichary Nowe. Prawdopodobnie znaczna część miejsc datowanych jako pochodzących z „neolit
i wczesnej epoki brązu” może zostać zaliczona do tej jednostki kulturowej. Istnieje wyraźna różnica w rozmieszczeniu stanowisk KPL na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Iłżeckim. Wynika
to z oczywistego faktu, że obszar Przedgórza charakteryzował się znacznie mniejszą przydatnością osadniczą. Wyjątkiem jest tutaj dolina rzeki Kamiennej, gdzie osiedlano się we wszystkich
dogodnych miejscach. Wyraźnie przydatnym dla osadnictwa miejscem było rozszerzenie doliny
między Borią a Rudką Bałtowską, w północnej części analizowanego obszaru. Znajdowały się tam
dwie osady o powierzchni około 5 ha oraz kilka mniejszych. Większość osad lokuje się na Wyżynie
Sandomierskiej. Są to zarówno stanowiska niewielkie, jak i duże osady typu „Gawroniec”. Na tym
obszarze zarejestrowano 6 stanowisk o powierzchni podobnej do stanowiska 1 w Ćmielowie. Są
to jednak stanowiska wielokulturowe, a ich powierzchnia została ogólnie zdefiniowana dla całego
obiektu. Na tym tle osada Ćmielów wyróżnia się jako stanowisko niemal monokulturowe.
Zdecydowana większość osad znajduje się w dolinach rzek Przepaść i Krzczonowianka oraz w ich
bezpośrednim sąsiedztwie, a także na krawędzi Wyżyny Sandomieskiej schodzącej do doliny
rzeki Kamiennej. Większość stanowisk ulokowana jest na wierzchowinie (40%). Kolejne 40%
można opisać jako zlokalizowane częściowo na wierzchowinie i częściowo na stoku, bądź tylko
na stoku. W różnych miejscach, określanych jako część dna doliny, znajduje się bardzo niewiele
stanowisk (5%). Wyraźna zależność osadnictwa od rodzaju gleb wykazuje, że znajdowały się

one głównie na glebach ciężkich - glebach lessowych i gliniastych glebach lessowych w obrębie Wyżyny Sandomierskiej. Jedno z dwóch większych skupisk stanowisk na Przedgórzu Iłżeckim, położone pomiędzy Podgrodziem (Kamienną) a Julianowem, wiąże się również z lokalnie
występującą warstwą lessu.
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Rysunek 114. Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych w Krzemionkowskim regionie prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego: a - kopalnie krzemienia, b - osady powyżej 0,5 ha, c - stanowiska do
0,5 ha (autorzy: U. Jedynak i A. Jedynak).
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Rysunek 115. Ceramika kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska „Gawroniec” (za Podkowińską, 1950).

Rysunek 116. Naczynie kultury pucharów lejkowatych – kubek

Rysunek 117. Ucho naczynia z przedstawieniem

z uchem „ansa lunata” (autor A. Jedynak).

dwóch baranich głów (za Bąblem, 1986–90).

Kultura amfor kulistych (KAK)
Analizą objęto 37 stanowisk archeologicznych, z których większość, podobnie jak stanowiska
KPL, znajduje się na terenie Wyżyny Sandomierskiej (30), a 7 na Przedgórzu Iłżeckim. Do tej
pory prowadzono prace wykopaliskowe na 9 stanowiskach. Są to: osada na stanowisku 63/28
w Krzczonowicach, osada na stanowisku 2/77 w Rudce Bałtowskiej, osada – obozowisko na stanowisku 14/3 w Sudole-Krzemionkach, osady na stanowiskach 1, 3, 4 i 5 w Mierzanowicach,
w Grójcu st. 24/428, Podgajczu st. 1–2/8 oraz kopalnia krzemienia pasiastego w Sudole, Starych
Stokach i Rudzie Kościelnej (Krzemionki Opatowskie), st. 1/1.
Pod względem wielkości zidentyfikowano 13 stanowisk o powierzchni do 0,5 ha i 13 o powierzchni powyżej 0,5 ha, a także 11 stanowisk bez określonego zasięgu (archiwalnych). Przy ocenie stanowisk KAK pod względem funkcji, wyodrębniono 25 osad oraz 7 punktów osadniczych, a także
4 cmentarzyska i jedną krzemienicę. Analiza lokalizacji stanowisk w odniesieniu do sieci rzecznej
wykazała, że 2 z nich znajdują się w obrębie dna doliny (w tym na tarasach doliny), 11 na zboczu
doliny, 10 częściowo na wysoczyźnie, a częściowo na zboczu, a następne 10 na wysoczyźnie.
W przypadku 23 stanowisk (archiwalnych) badacze nie określili ich dokładnego położenia.

Także w przypadku kultury amfor kulistych widoczna jest duża różnica w ilości stanowisk na
Wyżynie Sandomierskiej, w porównaniu do Przedgórza Iłżeckiego. Zauważalna jest jednak większa liczba stanowisk położonych na Przedgórzu, proporcjonalnie do ogólnej liczby stanowisk
KAK. Bezwzględna liczba stanowisk związanych z obiema kulturami jest jednak zbliżona (11
– KPL, 7 – KAK). Również podobnie jak w przypadku KPL na Przedgórzu Iłżeckim najwięcej punktów osadniczych i osad skupia przy sobie rzeka Kamienna, choć w sąsiedztwie kopalń krzemienia
położonych na wysoczyznach pojawiają się pojedyncze punkty osadnictwa związanego bezpośrednio z eksploatacją krzemienia, jak np. osada-obozowisko górników na stan. 14/3 w Sudole-Krzemionkach („Kał Cebuli”). Nie jest to jednak osadnictwo zwarte. O takim, w przypadku
KAK możemy mówić jedynie w odniesieniu do dorzecza Krzczonowianki i Przepaści na Wyżynie
Sandomierskiej. Mamy tu do czynienia zarówno z dużymi osadami (pow. 0,5 ha) jak i niewielkimi
punktami osadniczymi, z których część stanowią znaleziska pojedynczych narzędzi. W grupie
dużych osad można zaobserwować także przynajmniej 4 o powierzchni ponad 5 ha ulokowanych w Buszkowicach, Krzczonowicach i Bidzinach, nie mniej jednak dotyczy ich ten sam problem co dużych osad KPL w tym rejonie. Ich zasięgi znane są jedynie z badań powierzchniowych,
a są to stanowiska wielokulturowe. Powierzchnie badanych wykopaliskowo lub geofizycznie
osad z omawianego rejonu (np. Krzczonowice 63, Mierzanowice 1 i 4) nie przekraczają 1,5 ha.
W przypadku KAK lokalizacja stanowisk w odniesieniu do form geomorfologicznych obszaru nie
wykazuje żadnych wyraźnych tendencji. Niemal po 1/3 stanowisk znajduje się na wysoczyźnie,
na zboczu i na wysoczyźnie lub wyraźnie na zboczu. Stanowiska położone w niższych partiach
dolin stanowią niewielki odsetek stanowisk (około 5%). Podobnie jak w przypadku KPL, większość stanowisk znajduje się na ciężkich glebach lessowo-gliniastych.
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W przypadku analizowanych stanowisk KAK ilość niewielkich osad i punktów osadniczych
o powierzchni do 0,5 ha jest równoważna i stanowi po 35% całej liczby stanowisk. 88% stanowisk to miejsca o charakterze mieszkalnym, natomiast wyraźnie wyższa jest tu niż w przypadku
KPL ilość znanych cmentarzysk – 11%. Pracownie krzemieniarskie i ślady obróbki krzemienia
stanowią około 3 %.
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Rysunek 118. Osadnictwo kultury amfor kulistych w Krzemionkowskim regionie prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego: a – kopalnie krzemienia, b – osady powyżej 0,5 ha, c – stanowiska do 0,5 ha (autorzy: U. Jedynak
i A. Jedynak).

Rysunek 119. Krzczonowice, stanowisko 63. Widok osady od północnego zachodu (autor K. Kaptur).
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Rysunek 120. Siekiera krzemienna typowa dla kultury amfor kulistych (autor
A. Jedynak).

Rysunek 121. Krzczonowice, stanowisko 63. Typowe naczynia (autor A. Jedynak).

Kultura mierzanowicka (KM)
W przypadku tej kultury analiza dotyczyła największej, w porównaniu do pozostałych kultur, grupy 155 stanowisk archeologicznych. Podobnie jak w przypadku KPL i KAK, większość
z nich znajduje się na Wyżynie Sandomierskiej (123), a 32 na Pogórzu Iłżeckim. Dotychczas
przeprowadzono badania wykopaliskowe na 8 stanowiskach, w tym między innymi w kopalni
krzemienia pasiastego Krzemionki Opatowskie (stanowisko Sudół-Krzemionki 1/1), osadzie
na stanowisku 2/77 w Rudce Bałtowskiej, osadzie – obozowisku na stanowisku 14/3 w Sudole-Krzemionkach, osadzie 98/8 w Lemierzu i osadach na stanowiskach 1/66 oraz 4/69 w Mierzanowicach. Jak wynika z analizy stanowisk „mierzanowickich” pod względem wielkości,
77 stanowisk miało powierzchnię do 0,5 ha, 48 powyżej 0,5 ha, a powierzchnia 30 stanowisk
(archiwalnych) nie została definitywnie określona i pozostaje nieznana. Przy ocenie stanowisk KM pod względem funkcji, wyodrębniono 96 osad oraz 53 punktów osadniczych, a także
3 cmentarzyska i 3 krzemienice. Analizując lokalizacje stanowisk w terenie, stwierdzono, że
5 z nich znajduje się na dnie doliny (w tym na tarasach doliny), 67 na stoku doliny, 47 częściowo na wysoczyźnie, a częściowo na stoku, a 9 na wysoczyźnie. W przypadku 27 stanowisk
(archiwalnych) badacze nie określili dokładnego położenia.
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W przypadku grupy analizowanych stanowisk KM, niewielkie osady i punkty osadnicze
o powierzchni do 0,5 ha stanowią około 50%. Duże osady stanowią prawie 31%, natomiast
osady, których wielkość nie została określona przez badaczy, stanowią nieco ponad 19%.
Łącznie około 96% wszystkich lokalizacji ma charakter mieszkalny. Odsetek cmentarzy jest
niewielki i wynosi 2%, podobnie jak w przypadku pracowni obróbki krzemienia.

2.b Historia i rozwój

Rozmieszczenie stanowisk w obrębie Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego jest
podobna do tego w KPL, ale odnotowana liczba osad na Przedgórzu jest największa. Analogicznie, jak w przypadku zasiedlenia neolitycznego, osią osadniczą w północnej, nielessowej
części badanego obszaru jest dolina Kamiennej. Różnicą jest to, że osady rozmieszczone są
na niemal całej jej długości, z większym zgrupowaniem na północ od pradziejowych pól eksploatacyjnych „Borownia”, „Nowa” i „Krunio” leżących w sąsiedztwie prawego brzegu doliny.
Rozmieszczenie osad na Wyżynie Sandomierskiej jest interesujące. Zajmują one obydwa brzegi rzeki Krzczonowianka oraz rzeki Przepaść, podobnie jak osady KPL, i jest ich zdecydowanie
więcej niż osad KAK. Osady KM są zbliżone do siebie pod względem wielkości. Położenie stanowisk względem form geomorfologicznych, takich jak doliny rzek, wyraźnie odróżnia je od
innych jednostek kulturowych. 73% osad znajduje się na zboczu doliny lub na granicy zbocza
i wierzchowiny. Mniej niż 6% znajdowało się na szczytach wzniesień, a nieco ponad 3% u ich
stóp i na dnie doliny. W przypadku 17,5% stanowisk brak jest danych o ich lokalizacji.
Podobnie jak w przypadku stanowisk KPL i KAK, większość miejsc osadnictwa KM znajduje się
na glebach lessowych i gliniastych, przy czy osady są zawsze położone w pobliżu wody. Płaty
lessowe, na bezwodnej części Przedgórza Iłżeckiego objętej badaniami, nie są zasiedlone.
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Rysunek 122. Osadnictwo kultury mierzanowickiej w Krzemionkowskim regionie prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego: a – kopalnie krzemienia, b – osady powyżej 0,5 ha, c – stanowiska do 0,5 ha (autorzy: U. Jedynak
i A. Jedynak).

Rysunek 123. Eponimiczne dla kultury mierzanowickiej stanowisko nr 1 w Mierzanowicach (autor A. Jedynak).
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Rysunek 124. Typowe znaleziska kultury mierzano-

Rysunek 125. Mierzanowice, stanowisko 1. Grób 37.

wickiej (autor A. Jedynak)

Amfora (za Bąblem, 2013)

Rysunek 126. Mierzanowice, stanowisko 1. Grób 153

Rysunek 127. Mierzanowice, stanowisko 1. Przed-

(za Bąblem, 2013)

mioty znalezione w grobie 71 (za Bąblem, 2013).

Stanowiska datowane ogólnie na neolit i wczesny okres epoki brązu
Duża ilość zarejestrowanych tego typu stanowisk spowodowała konieczność ujęcia ich w osobnej grupie, ze względu na to iż charakterystyka odkrytych tam materiałów pozwalała jedynie na
ich ogólne przyporządkowanie do środkowego i późnego neolitu, bądź wczesnej epoki brązu
lub też ewentualne ich powiązanie z kopalnictwem krzemienia pasiastego. Ogółem do tej kategorii zaliczono 152 lokalizacji, z czego 90 (61%) znajduje się na Pogórzu Iłżeckim, a 62 (39%)
na Wyżynie Sandomierskiej.
Podobnie jak w przypadku innych stanowisk z przypisaną chronologią, przeprowadzono analizy
ich wielkości, typu (funkcji) i lokalizacji. Ze względu na wielkość zajmowanego obszaru, 137 stanowisk mieściło się w przedziale do 0,5 ha, w 6 przypadkach stwierdzono obszar ponad 0,5 ha,
a w 9 nie było takich danych. Pod względem funkcji stanowiska z tej grupy zostały podzielone
w następujący sposób: osady i punkty osadnicze – 95, warsztaty obróbki krzemienia –16, ślady
obróbki krzemienia – 38, cmentarzyska - 3.
Analizując lokalizację stanowisk pochodzących z neolitu i wczesnej epoki brązu, można stwierdzić, że zdecydowana większość znajduje się na wysoczyźnie (63) lub częściowo na wysoczyźnie
i zboczu (50). Na stokach znajdowało się tylko 21 stanowisk, a w dolinie 9.
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Rysunek 128. Ćmielów, stanowisko 1. Zabytki z grupy
eksploatacji ostrza wiórów z krzemienia pasiastego:

Rysunek 129. Ćmielów, stanowisko 1. Największe sie-

rdzenie wiórowe (d, h); wióry (a-c, e-f) i „składanka” wióra

kiery z krzemienia pochodzącego z Krzemionek – niepo-

i odłupka z rdzenia wiórowego (g) (za Balcerem, 2002).

lerowana (a) i naprawiona (b) (za Balcerem, 2002).
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Rysunek 130. Stanowiska archeologiczne z okresu środkowego i późnego neolitu oraz wczesnego brązu w Krzemionkowskim regionie prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego: a – kopalnie krzemienia, b – pracownie
obróbki krzemienia i ślady obróbki krzemienia, c – osady i punkty osadnicze (autorzy: U. Jedynak i A. Jedynak).

The above data indicates that most of them are related to the prehistoric flint mining. Almost
2/3 of them are located in the Iłżeckie Foothills, in the vicinity of the prehistoric flint exploitation sites. These are usually small stands. Although they were mostly referred to as settlements
and settlement points, a considerable part of the artefacts found on them are flint materials.
An exceptionally high percentage in comparison to stands attributed to individual cultures
are flint workshops and flint processing evidence. The number of settlement stands located
on or in the plateau is much higher than in the case of the other analysed sites.

Podsumowanie

2. Opis

Analiza osadnictwa w regionie otaczającym prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego
nad dolnym biegiem rzeki Kamiennej prowadzi do następujących wniosków:
•	istnieje widoczna różnica w liczbie stanowisk na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Iłżeckim, co oczywiście wynikało z faktu, że na obydwu obszarach panowały odmienne warunki
dla osadnictwa
•	dostrzegalna jest również odmienność w jakości stanowisk ulokowanych na obu tych
obszarach krajobrazowych, co w szczególności widoczne jest w obecności dużych ziemnych
obiektów archeologicznych (jam) na Wyżynie i braku takowych na Przedgórzu; wynika to
nie tylko z odmienności podłoża, ale także z intensywności osadnictwa
•	widoczna jest różnica w funkcji stanowisk – na Wyżynie Sandomierskiej są to w większości
stanowiska mieszkalne i sepulkralne, natomiast na Przedgórzu Iłżeckim związane z eksploatacją krzemienia
•	bardzo ważna wydaje się rola rzeki Kamiennej, która stanowi „korytarz osadniczy” na Przedgórzu Iłżeckim, łączący strefę gęstego osadnictwa Wyżyny Sandomierskiej ze strefą pozyskiwania złóż na Przedgórzu Iłżeckim
•	bardzo ciekawe wydaje się porównanie rozmieszczenia osadnictwa KPL i KM, które wydaje
się równie dynamiczne, pokrywa się co do rejonów skupisk osadniczych, jednak uwypukla
się różnica w umiejscowieniu osad (osady KPL wyżej, KM niżej
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Odkrycia prehistorycznych kopalni krzemienia
w Europie
Niektóre kluczowe odkrycia neolitycznych kopalni krzemienia
w Europie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku zbiegły
się z okresem rozwoju archeologii prehistorycznej jako dyscypliny.
Dały one początek współczesnym badaniom i przyczyniły się do wzmożonego zainteresowania
górnictwem krzemienia w Europie (także w Polsce), w tym pochodzeniem siekier z krzemienia
pasiastego, i ostatecznie zaowocowały odkryciem prehistorycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach w roku 1922 (dokładniejszy opis tych i innych prehistorycznych kopalni
krzemienia można znaleźć w części 3.2 Analiza porównawcza).
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Rysunek 131. Spiennes (Belgia), gospodarstwo rue du Point du Jour (autor Jean-Pol Grandmont, źródło: Wikipedia).

Spiennes (Belgia)
1867
Przełomowe odkrycie neolitycznych kopalni krzemienia w Belgii miało miejsce w roku 1967
podczas budowy linii kolejowej na zboczu góry. Opisano je w kolejnym roku w publikacji naukowej „sur les découvertes géologiques et archéologiques faites a Spiennes” (Briart i inni 1868).
W Polsce pierwsze formalne sprawozdanie na ten temat pojawiło się po Międzynarodowym
Kongresie Antropologii i Archeologii Prehistorycznej w Brukseli, a jego autorem był hrabia
J. Zawisza, ojciec polskich badań czasów prehistorycznych (Collet, H. i in. 2008)

Cissbury (Wielka Brytania)
1867–68
Miejsca wydobywania krzemienia neolitycznego w Wielkiej Brytanii zostały w połowie XIX wieku błędnie uznane - pod względem funkcji i pochodzenia - za starożytne angielskie fortyfikacje: (mowa tutaj o obiektach w Grime's Graves odkrytych w roku 1852 i w Cissbury odkrytych
w roku 1856). Jednakże prace wykopaliskowe podjęte w Cissbury w 1867 roku doprowadziły
do odkrycia szybów kopalnianych z galeriami, co doprowadziło do poprawnego zaklasyfikowania znaleziska jako kompleksu prehistorycznych kopalni krzemienia.

1868
Uważa się, że impulsem do rozpoczęcia prac wykopaliskowych w najsłynniejszej prehistorycznej kopalni krzemienia w Wielkiej Brytanii było odkrycie w Spiennes. Były to pierwsze wykopaliska potwierdzające istnienie szybów z galeriami rozchodzącymi się promieniście od ich
podstawy (spekulowano także, że niektóre z galerii mogą łączyć się z sąsiednimi szybami,
co nierzadko okazywało się być zgodne z rzeczywistością). Odnaleziono liczne piki z poroża.

Rijckholt-St.Geertruid (Holandia)
1881
Prehistoryczne kopalnie krzemienia odkryto na wschodnich zboczach doliny rzeki Mozy,
pomiędzy miejscowościami Rijckholt i St. Geertruid. Badania prowadzili belgijscy archeolodzy. Jednakże dopiero w latach 1923–25, wraz z odkryciem rozległego systemu podziemnych
kopalni z galeriami, pojawiły się niezaprzeczalne dowody na charakter i okres pochodzenia
znaleziska.

Krzemionki, Borownia, Korycizna
1922
Odkrycie neolitycznego terenu górniczego w Krzemionkach Opatowskich przez Jana Samsonowicza, geologa i paleontologa (oraz uznanie pól Borownia i Korycizna za obszar neolitycznej
eksploatacji krzemienia do lat 30. XX w.).
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Dwudziestowieczna historia dobra
Ostatnie dziesięciolecia XIX wieku przyniosły znaczące zmiany
w rozwijającej się dyscyplinie archeologii prehistorycznej
oraz w badaniach i analizach prehistorycznego górnictwa
krzemienia w Europie. Początek XX wieku był kluczowy w historii
Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia
pasiastego, który przez tysiąclecia pozostawał nietknięty.

Świadomość pochodzenia krzemienia pasiastego
2. Opis
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W drugiej dekadzie XX wieku niemiecki historyk i archeolog Georg Wilke badał prehistoryczne artefakty wykonane z krzemienia pasiastego. W roku 1917 opublikował mapę ich występowania. Kolejną podobną mapę sporządził w roku 1918 inny niemiecki archeolog Gustaf
Kossinna. Objęte analizą zabytki pochodziły z rejonu Krzemionek, czego badacze niemieccy
nie ustalili. Obecnie wiemy, że siekiery kultury pucharów lejkowatych trafiały do odbiorców
w promieniu ok. 250 km od miejsca wydobycia, zaś tego typu narzędzia kultury amfor kulistych były eksportowane w promieniu ponad 650 kilometrów. Natomiast produkty kultury
mierzanowickiej rozprowadzano nie dalej niż w odległości 85 kilometrów. Krzemień pasiasty
nie występuje u przedstawicieli kultury złockiej, a siekiery z krzemienia pasiastego są niemal
nieobecne w kulturze ceramiki sznurowej.

Rysunek 132 i 133. Georg Wilke (1859-1938), niemiecki badacz prehistorii, jako pierwszy opublikował mapę występowania prehistorycznych artefaktów z krzemienia pasiastego (w 1917 roku) (po lewej) (za Piotrowską, 2014).
Gustaf Kossinna (1858-1931) jeden z najbardziej wpływowych niemieckich znawców prehistorii swoich czasów, twórca metodyki Siedlungsarchaeologie, czyli „archeologii osadniczej” (po prawej) (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Gustaf_Kossinna).
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Rysunek 134. Występowanie artefaktów z krzemienia pasiastego według
G. Wilkego (1917, Tablica VI:12, Mannus) (za Piotrowską, 2014).

Rysunek 135. Występowanie artefaktów z krzemienia pasiastego według archeologa
G. Kossinny (1918, Tablica IV) (za Piotrowską, 2014).
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W latach 1911–1914 w obrębie obecnego rezerwatu w Krzemionkach wybudowano 24 obejścia. 15 z nich znajdowało się na polu górniczym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wycięto
część lasu i rozpoczęto orkę, która uszkodziła lub zniszczyła niektóre pozostałości warsztatów
obróbki krzemienia zlokalizowanych na powierzchni. W latach 20. XX wieku miało miejsce
wydobycie wapienia na potrzeby budowlane gospodarstw domowych. W jego efekcie doszło
do zniszczenia niektórych głębszych, podziemnych wyrobisk kopalni prehistorycznych. Utworzenie rezerwatu i zakaz eksploatacji wapienia uchronił część kompleksu prehistorycznych
wyrobisk zagrożonych aktywnością lokalnych mieszkańców. Dziś, tak zwane Wielkie Komory,
wraz z neolitycznymi szybami 1, 2 i 3 oraz towarzyszącymi im galeriami i komorami, tworzą
część podziemnej trasy turystycznej, która przybliża bogaty obraz historii obiektu, ale także
zwraca uwagę na szkody, jakie bezmyślne i samowolne wydobycie, nawet w niewielkiej skali,
może spowodować w bezcennym środowisku historycznym.
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Rysunek 136. Eksploatacja wapienia na zachód od gospodarstwa Janickich, ok. 1920 rok; proceder ten doprowadził
do zniszczenia szeregu kopalni w północnej odnodze (ramieniu) paraboli pola górniczego Krzemionki Opatowskie (za
Piotrowską, 2014).

Rysunek 137. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Obszar komór neolitycznych
poważnie zniszczonych wydobyciem wapienia w latach 20. XX wieku – tzw. Wielkie
Komory (autor D. Zarzycka).

2. Opis

Rysunek 138. Choć autentyzm i integralność pola górniczego Krzemionki Opatowskie stoją na dość wysokim poziomie,
na początku XX wieku wydobycie wapienia poczyniło znaczne podziemne szkody w północnym ramieniu pola (8). Doszło
także do zatarcia prehistorycznej topografii, w tym krzemienic i warsztatów obróbczych, wskutek prowadzenia orki (5)
na obrzeżach pola górniczego i na jego południowo-wschodnim krańcu. W późniejszych latach kamieniołom wapienia na
południu (oznaczony „4” stary Kamieniołom Bodzechowski, poza granicami rezerwatu archeologicznego, ale w obrębie
rezerwatu przyrody) służył jako miejsce składowania odpadów przemysłowych. Obecnie teren ten został zrekultywowany
i projekt ten zakończył się w roku 2014). Pozostałe oznaczenia: 1 – granica rezerwatu przyrody; 2 – prehistoryczne kopalnie; 3 – ogrodzenie; 6 – przeorane zapadliska krasowe; 7 – „Wielki Dół” – miejsce wydobycia gliny; 9 – lokalizacja w większości nieistniejących dziś zabudowań (za Bąblem, 2015).

Rysunek 139. Kolonia Krzemionki. Na pierwszym planie obrzeże pola górniczego wylesione i wykarczowane do celów
rolniczych, 1934 rok (za Piotrowską, 2014).
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Rysunek 140. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Prace archeologiczne i górnicze
w wyrobiskach podziemnych, lata 50. XX wieku (autor D. Kostkowski).
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Rysunek 141. Mapa występowania zabytków
z krzemienia pasiastego (za J. Lechem).

1921
Stefan Krukowski po raz pierwszy scharakteryzował krzemień pasiasty nazywając go „krzemieniem astarckim” (obecnie znanym jako krzemień jurajski z późnego okresu oksfordzkiego).

1922
19 lipca tego roku Jan Samsonowicz, geolog i paleontolog (Państwowy Instytut Geologiczny),
który pracował również ze Stefanem Krukowskim, odkrył pole górnicze Krzemionki Opatowskie i określił jego pochodzenie na okres neolitu.

1923
Archeolodzy Stefan Krukowski i Zygmunt Szmit, przeprowadzają wstępną inwentaryzację
pola górniczego.

1925

1926
Zygmunt Szmit wraca na pole górnicze Krzemionki Opatowskie, aby kontynuować badania.

Rysunek 142. Jan Samsonowicz

Rysunek 143. Józef Żurowski

Rysunek 144. Zygmunt

(1888-1959), geolog współpra-

(1892-1936), pierwszy badacz

Szmit (1895–1929), znawca

cujący z S. Krukowskim, który

prowadzący eksplorację

epoki kamienia, uczeń

odkrył neolityczną kopalnię

Krzemionek (za Bąblem, 1999).

S. Krukowskiego (za Piotrowską,

krzemienia w Krzemionkach
(za Bąblem, 2015).

2014).
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Pierwsze profesjonalne prace wykopaliskowe w Krzemionkach Opatowskich; dr Józef Żurowski, konserwator zabytków przedhistorycznych na zachodnią Małopolskę i Śląsk, usuwa gruz
z siedmiu szybów.
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Rysunek 145. Fragment kopalni filarowo-komorowej oczyszczony z gruzu przez
dr Józefa Żurowskiego, rok 1926 (za Piotrowską, 2014).

1926

2. Opis
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Początek kampanii na rzecz utworzenia rezerwatu w drodze stopniowego wykupu nieruchomości od rolników (proces ten zakończył się dopiero w latach 60. XX wieku, kiedy przesiedlono całą wieś Krzemionki, a samą nazwę wsi usunięto z wykazu nazw miejscowości w Polsce).
W latach 1928–1932 dochodzi za zakupu około 24 hektarów pola górniczego Krzemionki
Opatowskie i tworzone są zaczątki rezerwatu archeologicznego. Było to możliwe dzięki darowiznom ze środków Kultury Narodowej, Zakładów Ostrowieckich, Sejmiku Powiatu Opatowskiego, Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Ostrowcu Świetokrzyskim oraz
datkom pracowników Państwowego Muzeum Archeologicznego.

1928
W latach 1928–1938 teren jest szczegółowo badany przez S. Krukowskiego.

Rysunek 146. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Badania trzech szybów (lata
1930/31); Stefan Krukowski (na górze po lewej) stoi w jednym z nich (za Piotrowską,
2014).

1929
Stefan Krukowski dokonuje wytyczenia granic pola górniczego Krzemionki Opatowskie. W północnej części pola Krukowski odkrywa unikalną komorę podtrzymywaną przez filary z rysunkami wykonanymi weglem drzewnym i przedstawiającymi głowę byka, rogi byka i stopy. Niestety
w późniejszym czasie komora uległa zniszczeniu.

1929–52, 1968–1978
W latach 1929–1952 i 1968–1978 Rezerwatem Archeologicznym „Krzemionki” zarządza Państwowe Muzeum Archeologiczne (PMA) w Warszawie.
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Rysunek 147. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie; zadaszenie ochronne nad
badanymi prehistorycznymi kopalniami, lata 30. XX wieku (za Bąblem 2015).

Rezerwat Archeologiczny „Krzemionki” był (i nadal jest) badany przez kilka kolejnych pokoleń
archeologów: M. Drewko (1945, 1948), T. Żurowski (1953, 1958-1961), J. Kowalczyk, B. Balcer
oraz Z. Krzak (1969), J. Bąbel (1979-1984, 2001-2006), J. Lech (1979, 2015-2017) S. Sałaciński, M. Zalewski, W. Migal (1985-1988), W. Borkowski (1989-2000), A. Jedynak oraz K. Kaptur
(2008-2014). W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano dużą ilość danych na temat geologii i tektoniki pola górniczego oraz jego organizacji wydobycia, w tym rodzajów kopalń,
chronologii i przynależności kulturowej, technik wydobywczych, systemów funkcjonowania,
zarządzania złożami, produkcji i dystrybucji narzędzi krzemiennych, stosunków własnościowych w obrębie pola, a także danych na temat osadnictwa w obszarze pola górniczego oraz
prehistorycznej sztuki i religii. Powstała znaczna liczba publikacji i artykułów naukowych
poświęconych wszystkim tym zagadnieniom (Bibliografia, część 7.e).

1944
Podczas II wojny światowej, latem 1944 roku, armia niemiecka rozpoczyna budowę linii fortyfikacji obronnych biegnących z północy na południe Polski. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie zostało rozcięte w trzech miejscach okopami w układzie zygzakowatym z mniejszymi
rozgałęzieniami; głębokość okopów wynosiła 1,5 m. Przebiegały one (i wciąż pozostają widoczne) m. in. w okolicy obecnej zrekonstruowanej osady. Wybudowano także bunkry schrony
ziemne oraz stanowiska artyleryjskie, ale pochód Armii Czerwonej na zachód w styczniu 1945
roku był tak szybki, że nigdy nie zostały one użyte w celach militarnych.
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Rysunek 148. Dokumentacja okopów niemieckich z czasów II wojny światowej autorstwa archeologa Michała Drewko,
pierwszego powojennego konserwatora Krzemionek Opatowskich. Większość linii okopów została zasypana, ale wiele
śladów pozostało do dziś (za Bąblem, 1975; zdjęcie wykonane przez A. Jedynaka).
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1945

2.b Historia i rozwój

Po zakończeniu II wojny światowej, w roku 1945 wyłączono
z uprawy cały obszar pola górniczego Krzemionki Opatowskie.
Jednocześnie inwentaryzowano
również pola Borownia i Korycizna w celu zapewnienia ochrony
prawnej.

Rysunek 149. Inwentaryzacja pola górniczego Borownia, 1945 r.

1946
W 1946 roku Wojewódzki Konserwator
Zabytków (z siedzibą w Kielcach) wydał
decyzję o uznaniu zabytkowego statusu
neolitycznych kopalni krzemienia i utworzeniu rezerwatu archeologicznego (Decyzja nr 1). W kolejnych latach, w związku
z pracami nad tworzeniem rezerwatu, część
mieszkańców została przesiedlona.

Rysunek 150. Raport dotyczący geologii okolicy rezerwatu „Krzemionki Opatowskie”, rok 1946.
2. Opis
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Rysunek 151. Mapa przygotowana w celu utworzenia Rezerwatu Archeologicznego „Krzemionki”, rok 1946.

Późne lata 50. XX wieku
Własność kopalni oraz wyspecjalizowanie się w górnictwie podziemnym i obróbce krzemienia
na narzędzia wymagały stałego miejsca przebywania/zamieszkania w regionie. Takim miejscem była osada Gawroniec, w której w drodze wykopalisk archeologicznych odnaleziono
prawie 88000 artefaktów z krzemienia. 80000 z nich zalegało w skupiskach w jamach i zagłębieniach, a pozostała część na obszarze zajętym przez uprawę. Znaleziska potwierdzają jednoczesne i masowe przetwarzanie głównie dwóch rodzajów krzemieni: krzemienia pasiastego
z Krzemionek – ok. 56% 0 i krzemienia świeciechowskiego – ok. 44%). Ponad 97% artefaktów
stanowiły odpady po obróbce i półprodukty. Krzemień pasiasty był stosowany do produkcji i naprawy siekier. Znaleziono surowe formy i półprodukty, okazy wypolerowane jedynie
w części ostrza, większe siekiery do wycinki drzew i mniejsze do czynności praktycznych oraz
rzemieślniczych, a także do zastosowania w górnictwie krzemienia). Gawroniec to jedyna
odkryta osada, w której minerał ten tak wyraźnie dominuje. Krzemień świeciechowski był
w większości kojarzony z produkcją długich wiórów.

2. Opis

Produkowano bardzo wiele naczyń ceramicznych. Wytwarzane tu naczynia były bardzo różnorodne: oprócz dużych naczyń do przechowywania produkowano małe lejkowate kubki i garnki
z uszkiem o kształcie baraniej głowy, naczynia z uchwytami typu „ansa lunata” oraz flasze z
kryzą. Archeolodzy znaleźli również dużą liczbę ceramicznych obciążników wrzeciona (przęślików) używanych w procesie wytwarzania przędzy oraz pojedyncze gliniane fajki.
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Rysunek 152. Wykopaliska archeologiczne na terenie osady Gawroniec w latach 50. XX wieku.

Pod koniec lat 50. XX wieku pojawili się pierwsi turyści chcący zobaczyć podziemia oczyszczone przez ekipę Tadeusza Żurowskiego w rejonie szybów 1, 2 i 3.

Rysunek 153. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.

Rysunek 154. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.

Podparcie stropu za pomocą filarów z cegły, lata 50. XX

Archeolog Z. Krzak wskazuje na wgłębienie po wydoby-

wieku (autor D. Kostkowski).

tej bule krzemienia w prehistorycznym przodku roboczym (autor D. Kostkowski).
2. Opis

1960
W drugiej połowie lat 60. XX wieku wybudowano dwa prowizoryczne pawilony (jeden dla personelu i jeden do celów ekspozycyjnych) wraz z magazynami.

Rysunek 155. Domek Archeologów wybudowany
w latach 1959/60 w sąsiedztwie pola górniczego Krzemionki Opatowskie (autor D. Zarzycka).

Rysunek 156. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie, lata

Rysunek 157. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie, lata

60. XX wieku (autor D. Kostkowski).

60. XX wieku (autor D. Kostkowski).
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W południowej części dzisiejszego rezerwatu przyrody (poza rezerwatem archeologicznym)
lokalne przedsiębiorstwo hutnicze wykorzystywało stary kamieniołom wapienia do składowania odpadów z fabryki.

Rysunek 158. Nieczynny kamieniołom wapienia (Kamieniołom Bodzechowski), 1 km na południe od pola górniczego Krzemionki Opatowskie. Składowano w nim
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odpady przemysłowe, a następnie został poddany rekul-

Rysunek 159. Część Kamieniołomu Bodzechowskiego

tywacji i niemal w całości przeznaczony pod zalesienie

zachowana dla celów edukacyjnych, ukazująca profil geo-

(autor A. Łada).

logiczny (autor B. Gamble).

1970s – 1980s
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W latach 70. i 80. XX wieku prace wykopaliskowe na polu górniczym prowadzone były przez
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Doprowadziły one do udostępnienia
pierwszego krótkiego odcinka podziemnego tunelu w 1985 roku. Ten „tunel ekspozycyjny”
w Krzemionkach został oficjalnie otwarty jako pierwsza na świecie publicznie dostępna trasa
turystyczna po kopalniach z okresu neolitu. Tunel obejmował badane dawniej szyby 1, 2, oraz
3 (Trasa nr 1) i został wykonany poprzez pogłębienie wybranych miejsc o około 1 metr na długości 110 metrów. Od roku 1979 Rezerwat „Krzemionki” znajduje się pod zarządem Muzeum
Regionalnego (obecnie Muzeum Historyczno-Archeologiczne) w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Pozyskuje ono środki na badania archeologiczne i finansuje wszystkie prace górnicze i budowlane w obrębie rezerwatu. Od 2001 roku, zespół archeologów muzealnych prowadzi na terenie
rezerwatu badania archeologiczne.

1990
W roku 1990 oddano do użytku drugą trasę dla zwiedzających. W odróżnieniu od pierwszej
trasy zastosowano inną technikę ekspozycyjną: korytarz trasy został wycięty w skale, aby
umożliwić wgląd do dobrze zachowanej kopalnię komorowej 7/610 (szyb 7, trasa turystyczna
nr 2). Od tego roku zwiedzający mają możliwość oglądać wnętrze imponujących komór prehistorycznych kopalni poprzez specjalne okna inspekcyjne.

1991–1992
W latach 1991-1992 w Krzemionkach otwarto rekonstrukcję osady prehistorycznej, obejmującej chaty z okresu neolitu i epoki brązu, fosę i palisadę, uzupełnioną w 2012 roku o cmentarzysko z odtworzonym grobowcem megalitycznym.

Rysunek 160. Zrekonstruowana osada neolitycznych górników, w sąsiedztwie pola
liwość bliskiego doświadczenia społecznych i duchowych aspektów życia i śmierci
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górniczego Krzemionki Opatowskie daje odwiedzającym, zwłaszcza dzieciom, możw czasach prehistorycznych (autor A. Jedynak).

1994
8 września 1994 roku kopalnie neolityczne w Krzemionkach uzyskały status Pomnika Historii
w drodze zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy.

1995
W roku 1995 Krzemionki Opatowskie uzyskały status rezerwatu przyrody nadany rozporządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (obecnie to obszar około 379 ha).

1999
Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach wyznacza granice obszaru wpisanego do rejestru zabytków (obecnie około 326 ha).

1999–2001
W latach 1999–2001 utworzono Stałą Komisję Konserwatorską ds. neolitycznej kopalni „Krzemionki Opatowskie” przy Generalnym Konserwatorze Zabytków RP w Warszawie. Komisji przewodniczył profesor Jacek Lech.
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2002
Budowa i otwarcie pawilonu z edukacyjną rekonstrukcją zadaszenia i warsztatu obróbki krzemienia.

Rysunek 161. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Rekonstrukcja pracowni
2. Opis

obróbki krzemienia obok szybu kopalni komorowej 7/610 (autor A. Jedynak).

2001–2004
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W latach 2001–2004 wybudowano podziemną galerię, która połączyła trasy turystyczne nr
1 i 2. Prace te wykonał zespół z Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Część najnowszego odcinka trasy prowadzi przez neolityczne kopalnie komorowe,
natomiast sekcje łączące zostały wykute w litej skale wapiennej, która przecina naturalne złoże krzemienia.

Rysunek 162. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Nowa część trasy turystycznej wykuta w litym wapieniu i przecinająca pokład krzemienia (autor K. Pęczalski).

Obecnie trasa turystyczna ma 465 m długości i do 11,5 m głębokości. Zapewnia bezpieczne
i dobrze zorganizowane zwiedzanie doskonale zachowanych prehistorycznych kopalni krzemienia pasiastego i oferuje zwiedzającym wgląd w geologię regionu. Pokazuje także historię
ochrony i konserwacji zabytku w ciągu ostatniego półwiecza.

2004
Otwarcie zintegrowanej podziemnej trasy turystycznej obejmującej kilkanaście neolitycznych jednostek górniczych i część podziemnych kamieniołomów wapienia zwanych Wielkimi Komorami.

2009
Rezerwat „Krzemionki Opatowskie” zostaje wpisany na europejską listę obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000.

2009
Ukończenie edukacyjnej ekspozycji płytkiej kopalni niszowej wraz z pomostem widokowym,
który zapewnia ogląd antropogenicznej powierzchni pola górniczego. Zakończenie tworzenia
kompleksowej publicznej ekspozycji dla pola górniczego Krzemionki Opatowskie.
2. Opis
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Rysunek 163. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Wystawa edukacyjna
w wyeksploatowanej kopalni niszowej z galeriami (autor K. Pęczalski).

Rysunek 164. Trasa turystyczna przecina pole górnicze Krzemionki Opatowskie
wszerz na szczycie paraboli. Ponad pofałdowanym terenem usianym zagłębieniami poszybowymi poprowadzono drewnianą kładkę prowadzącą do podziemnej
części trasy (autor K. Pęczalski).
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2011–2012
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W latach 2011–2012 poza rezerwatem wybudowano (projekt zakończono 26 kwietnia 2012
roku) nowy kompleks muzealny, parking dla samochodów i autobusów, magazyn zbiorów,
obiekt konferencyjny, centrum dla zwiedzających i punkt informacji turystycznej. Obecnie
muzeum ma w ofercie wystawę poświęconą walorom przyrodniczym rezerwatu i jego transformacji w wyniku działalności górników neolitycznych oraz wystawę archeologiczną.

Rysunek 165. Budynek muzeum wraz z obiektami towarzyszącym, rok 2012 (autor
K. Pęczalski).

2016
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego umieszczono na polskiej liście informacyjnej (Tentative List), co stanowi pierwszy etap procesu kandydowania
dobra do wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Rysunek 166. Krzemienica odkryta podczas wykopalisk

Rysunek 167. Początek wykopalisk archeologicznych,

archeologicznych na polu górniczym Krzemionki Opatow-

rok 2016 (autor J. Lech).

skie, rok 2016 (autor J. Lech).
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Rysunek 168. Wykopaliska archeologiczne na terenie pola
górniczego Borownia, rok 2017. Odnaleziony niewielki nóż
tylcowy z epoki brązu (autor J. Lech).

2. Opis

170

2.a Opis dobra i jego istotnych cech

3. Uzasadnienie wpisu

(autor K. Pęczalski)

Justification for Inscription

172

(autor K. Pęczalski)

3.1.a Krótki opis
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego rozciąga się w odległości od 8 do 15 kilometrów na północny wschód, wschód i południowy wschód od Ostrowca
Świętokrzyskiego, w północno-wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Jest to dobro złożone z czterech części składowych: głównego pola górniczego Krzemionki Opatowskie, dwóch
mniejszych pól górniczych o nazwie Borownia i Korycizna, leżących na tej samej strukturze
geologicznej, oraz osady górników z okresu neolitu znajdującego się na wzniesieniu o nazwie
Gawroniec. W tym miejscu odbywała się obróbka pochodzących z kopalni krzemieni, które
następnie trafiały do dystrybucji w formie narzędzi, takich jak ciosła lub siekiery.

Krzemień jest skałą twardą i trwałą. Był jednym z najpopularniejszym i najważniejszych surowców mineralnych stosowanych w prehistorii przez ponad pół miliona lat. Krzemień wydobywany z głębszych pokładów jest na ogół lepszej jakości i poddaje się łatwiejszej obróbce niż
gdy jest wydobywany blisko powierzchni ziemi. Ten drugi może posiadać niedoskonałości
powstałe w związku z narażeniem na warunki klimatyczne. Wydobycie krzemienia z podziemnych pokładów i jego przetwarzanie na narzędzia było wysiłkiem zbiorowym. Wyspecjalizowana eksploatacja krzemienia poprzez kopanie pionowych szybów wymagała znacznej wiedzy
technicznej i umiejętności organizacyjnych i była zjawiskiem typowym dla okresu neolitu
w Europie.
Funkcjonowanie kopalni krzemienia zajmuje szczególne miejsce w historii myśli technicznej.
W szczególności obiekty te są postrzegane jako źródło produkowanych masowo narzędzi
krzemiennych, np. siekier. Było to podstawowe narzędzie do wyrębu drzew, obróbki drewna
oraz budowy nowych typów domostw. Miało przemożny wpływ na kształtowanie się osiadłego trybu życia związanego z uprawą, hodowlą zwierząt domowych i rozwój zjawiska zróżnicowania społecznego.
Wartość prehistorycznego krzemienia nie przejawiała się wyłącznie w jego praktycznych
zastosowaniach. Jego walory estetyczne, zarówno barwa, wzory, jak i pochodzenie z głębi
ziemi, mogły nadawać mu wartością symboliczną, szczególnie po sprawnej obróbce i wypolerowaniu. Krzemień pasiasty w egzotyczne wzory przypominające skórę zebry o naprzemiennie ułożonych pasach w różnych odcieniach szarości, występuje jedynie w rejonie Krzemionek.
Bardzo duża ilość tego minerału o charakterystycznej barwie i wzorach była przetwarzana

3. Uzasadnienie wpisu

Dobro datowane jest na okres 3900-1600 p.n.e. (od neolitu do wczesnej epoki brązu). Jest
ono najbardziej kompletnym, w pełni czytelnym, społecznym i technologicznym kompleksem
prehistorycznego podziemnego górnictwa oraz obróbki krzemienia spośród wszystkich znanych na świecie obiektów tego typu. Obejmujący łącznie ponad 350 hektarów obszar stanowi jeden z największych kompleksów tego typu, a dostępne dla turystów obiekty ukazują
wysoce zaawansowaną prehistoryczną technologię wydobycia z największą znaną obecnie
różnorodnością morfologiczną funkcji i metod wydobywczych. Wśród unikalnych walorów
dobra należy wymienić wielkie komory kopalniane o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych, które nie występują w żadnych innych obiektach tego typu na świecie. Co więcej,
wydobywany tutaj unikalny rodzaj krzemienia był rozprowadzany na potwierdzoną badaniami
odległość 650 km od omawianej lokalizacji.
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głównie na narzędzia typu siekiera. Te praktyczne i funkcjonalne przedmioty nie tylko gromadzono i wykorzystywano na miejscu, ale były one też przedmiotem handlu i wymiany, zapewne
stanowiły też bardzo pożądane prezenty lub dary. W miejscach prehistorycznych pochówków
setki kilometrów od kopalni znaleziono miniaturowe krzemienne toporki wykonane z minerału w Krzemionek o długości zaledwie kilku centymetrów.

3. Uzasadnienie wpisu
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Ok. 90% znanej wychodni krzemienia pasiastego urabiano w Krzemionkach Opatowskich.
Krzemień pozyskiwano z dwóch pokładów (ławic) ułożonych poziomo lub nieco odchylonych
od poziomu i oddzielonych od siebie o 0,1 do prawie 3,0 m. Wapienie z krzemieniami są elementem synkliny, której położenie odzwierciedla pole górnicze przyjmujące kształt niepełnej
paraboli o szerokości od 20 do 200 metrów i długości 4,5 km. Geologia podłoża skalnego to
monolityczne, twarde i strukturalnie zwarte jurajskie wapienie, które stanowią przeciwieństwo do stosunkowo miękkiej i kruchej kredy, w której drążono kopalnie krzemienia w innych
częściach Europy. Taka sytuacja geologiczna wymagała kreatywnego podejścia do rozwiązań
technicznych, ale przyczyniła się także do przetrwania wyrobisk górniczych o różnej głębokości, odmiennych zarówno kształtem jak i wielkością. Kompleks górniczy w Krzemionkach
Opatowskich to także najpełniejszy przegląd prehistorycznych technik wydobycia krzemienia
w jednym miejscu.
Pole w Krzemionkach to ponad cztery tysiące zachowanych jam i szybów wraz z komorami,
galeriami komunikacyjnymi i korytarzami transportowymi. Wyróżnia się pięć głównych typów
obiektów wydobywczych: kopalnie odkrywkowe (jamowe), kopalnie niszowe i niszowe z galeriami, kopalnie z galeriami (korytarzami), kopalnie filarowo-komorowe i największe kopalnie
komorowe. Te ostatnie stanowią wyjątkowe i szczytowe osiągnięcie techniczne w prehistorycznym górnictwie krzemienia. Najbardziej zaawansowane struktury tego typu sięgają na głębokość 9 metrów. a Ich komory o wysokości od 55 do 120 centymetrów zajmują powierzchnię
nawet 500 metrów kwadratowych i rozciągają się na odległość do 20 metrów od szybu. Każda z tych odmian kopalni służyła wydobyciu surowca zalegającego na różnych głębokościach
oraz w różnym układzie złóż. Stanowi to przykład optymalnego dostosowania do warunków
i wyboru najlepszej metody eksploatacji, powiązanego z umiejętnym zarządzaniem produkcją
i stosowaniem przemyślanych środków bezpieczeństwa. Proste narzędzia, zarazem występujące w ilości odmian nieznanych z żadnej innej prehistorycznej kopalni w Europie, były wykonane z kamienia, krzemienia, poroża lub drewna. Na potrzeby eksploatacji kopalni komorowych
opracowano nowe narzędzie: gruby, cylindryczny kilof krzemienny w kształcie cygara z punktowym lub krawędziowym ostrzem po jednej i tępym obuchem po drugiej stronie (prekursor
tradycyjnego kilofa).
Każdy typ kopalni można także określić po pewnych cechach powierzchniowych, które zachowały się w stosunkowo nienaruszonym krajobrazie antropogenicznym, lub raczej neolitycznym krajobrazie przemysłowym. Takie cechy to zagłębienia poszybowe i hałdy, pozostałości
warsztatów obróbki krzemienia, obozowisk górniczych i szlaków komunikacyjnych.
Osada Gawroniec, niezbędna dla funkcjonalnej integralności systemu zarządzania złożami,
jest wyraźnym świadectwem organizacji prehistorycznej społeczności opierającej się na górnictwie. Jest to „modelowa” osada neolityczna, usytuowana na obronnym stromym wzgórzu,
z bogatą i żyzną glebą, blisko źródła wody.

Aktywność górnicza na tych terenach wiązana jest głównie z kulturą amfor kulistych, ale także
z jej poprzedniczką – kulturą pucharów lejkowatych – i następczynią – kulturą mierzanowicką. Wielkość i intensywność eksploatacji krzemienia pasiastego zależała od bieżącego zapotrzebowania na ten surowiec. Na terenie kopalni nie było dostępu do wody, a gleba nie była
żyzna, dlatego społeczność kultury pucharów lejkowatych założyła stałą osadę (Gawroniec) na
wyniesieniu w pobliżu rzeki Kamiennej, około dziewięciu kilometrów na południe od miejsca
wydobycia. Było to zarazem miejsce obróbki krzemienia (nadawania odpowiedniego kształtu
i polerowania) przed dystrybucją.
Pochodzenie krzemienia pasiastego z Krzemionek jest niepodważalne, co nie zawsze jest
oczywiste w przypadku innych prehistorycznych artefaktów krzemiennych, których proweniencji nie ustalono do dziś pomimo zastosowania zaawansowanych technik analitycznych.
Wiele znalezisk narzędzi z krzemienia pasiastego miało miejsce pod koniec XIX wieku, a mapy
ich rozkładu geograficznego zaczęto tworzyć już w latach 1917–18. Było to przed odkryciem
pola górniczego w Krzemionkach w 1922 roku.

3. Uzasadnienie wpisu

W latach 1922-1939 podjęto starania o ochronę Krzemionek Opatowskich poprzez nadanie
im statusu rezerwatu archeologicznego. Wkrótce okazało się, że wpływy tego miejsca sięgają
zdecydowanie dalej niż region centralnej Polski. Gładzone na całej powierzchni siekiery z krzemienia pasiastego, charakterystyczne dla kultury amfor kulistych, znaleziono w promieniu
ponad 650 km od kopalni, np. w dzisiejszych Niemczech, Czechach, na Morawach, Słowacji,
zachodniej Ukrainie, Białorusi i Litwie. Od tego czasu znaczenie kulturowe zgłoszonego dobra
staje się bezdyskusyjne.
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3.1.b Kryteria, na podstawie których
proponowany jest wpis (oraz
uzasadnienie wpisu na podstawie
tych kryteriów)
Kryterium (i) stanowi wybitne dzieło twórczego geniuszu człowieka
3. Uzasadnienie wpisu
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Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego jest znakomitym
przykładem zdolności twórczych, stanowiącym czytelne świadectwo wynalazczości, znajomości technik wydobycia i zdolności organizacyjnych człowieka prehistorycznego.
Sieć szybów kopalnianych, galerii i komór wykonanych w twardym wapieniu to unikalna ilustracja szerokiego zakresu prehistorycznych technik wydobywczych stosowanych w jednym
miejscu. Korzystając z szerokiej gamy prehistorycznych narzędzi – wykonanych z poroża, kości,
kamienia, krzemienia i drewna – prehistoryczni górnicy dostosowywali techniki górnicze do
rodzaju skały i głębokości złoża, a także umiejętnie zarządzali organizacją wydobycia, produkcją, gospodarką odpadami, transportem, oświetleniem i środkami bezpieczeństwa.
Prehistoryczny region górniczy należy do największych oraz najbardziej intensywnie i długotrwale eksploatowanych na świecie, a jego podziemne i naziemne obiekty nie mają sobie
równych. Ściśle powiązana z nimi neolityczna osada również posiada rzadki zbiór cech, a jej
rodzaj, wielkość i znany status jako miejsce produkcji narzędzi krzemiennych odróżnia ją od
innych lokalizacji.
Zgłoszone dobro jest reprezentatywne dla okresu neolitu, w którym nastąpiło przejście od
zbieractwa i myślistwa do osadnictwa i hodowli. Osadnicy potrzebowali narzędzi do wycinania drzew, by wykarczować las i budować domy. Neolityczne „zjawisko górnicze” polegało na
twórczym wykorzystaniu nowatorskiej zasady górnictwa podziemnego, która umożliwiła eksploatację dużej ilości dobrej jakości krzemienia z głęboko położonych pokładów. Pozwoliło to
na uzyskanie nadwyżki produkcji i szeroką dystrybucję oraz prawdopodobny handel.

Kryterium (iii) niesie unikalne lub co najmniej wyjątkowe świadectwo
tradycji kulturowej lub cywilizacji wciąż żywej bądź już nieistniejącej

Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego dostarcza informacji o stylu życia i pracy osiadłych prehistorycznych wspólnot, który odróżnia okres neolitu
od czasów wcześniejszych. Nominowany rejon dostarcza wyjątkowych dowodów naukowe,
w tym archeologicznych i antropologicznych. Stanowią one element pełnego fizycznego
świadectwa specyficznej tradycji kulturowej, która zniknęła. O wartości zgłoszonego dobra,
które wraz z osadą Gawroniec stanowi integralną całość świadczy fakt, że siekiery z krzemienia pasiastego odnajdywano w promieniu ponad 650 kilometrów od kompleksu, co jest
największym zarejestrowanym zasięgiem dla tego typu prehistorycznych narzędzi. Ponadto
dostarcza on istotnych informacji o wędrówkach prehistorycznych ludzi.

Na ten okres przypada specjalizacja w górnictwie krzemienia (wydobycie, obróbka/wykonywanie i polerowanie narzędzi). Dobrze ilustruje to osada Gawroniec założona przez społeczność kultury pucharów lejkowatych w sąsiedztwie źródła wody i na lessowym wyniesieniu
terenu o bardzo żyznej glebie. Na jej terenie znaleziono 16 obiektów archeologicznych będących pozostałościami warsztatów obróbki krzemienia (ponad połowa z nich specjalizowała się w produktach z krzemienia pasiastego). Jest to dowód na intensywne przetwórstwo
tego minerału na terenie osady, a zarazem na efektywne zarządzanie odpadami, które było
konieczne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i zwierząt gospodarskich.
Omawiana działalność obejmuje dwa tysiąclecia, a wysoki poziom fachowej wiedzy górniczej
był rozwijany i utrzymywany przez wiele pokoleń. Na zgłoszone dobro miały wpływ trzy kolejne kultury archeologiczne: kultura pucharów lejkowatych (lata 4300–2800 p.n.e.), następnie kultura amfor kulistych (lata 3400–2500 p.n.e.) i kultura mierzanowicka (lata 2300–1600
p.n.e.); ta ostatnia stanowi okres przejściowy między okresem neolitu i epoką brązu w Polsce.
Najbardziej intensywna faza wydobycia jest datowana na okres dominacji kultury amfor kulistych – czyli, zgodnie z wykonanym badaniem węglem 14C, lata 3400–2900 p.n.e.
Mniej mierzalne czy namacalne wartości związane z wydobyciem to także aspekty ekonomiczne oraz korzyści społeczne i warstwa rytualna. Budowa większych i głębszych kopalni komorowych wiązała się z wielkim nakładem pracy i dużym poziomem ryzyka – nieporównywalnym
z żadną inną prehistoryczną profesją. Niektóre ściany w rozległym podziemnym układzie
korytarzy ukazują rysunki wykonane węglem drzewnym. Obecnie są one interpretowane jako
zakodowane informacje lub zapis jakiegoś magicznego systemu bądź symboliki związanej
z wierzeniami ludów neolitu. Czworościenne siekiery z polerowanego krzemienia pasiastego

3. Uzasadnienie wpisu

Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego jest wyjątkowym
przykładem neolitycznej tradycji wydobycia krzemienia, swoistego „zjawiska górniczego”, które polegało na wykorzystaniu nowatorskiej zasady górnictwa podziemnego, która umożliwiła
eksploatację dużej ilości dobrej jakości krzemienia z głęboko położonych pokładów. Organizację wydobycia, produkcji i dystrybucji można obserwować w kopalniach w dzisiejszej Wielkiej
Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Danii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Rosji. Najlepszym przykładem takiej działalności jest imponująca sieć wyrobisk i szybów oraz powierzchniowy krajobraz
pola górniczego Krzemionki Opatowskie, a także pól w Borownia i Korycizna.
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odnajdywano w miejscach pochówku w promieniu ponad 650 kilometrów (we wszystkich kierunkach) od kopalni. Żadne inne prehistoryczne narzędzia krzemienne nie były rozprowadzane na takie odległości.

Kryterium (iv) to wybitny przykład typu budowli, zespołu
architektonicznego, zespołu obiektów techniki lub krajobrazu, który ilustruje
znaczący(e) etap(y) w historii ludzkości

3. Uzasadnienie wpisu
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Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego dostarcza wyjątkowych dowodów na to, że okres przedhistoryczny, w którym zaczęto wydobywać krzemień
do produkcji narzędzi, był przełomowym okresem w dziejach ludzkości. Zorganizowana podziemna eksploatacja krzemienia w twardej skale i jego zbiorowa i wysoko wyspecjalizowana
obróbka stanowiły przełom w rozwoju technologicznym i intelektualnym człowieka. Produkcja narzędzi krzemiennych w dużym stopniu wpłynęła na codzienność człowieka prehistorycznego i przyczyniła się do rozwoju cywilizacji. Jest to prawdopodobnie jedyna prehistoryczna
działalność przemysłowa reprezentowana przez kompletny zespół społeczno-techniczny,
począwszy od zaopatrzenia aż po dystrybucję, co praktycznie wymyka się ocenie, jeśli chodzi
o wartość tego miejsca mając na uwadze wszystkie aspekty prehistorycznej gospodarki.
Unikalny prehistoryczny krajobraz przemysłowy i kulturowy dobra przewyższa inne podobne
kompleksy wydobywcze pochodzące z tego samego okresu i tego samego regionu geokulturowego. Można to stwierdzić zarówno pod względem rozmachu i różnorodności zaawansowanych technik wydobywczych oraz rzadko spotykanych i w dużej mierze doskonale
zachowanych krzemienic (pracowni obróbki krzemienia) towarzyszącym kopalniom oraz osadzie rzemieślniczej, gdzie odbywało się wykańczanie i polerowanie narzędzi przed ich dalszą
dystrybucją.
Do dziś przetrwało w dobrym stanie pięć podstawowych i odrębnych rodzajów podziemnych
funkcji wydobywczych: kopalnie odkrywkowe (jamowe), kopalnie niszowe i niszowe z galeriami, kopalnie z galeriami (korytarzowe), kopalnie filarowo-komorowe i kopalnie komorowe.
Różnią się one głębokością i metodami wydobycia krzemienia. Warsztaty obróbki – zlokalizowane w sąsiedztwie ponad 4000 szybów i jam – stanowiły integralną część każdej kopalni
i zachowały się w dobrym stanie na każdym z trzech pól górniczych: w Krzemionkach Opatowskich, Borowni i Koryciźnie.
Zgłoszone dobro jako całość stanowi prehistoryczny system przemysłowy o wyjątkowej integralności funkcjonalnej oraz czytelności. Posiada ono ogromny potencjał jako miejsce kolejnych odkryć.

Znaczenie i atrybuty
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego jest uznawany za
jeden z największych i najważniejszych prehistorycznych regionów górniczych na świecie.
Jest on także istotnym zabytkiem neolitycznym w Europie Środkowej. Pod względem wyjątkowej uniwersalnej wartości jego atrybuty obejmują:
Znaczenie i atrybuty

2.	Pojedyncza wychodnia wapienna, która stanowi podłoże i część wspólną wszystkich
pól górniczych i jedyne źródło unikalnego w prehistorii krzemienia pasiastego.
3.	Nieznany gdzie indziej krajobraz przemysłowy neolitycznego górnictwa krzemienia
o wysokiej integralności funkcjonalnej całego systemu wydobycia krzemienia
obejmujący szyby, hałdy, krzemienice, tymczasowe obozowiska i stałe osady.
4.	Okres funkcjonowania Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa
krzemienia pasiastego jest najdłuższy spośród innych tego typu systemów na świecie.
Jeśli przyjmiemy, że wydobycie krzemienia na tych terenach trwało nieprzerwanie
w latach 3900-1600 p.n.e., to oznacza to ponad 100 pokoleń górników oraz
międzypokoleniowy transfer specjalistycznej wiedzy technicznej w obrębie trzech
prehistorycznych kultur: pucharów lejkowatych, amfor kulistych i mierzanowickiej.
5.	Ogromne zasoby archeologiczne objęte intensywnymi badaniami w porównaniu
z innymi słynnymi europejskimi kopalniami krzemienia są źródłem wyjątkowych
i jedynych w swoim rodzaju danych.
6.	Nienamacalny atrybut niekwestionowanych zdolności organizacyjnych i planowania
zarządzania złożami poprzez fizyczne rozmieszczenie szybów kopalnianych, galerii,
komór i odpadów górniczych (pod ziemią i na powierzchni) na polu górniczym
Krzemionki Opatowskie.
7.	Nienamacalny atrybut niekwestionowanego pochodzenia produktu (krzemień
pasiasty, dwa typy siekier) i jego obecności (odwzorowywanej historycznie od
1917–18 roku) widocznej w promieniu ponad 650 km od kompleksu, na terenie
dzisiejszych Niemiec, Czech, Moraw, Słowacji, zachodniej Ukrainy, Białorusi i Litwy,
co wskazuje na jego przemieszczanie się, najprawdopodobniej w efekcie wymiany
i handlu.

3. Uzasadnienie wpisu

1	Najbardziej zróżnicowany – spośród obecnie znanych obiektów tego typu – zakres
prehistorycznych rodzajów kopalni (pole górnicze Krzemionki Opatowskie: kopalnie
komorowe, kopalnie filarowo-komorowe, kopalnie z galeriami, kopalnie niszowe
i niszowe z galeriami i kopalnie odkrywkowe - jamowe) będących świadectwem
najbardziej zaawansowanej technologii obejmującej wyrafinowane techniki,
umiejętności, narzędzia, metody i procesy związane z prehistorycznym wydobyciem
krzemienia.
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8.	Największy asortyment prehistorycznych narzędzi górniczych odnalezionych
kiedykolwiek na terenie jednego kompleksu wydobywczego: narzędzia z kamienia
(jedyna europejska neolityczna kopalnia krzemienia z narzędziami wykonanymi ze
skał magmowych/wulkanicznych), krzemienia, poroża, kości i drewna, w tym rzadki
typ nowego, specjalistycznego narzędzia odnalezionego w kopalniach komorowych:
gruby, cylindryczny kilof krzemienny w kształcie cygara z punktowym lub
krawędziowym ostrzem po jednej i tępym obuchem po drugiej stronie (prekursor
tradycyjnego kilofa).
9.	Prehistoryczne pola górnicze z charakterystycznym zestawem bioindykatorów
paleo-środowiskowych (fauna i flora).
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Większość atrybutów przejawia się w szeregu elementów fizycznych związanych z wydobyciem (podziemne i odkrywkowe, w tym od 4000 do nawet 5000 kopalń), zarządzaniem złożami (kopalnie głębinowe i otwarte), przetwórstwem surowca i infrastrukturą społeczną.
Wszystko to zachowało się w dobrym stanie i przy pełnej dostępności, a także podlega pełnej
ochronie prawnej i jest dobrze zarządzane. Rzeka Kamienna i równina, która otacza jej dolinę prawdopodobnie odgrywały znaczącą rolę w czasach prehistorycznych jako źródło wody
i obszar komunikacji, a dziś stanowią ważny element strefy buforowej.
Datowanie znalezisk archeologicznych realizowane jest poprzez analizę odnalezionych artefaktów ceramicznych we wszystkich komponentach dobra (style ceramiczne służą identyfikacji
kultury prehistorycznych począwszy od okresu neolitu) i datowanie radiowęglowe materiałów organicznych, np. drewno/węgiel drzewny/poroże z terenu osady Gawroniec i pola górniczego Krzemionki Opatowskie. Próbki węgla drzewnego uzyskanego 2017 roku na obszarze
pola górniczego Borownia zostały przebadane w roku 2018. Ten sam proces zostanie przeprowadzony na stanowisku Korycizna w latach 2018–2019.

3.1.c Orzeczenie integralności
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego stanowi najlepiej zachowany, najbardziej zróżnicowany technicznie i kompletny prehistoryczny kompleks wydobywczy
krzemienia. Wydobywany krzemień pochodzi głównie ze złoża w synklinie Magonie-Folwarczysko,
jedynego znanego prehistorycznego złoża krzemienia pasiastego.

Ustalone granice stanowisk archeologicznych w czterech komponentach dobra (pola górnicze i osada)
ujmują wszystkie zasadnicze atrybuty związane z wydobyciem i obróbką minerału zachowane w zdumiewająco nienaruszonym stanie. Dotrwały one do naszych czasów ze względu na specyficzne właściwości
litologiczne podłoża (twardy wapień), charakterystyczną, antropogeniczną rzeźbę terenu utrudniającą
w znacznym stopniu objęcie uprawą pól górniczych oraz pierwotne pokrycie lasem. Zasadnicze funkcje i atrybuty dobra zostały szczegółowo potwierdzone przy użyciu badań historycznych i najnowszych
badań archeologicznych, w tym z wykorzystaniem technologii lotniczego skaningu laserowego (ang. Airborne Laser Scanning), która pozwoliła na uzyskanie obrazu 3D rejonu pomimo występującego zadrzewienia. Miejsce osady górniczej, dobrze zarysowane na wyniosłości terenu wśród pól uprawnych, zostało
zbadane archeologicznie pod koniec lat 40. i 50. XX wieku, a jej granice wykraczają poza obręb stanowiska archeologicznego, na terenie którego znaleziono dowody prehistorycznego osadnictwa.
Pod względem integralności funkcjonalnej zgłoszone dobro jest wyjątkowe. Reprezentowany jest cały
proces prehistorycznego wydobycia krzemienia. Mamy tu do czynienia z największą i najbardziej zróżnicowaną pod względem technicznym podziemną „siecią” wyrobisk (również najdłużej funkcjonującą
spośród tych znanych z prehistorii), wraz z ich prehistorycznym naziemnym „krajobrazem przemysłowym” oraz osadami, co do których udowodniono, że były z nimi bezpośrednio związane. Co więcej,
produkcja regionu wydobywczego jest dokładnie udokumentowana przez charakterystyczny i unikalny rodzaj krzemienia, który został odnaleziony w postaci materiału archeologicznego na różnych stanowiskach, w tym w postaci siekier znajdowanych w grobach, w odległości setek kilometrów od złoża.
Lokalizacja prehistorycznej osady nie podlega obecnie szkodliwym wpływom wynikającym z zaniedbania lub działań związanych z zagospodarowaniem terenu. Jednakże w pierwszych dekadach XX w.
doszło do zniszczenia ok. 2,5% prehistorycznych szybów i głęboko położonych komór w Krzemionkach
Opatowskich (ok. 100 szybów) w efekcie intensywnego wydobycia wapienia na potrzeby lokalnych
mieszkańców. Proceder ten zakończył się wraz z nabyciem przez państwo nieruchomości leżących
na polach górniczych w latach 1928-1932, a w roku 1945 został formalnie zakazany po utworzeniu
na tych terenach rezerwatu. Obszar wspomnianych kamieniołomów został zachowany i udostępniony
w ramach ruchu turystycznego jako element prezentacji pełnej historii Krzemionek.
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Położenie stratygraficzne krzemienia pasiastego, lokalizacja jego wychodni i obszaru jego prehistorycznej eksploatacji jest dokładnie znane i zdefiniowane. Wszystkie elementy niezbędne do potwierdzenia potencjalnej wyjątkowej uniwersalnej wartości dobra są zawarte w jego komponentach.
Dobro składa się z dobrze zachowanej sieci trzech pól górniczych (dostępna jest część podziemna
jednego z nich) wraz z antropogeniczną topografią, które łącznie dają pełny obraz wszystkich funkcji procesu technologicznego, począwszy od podziemnej eksploatacji surowego krzemienia aż do
przetwarzania surowca i polerowania narzędzi jako produktów końcowych (siekier) zarówno w tymczasowych, jak i stałych osiedlach rzemieślniczych.
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3.1.d Orzeczenie autentyzmu
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego charakteryzuje się
wyjątkowym poziomem autentyzmu przejawiającego się we wszystkich jego atrybutach. Jest
to widoczne w takich elementach jak: doskonale zachowana forma i struktura podziemnych
wyrobisk, np. szybów, komór, galerii komunikacyjnych, korytarzy transportowych, filarów
wspierających stropy lub składowisk zawierających odpady górnicze i pochodzące z obróbki
krzemienia, a także krajobraz przemysłowy na powierzchni, na który składają się poszybowe
obniżenia terenu i hałdy, pozostałości warsztatów obróbki surowca, obozowisk górniczych
i szlaków komunikacyjnych.
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Forma i dzisiejszy kształt pól górniczych jest wysoce autentyczny, czego dowodem są liczne
badania archeologiczne, w tym zaawansowana geofizyka i lotniczy skaning laserowy (LiDAR).
Brak dalszego wydobycia po porzuceniu kopalń w pradziejach sprawił, że pola górnicze stały się niewiarygodnie autentyczne jako obiekty reprezentatywne dla neolitu i wczesnej epoki brązu. Poważnie zaburzony krajobraz nie nadawał się do celów rolniczych przez kolejne
tysiąclecia.
Część pól górniczych nie została przebadana wykopaliskowo. Na polu Borownia pierwsze
prace tego typu wykonano w 2017 roku, natomiast na Koryciźnie planowane są na najbliższe lata. W obrębie pola górniczego Krzemionki Opatowskie zbadano niewielki fragment
wyrobisk podziemnych, który, po przeprowadzeniu prac konserwatorskich, został udostępniony zwiedzającym. Podziemna trasa turystyczna oferuje niepowtarzalną okazję obcowania
z podziemnymi wyrobiskami obfitującymi w różnorodne atrybuty i zachowanymi w niemal
niezmienionym stanie od ponad 5000 lat. Jest to niezapomniane wrażenie i doświadczenie
edukacyjne oraz bezpośrednia możliwość odkrywania doskonale zachowanych materialnych
śladów codziennego życia prehistorycznych społeczności europejskich.
Bezpośrednia okolica pól górniczych Krzemionki Opatowskie, Borownia i Korycizna, pomimo
zmian w sposobie użytkowania gruntów, zasadniczo zachowała swój autentyczny charakter
wynikający z rodzaju pokrycia i użytkowania.
Atrybuty osady na Gawrońcu są równie dobrze widoczne zarówno pod względem lokalizacji
jak i formy oraz archeologicznych dowodów, które są namacalnym świadectwem organizacji i procesów bezpośrednio związanych z eksploatacją pól górniczych. Podczas wykopalisk
archeologicznych, które przeprowadzono w latach 1947–1961, oprócz dużych ilości odpadów z przetwarzania krzemienia, znaleziono również dowody o możliwym do ustalenia wieku, takie jak wyroby garncarskie (duże naczynia do przechowywania, lejkowate flasze i wazy,
ceramiczne fajki oraz gliniane przęśliki), a także pozostałości organiczne, których wiek określono metodą datowania radiowęglowego na między 3500 a 3200 lat p.n.e. Kolejna analiza
wieku pól górniczych metodą datowania węglowego o nowej, dodatkowej i wyższej dokładności została przeprowadzona w latach 2017–2018.

Datowanie części składowych
Ustalenie początków wydobywania krzemienia pasiastego na polu górniczym Krzemionki
Opatowskie jest utrudnione ze względu na wielkość obiektu, stan badań oraz nadal zbyt
małą liczbę datowań radiowęglowych, które dodatkowo ograniczają się do stosunkowo niewielkiego fragmentu obszaru kopalń. Jak wynika z analizy dat radiowęglowych w połączeniu
ze znaleziskami ceramicznymi, rozpoczęcie eksploatacji kopalń można datować na połowę
IV tysiąclecia p.n.e., a ich zaprzestanie na drugie tysiąclecie p.n.e., prawdopodobnie ok. roku
1600 p.n.e. Wykonanie kolejnych datowań na podstawie próbek węgla drzewnego z szybu
nr 4/606 jest planowane na lata 2018-19. Pole górnicze Borownia w świetle najnowszego
stanu badań (2018) jest datowane na lata 2300-1500 p.n.e. Datowanie pola wydobywczego
Korycizna zostanie wykonane w taki sam sposób jak w przypadku pola Borownia.
Datowanie radiowęglowe osiedla Gawroniec pokazuje, że była to w zasadzie monokulturowa
osada zamieszkana między 3 500 a 3 200 lat p.n.e.

krzemienia pasiastego ma również – co bardzo ważne
– wyjątkową wartość jako krajobraz kulturowy,
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ponieważ zawiera niezwykle dobrze zachowane
pozostałości morfologii terenu, będące wynikiem
długotrwałej eksploatacji i przetwarzania krzemienia.
/.../ Wszystkie trzy filary wyjątkowej uniwersalnej
wartości, oczekiwane i wymagane w przypadku
nieruchomości zgłoszonych do wpisania na Listę
światowego dziedzictwa, są obecne w przypadku
Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego
górnictwa krzemienia pasiastego.
Profesor Zbigniew Kobyliński
Dyrektor
Instytutu Archeologii.
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

3.1.e Wymagania w zakresie
ochrony i zarządzania
Historyczne kopalnie, w tym wyrobiska podziemne, są uważane za zabytki przemysłowe i dlatego podlegają ochronie prawnej. Zespół komponentów Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego jest w całości objęty pełną ochroną prawną.
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Obecne przepisy prawa dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce uwzględniają
zarówno instrumenty krajowe jak i międzynarodowe. Najważniejszym aktem prawnym w tym
zakresie jest Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (2003). Ustawa, wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, stanowi podstawowe źródło prawa w zakresie
ochrony zabytków. Na podstawie tej właśnie ustawy władze państwowe na szczeblu regionalnym (Wojewódzki Konserwator Zabytków) dokonują wpisów do rejestru zabytków. Rejestr,
który obowiązuje od czasów Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o opiece
nad zabytkami (1928), stanowi podstawową formę ochrony.
Nieruchomy zabytek o wyjątkowej wartości kulturowej wpisany do rejestru zabytków może
być uznany za Pomnik Historii na podstawie stosownego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Krzemionki należą do grupy 105 polskich zabytków, które do tej pory uzyskały ten status, co umożliwia kandydowanie do wpisu na Listę światowego dziedzictwa.
System zarządzania Krzemionkowskim regionem prehistorycznego górnictwa krzemienia
pasiastego jest wdrażany przez Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”, lokalną
choć znaną w Polsce placówkę, która odgrywa wiodącą rolę w zarządzaniu i ochronie pola
górniczego Krzemionki Opatowskie. System koncentruje się na ochronie, konserwacji, prezentacji i eksploatacji turystycznej obiektu. Wpisuje się on w praktyki zgodne z zasadami światowego dziedzictwa, wyrażonymi w dokumentach programowych i Wytycznych Operacyjnych
do realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa oraz działa w ramach prawnego systemu
ochrony zabytków i prawa górniczego w odniesieniu do historycznych kopalni. W ramach
procesu planowania zarządzania dobrem przygotowany został Plan Zarządzania obejmujący
zmianę jego struktury organizacyjnej, która zostanie dostosowana i rozszerzona celem objęcia trzech pozostałych części składowych dobra (2018). Wdrażanie planu prowadzone jest od
2018 roku.
Obecnie nie odnotowano istotnych zagrożeń lub ryzyka narażenia obiektu na szkodę, jeśli
chodzi o jego zachowanie dla przyszłych pokoleń.
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Rysunek 169. Rzeka Kamienna w pobliżu kopalni Borownia (autor J. Lech).
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3.2 Analiza porównawcza
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia
pasiastego to najdłużej istniejący na świecie, najbardziej
zaawansowany technicznie i zróżnicowany kompleks
prehistorycznych kopalni krzemienia, z doskonale zachowaną
integralnością funkcjonalną, udostępniony dla zwiedzających,
zarówno w części podziemnej jak i naziemnej. Dostarczał
on w pradziejach rzadkiego rodzaju surowca (krzemienia
pasiastego), który był dystrybuowany w promieniu 650 km
od miejsca wydobycia.

Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego został zestawiony
z szeregiem prehistorycznych kopalni krzemienia w Europie, gdzie wydobycie z udziałem
kopalni szybowych było ograniczone, podobnie jak rozwój zaawansowanych technik wydobywczych, a zachowanie śladów eksploatacji na powierzchni należy do rzadkości, głównie z
powodu intensywnej uprawy (dotyczy to głownie Europy kontynentalnej – lepsza sytuacja jest
w Wielkiej Brytanii). Dokonano również porównań z lokalizacjami w innych częściach świata.
Neolityczne Kopalnie Krzemienia w Spiennes (Mons), wpisane na Listę światowego dziedzictwa
w 2000 roku na podstawie kryteriów (i), (iii) i (iv), są obiektem o podobnej wielkości, ale znacznie
różniącym się pod względem stosowanych technologii (wąskie, ale głębokie szyby z krótkimi galeriami, niektóre z filarami) i rodzaju wydobywanego krzemienia. Różnice widoczne są także przy
uwzględnieniu integralności funkcjonalnej całego systemu społeczno-technicznego, w szczególności antropogenicznej powierzchni z zachowaniem zagłębień poszybowych, hałd, krzemienic i osad tymczasowych. Różnice występują także w innych, porównywanych kopalniach, w tym
Grime's Graves i Cissbury (Wielka Brytania) i nieco podobnej do kopalni w Spiennes w Rijckholt-St Geertruid (Holandia), które posiadają znacznie mniej rozległe pola górnicze. Zupełnie
inny był tam rodzaj wydobywanego krzemienia, który bardzo różni się kolorem oraz trudnym
do uchwycenia modelem dystrybucji i rozpowszechnienia wskutek podobieństwa do innych
krzemieni lokalnych. Brak im także zróżnicowanej morfologii funkcji górniczych, które ograniczają się do szybów i galerii (niektórych z filarami), w przeciwieństwie do rozległych komór

Rysunek 170. Pod ziemią, w trakcie nowych badań (Petite Spiennes, 2016 rok) – współpraca w analizach porównawczych
z pracownikami naukowymi z Spiennes w Belgii (autor B Gamble).
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Porównanie z podobnym obiektem znajdującym się na Liście światowego dziedzictwa (Spiennes, Belgia) i kandydatami do wpisu na tę listę (obiekty z listy informacyjnej państwa-strony i
inne wybrane zgłoszone dobra) potwierdza, że umieszczenie Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego na Liście światowego dziedzictwa UNESCO jest
uzasadnione.
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występujących w Krzemionkach. Co prawda, szyby w imponującym kompleksie w Cissbury są
zasypane, ale istnieje szansa na ich badania archeologiczne.
Porównanie Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego
z innymi lokalizacjami ujęto w następujące kategorie:
A. Porównywalne obiekty światowego dziedzictwa
B. Porównywalne obiekty z listy informacyjnej (2017)
C. Porównywalne, wybrane prehistoryczne kopalnie krzemienia na świecie
D.	Prehistoryczne kopalnie krzemienia w Polsce (Krajowa Analiza Porównawcza i uzasadnienie
zgłoszenia dobra w formie zespołu komponentów)

Metodologia
3. Uzasadnienie wpisu
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W początkowej fazie selekcji rozważano dużą liczbę dóbr, tak aby wykluczyć te z nich, które są
całkowicie odmienne i wybrać te, które mogą posłużyć do porównania dzięki jak największej
liczbie zauważalnych podobieństw. Dokonano bardziej szczegółowych porównań z dobrami,
które posiadają określone, powiązane atrybuty i wyrażają podobne wartości jak zgłoszone
dobro, przy czym zastosowano dodatkową analizę w przypadku stwierdzenia wspólnej proweniencji typologicznej i chronologiczno-terytorialnej. Wybrane w ten sposób obiekty omówione są poniżej jako bezpośrednie jednostki odniesienia w ramach czterech kategorii (A–D)
wymienionych powyżej.
W pierwszej kolejności zostaną omówione znaczenie i atrybuty dla Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego:
•	Obecny obszar zgłoszonego dobra stanowi zasadniczo otwarty i delikatnie pofałdowany
krajobraz pól i lasów. Sposób użytkowania gruntów na większej części obszaru w obrębie
którego znajdują się pola górnicze, sprzyjał zachowaniu prehistorycznej antropogenicznej
topografii, i należy go mieć na uwadze w świetle wdrożenia nowych środków ochronnych.
•	Uważa się, że obozowiska tymczasowe (funkcjonujące przez kilka tygodni/miesięcy) były
zakładane na i w sąsiedztwie pola górniczego. W okresie kultury pucharów lejkowatych,
na południe od rzeki Kamiennej powstała stała osada (funkcjonująca ponad 100 lat) usytuowana na wzniesieniu o nazwie Gawroniec, stanowiącym część większej wyżyny lessowej
i posiadającym żyzną glebę pod uprawę oraz dostęp do wody pitnej w pobliskich stromych
wąwozach. W czasach prehistorycznych obszar ten został prawdopodobnie w znacznym
stopniu oczyszczony z drzewostanu (zapotrzebowanie na budulec i drewno opałowe). Na
największym polu górniczym Krzemionki Opatowskie i na polu górniczym Korycizna nie
było łatwo dostępnej wody, natomiast Borownia znajdowała się w pobliżu rzeki Kamiennej.
•	Zgłoszone dobro jest zbiorem czterech komponentów o wysokiej integralności kompozycyjnej, obejmując najważniejsze pola górnicze całej okolicznej struktury geologicznej (synkliny) oraz powiązanej z eksploatacją surowca osady, w której mieściły warsztaty zajmujące
się obróbką i polerowaniem narzędzi.

•	Wielkość i kształt kompleksu neolitycznych kopalni krzemienia, przede wszystkim na terenie Krzemionek Opatowskich, mają charakter wyjątkowy: przy ponad 311 hektarach jest
to jeden z największych zespołów kopalni znanych w Europie (tylko kompleks w Spiennes
jest porównywalny). Posiada bardzo nietypowe pole wydobywcze, przypominające niepełną parabolę o długości ponad 4 km. Jest to żywy przykład intensywnych i trwałych działań poszukiwawczych oraz eksploatacyjnych unikalnego rodzaju krzemienia, w warunkach
strukturalnie i geologicznie wymagającego złoża, które wymusiły stosowanie szeregu technik górniczych.

•	Podziemne funkcje techniczne obejmują: kopalnie niszowe i niszowe z galeriami, kopalnie
z galeriami (korytarzowe), kopalnie filarowo-komorowe i kopalnie komorowe: każda z nich
funkcjonowała na różnych głębokościach i wykorzystywała najbardziej adekwatne metody
wydobywcze, dostosowane do warunków technicznych i geologicznych i połączone z efektywnym zarządzaniem pracą i planowaniem środków bezpieczeństwa.
•	Bezpośrednio nad podziemnymi wyrobiskami parabolicznego złoża w Krzemionkach
zachował się neolityczny, antropogeniczny krajobraz przemysłowy. Jego zmienne, ale charakterystyczne cechy odzwierciedlają funkcje podziemne związane z urabianiem heterogenicznego złoża. Także na pozostałych dwóch polach górniczych Borownia i Korycizna
powierzchnia terenu jest dobrze zachowana. Stan zachowania części zachodniej i wschodniej Borowni jest tak dobry, że z dużym prawdopodobieństwem możemy mówić, iż jest to
najlepiej zachowany krajobraz górniczy w Europie. Z drugiej strony pole Korycizna zachowało się w gorszym stanie niż w Krzemionkach, choć wydaje się nie mniej ważne, jako że
badania powierzchniowe wykazały intensywną eksploatację tego pola w okresie wczesnej
epoki brązu. Cechy powierzchniowe tych dwóch ostatnich pól górniczych wskazują na stosunkowo głęboką eksploatację podziemną.
•	Istnieje wyraźna zależność przestrzenna i surowcowa pomiędzy polami górniczymi, pracowniami krzemieniarskimi, tymczasowymi obozowiskami i stałą osadą. Ta ostatnia znajdowała się na lessowym wyniesieniu. Były tam dobre warunki do uprawy i dostęp do wody
pitnej w wąwozach, choć odległość od kopalni była znaczna. Głównym korytarzem transportowym była dolina rzeki Kamiennej. Ten układ stanowi klasyczny prehistoryczny wzór
funkcjonowania.
•	Wydobywanym surowcem był rzadki i unikalny krzemień pasiasty. Wartość prehistorycznego
krzemienia nie przejawiała się wyłącznie w jego praktycznych zastosowaniach. Jego walory
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•	Wyrafinowane i efektywnie zorganizowane kopalnie otwarte oraz podziemne o głębokości do 9 m i w liczbie ponad 4000, były eksploatowane przez niezwykle długi okres czasu.
Największe jednostki wydobywcze, które posiadały wyrobiska imponujące pod względem
zasięgu, rozmiaru i formy, tzw. kopalnie komorowe, są najbardziej zaawansowane technicznie ze wszystkich neolitycznych obiektów górniczych. Komory tych kopalń osiągały
powierzchnię przekraczającą 500 m2, a w ich obrębie eksploatowano całość pokładu (ławicy) krzemienionośnej. Jest to technologia niespotykana w żadnej innej prehistorycznej
kopalni krzemienia na świecie, gdyż większość z nich posiada wyrobiska z galeriami, które
rozchodzą się promieniście od podstawy szybu ku niewielkiej liczbie małych komór filarowych.
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estetyczne, zarówno barwa jak i ciekawe wzory, nadawały mu głęboką wartość symboliczną,
która dodatkowo wzrastała po jego obróbce i polerowaniu. Wyjątkowy krzemień pasiasty,
ubarwiony ułożonymi naprzemiennie pasami w różnych odcieniach szarości, wydobywany był
w czasach prehistorycznych wyłącznie w rejonie Krzemionek. Jego specyficzne ubarwienie i
wygląd nadawały mu specjalne znaczenie. Spotyka się go w wykopaliskach prowadzonych w
miejscach pochówku, jako znaleziska luźnych przedmiotów (głównie siekier), ale także w innych
kontekstach archeologicznych. Jeszcze przed odkryciem kopalni w Krzemionkach próbowano
wyśledzić jego proweniencję sporządzając mapy jego występowania i przemieszczania.
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•	Konieczność drążenia twardej skały wapiennej, w przeciwieństwie do miękkiej kredy lub
luźnych warstw, przyczyniła się do postępu technicznego w górnictwie podziemnym i budowy, a zarazem zachowaniu do dziś w dobrym stanie unikalnych (przynajmniej na podstawie
obecnej wiedzy) kopalni komorowych. Ponadto w Krzemionkach odkryto najbardziej zróżnicowany zestaw narzędzi w porównaniu z innymi neolitycznymi kopalniami krzemienia,
w tym wykonane z poroża różnych zwierząt (łosia, jelenia europejskiego) kilofy, kliny dźwignie. Występowały także narzędzia z kości, krzemienia i skał krystalicznych. Jest to jedyna
neolityczna kopalnia krzemienia, w której używano narzędzi ze skały wulkanicznej, a do
radzenia sobie z twardym wapieniem opracowano specjalne narzędzie z punktowym lub
krawędziowym ostrzem i zaokrąglonym obuchem. Był to prekursor współczesnego kilofa.
•	Wydobywany krzemień pasiasty służył do produkcji siekier (w tym bardzo małych, o długości kilku centymetrów), dłut (rzadkich narzędzi, znajdowanych często w miejscach pochówku), wiórów (niezwykle rzadkich), narzędzi odłupkowych oraz grocików strzał. Na polach
górniczych znajdowane są z reguły nieudane, bądź niewykończone narzędzia krzemienne,
podczas gdy polerowane występują głównie wśród przedmiotów grobowych.
•	Eksploatacja pól górniczych (Krzemionki, Borownia i Korycizna) objęła trzy kolejne prehistoryczne kultury, na co wskazują znaleziska ceramiczne i krzemienne na terenie kopalń
oraz osiedli ludzkich w regionie. Pochodzące one z fazy środkowego i późnego neolitu,
i a także wczesnej epoki brązu. Kultura pucharów lejkowatych w rejonie Krzemionek jest
datowana od około 3900 do 2800 roku p.n.e.; kultura amfor kulistych od około 3200 do
2500 roku p.n.e.; kultura mierzanowicka od około 2300 do 1600 roku p.n.e.
•	Datowanie radiowęglowe wskazuje na chronologię eksploatacji krzemienia pasiastego
(zbadano 37 próbek z pola górniczego Krzemionki Opatowskie) w przedziale od około 3400
do 2600 roku p.n.e.
•	Zgłoszone dobro posiada wysoką integralność funkcjonalną i prezentuje kompletny społeczno-techniczny system prehistorycznej eksploatacji krzemienia od kopalni odkrywkowych, poprzez niszowe, korytarzowe, filarowo-komorowe i komorowe, przy doskonałej
organizacji pracy pod ziemią.
•	Zgłoszone dobro oferuje najpełniejszy przegląd prehistorycznych technik wydobycia krzemienia w jednym miejscu. Jest to widoczne dzięki charakterystycznym rodzajom jednostek
wydobywczych, które różnią się głębokością, morfologią i wielkością podziemnych wyrobisk oraz towarzyszącym im krzemienicom (pierwotnym i wtórnym), a także tymczasowym
i stałym osiedlom górniczym.

•	Istniała tu wyraźna tradycja zakładania w pobliżu obniżeń krasowych tymczasowych osiedli.
Obniżenia takie były wypełnione gliną i zatrzymywały wodę. W bliższych nam czasach bywały one często niwelowane pod uprawę, ale obecnie są częścią obszaru chronionego. Takie
formy występują w odległości od 200 do 500 metrów na południe od środka południowej odnogi pola górniczego Krzemionki Opatowskie. Wydobywany krzemień był wstępnie
obrabiany w warsztatach na powierzchni pól górniczych oraz w pobliskich krzemienicach.
Zespoły tych obiektów należą do najokazalszych w Europie, a zarazem wymagają dalszych
badań archeologicznych. Prace wykończeniowe odbywały się w stałej osadzie Gawroniec.
•	Minerał docierał do miejsc oddalonych od kopalni o ponad 650 km: jest to największy zasięg
rozprzestrzenienia surowca wydobywanego w znanych prehistorycznych kopalniach krzemienia.
• Rysunki naskalne (niektóre opisane, ale utracone, niektóre wciąż zachowane).

Dobro odznacza się również wysokim autentyzmem i integralnością. Krzemionki znajdują się wśród pięciu najlepiej przebadanych i opisanych prehistorycznych kopalni krzemienia na świecie. Kompleks posiada dużą integralność funkcjonalną, jego prehistoryczne
instalacje podziemne są wyjątkowo dobrze zachowane, a jego antropogeniczny krajobraz
przemysłowy niemal nienaruszony. Włączenie do kompleksu osady górników, w którym
prowadzono obróbkę surowca krzemiennego, nie jest często spotykane w tego typu
obiektach (osada w Gawrońcu jest jedną z najważniejszych neolitycznych osad w Polsce).
Stan zachowania należy ocenić bardzo wysoko. Aż do roku 1914 pole górnicze Krzemionki Opatowskie było porośnięte lasem naturalnym. W roku 1928 ochrona obszaru została
usankcjonowano poprzez utworzenie rezerwatu. Ponadto pole Borownia w większości
nigdy nie zostało wylesione i nigdy nie prowadzono na nim orki, natomiast pewnym przeobrażeniom uległo pole Korycizna. Kompleks posiada status pomnika i obiektu muzealnego, a wysoki standard ochrony i zarządzania wdrażany przez lokalne muzeum opiera
się na doświadczeniach wieloletniej ochrony terenu jako Pomnika Historii oraz rezerwatu
archeologicznego i przyrodniczego.
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•	Znaczenie wydobycia i uzyskiwanego surowca, szczególnie wyjątkowego krzemienia pasiastego, dla człowieka prehistorycznego musiało być na tyle duże, że górnicy cieszyli się najprawdopodobniej specjalnych statusem wśród ówczesnej społeczności.
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A. Porównanie zgłoszonego dobra i innych obiektów
światowego dziedzictwa
Istnieje tylko jedno dobro wpisane na Listę światowego dziedzictwa, które można bezpośrednio porównać z Krzemionkowskim regionem prehistorycznego górnictwa krzemienia
pasiastego:

Neolityczne Kopalnie Krzemienia w Spiennes (Mons)
(Belgia)
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Zespół jednych z najstarszych, najbardziej rozległych i najgłębszych znanych
prehistorycznych kopalni krzemienia. Wpisane na Listę światowego dziedzictwa, kopalnie
w Spiennes były po raz pierwszy wzmiankowane w latach 40. XIX wieku, kiedy to zwrócono
uwagę na specyficzny teren kamieniołomów i osuwisk, a zostały ostatecznie odkryte w 1867
roku podczas budowy linii kolejowej Mons-Bencke, która odsłoniła 25 pionowych szybów.
Zespół trzech pól wydobywczych znajduje się na dwóch płaskowyżach oddzielonych doliną
rzeki. Jeśli chodzi o krajobraz powierzchniowy, nastąpiła tu znaczna utrata walorów autentyzmu i integralności wskutek wieloletniej orki. Teren został także zniszczony w efekcie
wydobywania i gromadzenia artefaktów przez rolników, zbieraczy i kolekcjonerów, którzy
bez skrupułów przekopywali okolicę przez wiele dziesięcioleci XIX wieku, a nawet do lat 50.
XX wieku. Jednakże w części podziemnej pola zachowała się rozległa i imponująca sieć głębokich szybów i galerii.
ROK WPISU NA LISTĘ DZIEDZICTWA: 2000.
REGION GEOKULTUROWY: Europa.
WPROWADZENIE:

TEMAT: PREHISTORYCZNE PODZIEMNE KOPALNIE KRZEMIENIA.
KRYTERIA: (i),

(iii), (iv).

MINERAŁY: Flint
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(grey).
OKRES HISTORYCZNY: Datowane na lata 4350–2300 p.n.e. (metoda węgla 14C).
ZASADNICZE WARTOŚCI I ATRYBUTY: Jeden z największych (ponad 100 ha), najstarszych (początek
wydobycia około roku 4400 p.n.e.) i najgłębszych (do 16 m) kompleksów prehistorycznych
kopalni na świecie. Kopalnie pochodzą z wczesnego okresu zjawiska górnictwa krzemienia,
choć nie są najstarsze w Europie. Pierwszych odkryć archeologicznych dokonano w 1867 roku,
choć już w latach 50. XIX wieku podejrzewano istnienie tych struktur. Odkrycie przyczyniło się
znacznie do przyspieszenia podobnych prac w Anglii (na przykład w Cissbury i Grime's Graves)
i Europie kontynentalnej (na przykład w Rijckholt-St Geertruid).
Kompleks pól górniczych w Spiennes, choć bardzo rożny od Krzemionek, także prezentuje
duże zróżnicowanie w technikach eksploatacji krzemienia: od bardzo prostych do bardzo
skomplikowanych. Drążono krótkie galerie poziome na zboczach, odkrywki i płytkie szyby
z niszami oraz głębsze szyby z galeriami na wyższym terenie. Nisze i galerie rozchodziły się
promieniście od podstawy szybów. Większe i głębsze wyrobiska świadczyły o szczególnej
technice wydobycia, dobrze znanej z archeologii pola w Spiennes i określanej jako „wybijanie”. Duże krzemienne płyty (do 2 m długości) były poluzowywane poprzez wybieranie
materiału pod spodem. Następnie umieszczano po nią drewniane podpory i wykuwano
pozostałą część sąsiadującego materiału. Wreszcie usuwano uderzeniem podpory doprowadzając do samoistnego opadnięcia płyty krzemienia ze stropu pod jej własnym ciężarem.
Człowiek neolityczny z tego rejonu prawdopodobnie odkrył krzemień w odsłoniętych fragmentach osuniętych brzegów doliny.
PODOBIEŃSTWA: Szyby węższe i głębsze (o średnicy od 0,8 do 1,2 m i średniej głębokości od 9 do
12 m – maksymalnie 16 m) i o większej gęstości (aż 5000 w strefie Petit Spiennes o powierzchni 14 ha). Głównymi narzędziami były piki krzemienne; spotyka się również narzędzia z poroża
jelenia europejskiego i tłuki (z piaskowca).
W Spiennes, Rijckholt-St Geertruid (oraz w Świeciechowie w Polsce) stosowano inną technikę
obróbki krzemienia niż w Krzemionkach. Przygotowano tzw. obłupień i rdzeń, a z którego
następnie odbijano podłużne wióry. Z pozostałej, niewykorzystanej części rdzenia wyrabiano
narzędzia siekieropodobne. W Krzemionkach głównym celem produkcji były siekiery. W Spiennes (i Rijckholt-St Geertruid) wytwarzano dużą ilość pików krzemiennych, które były wykorzystywane podczas kopania szybów i galerii, a także wydobywania buł krzemiennych. Odkryto
również ślady obozowiska położonego w miejscu styku dwóch nieregularnych, koncentrycznych zagłębień terenu na płaskowyżu dominującym nad okolicą. Była ono typowe dla północno-zachodniej Europy. Pozostałości osadnictwa stwierdzono także na płaskowyżu.
Ochrona zabytku w Spiennes jest na wysokim poziomie. Sam obiekt i podziemna infrastruktura wydobywcza zostały uznane za pomnik historii w 1991 roku i trafiły na listę Wyjątkowego
Dziedzictwa Walonii, co przekłada się na najwyższy poziom ochrony prawnej przewidziany
w ustawodawstwie tego regionu. Wpis na Listę światowego dziedzictwa UNESCO miał miejsce w roku 2000.
Efektywne zarządzanie kompleksem zapoczątkowano w roku 2011 z udziałem komitetu sterującego, komitetu naukowego i komitetu zarządzającego. Spiennes posiada własne centrum dla
zwiedzających, zaplecze badawcze oraz wysoki potencjał pod kątem badań archeologicznych.
RÓŻNICE:

•	Krzemień o szarej barwie (taki sam jak krzemień z Rijckholt-St Geertruid w Holandii) jest
bardzo podobny do innych krzemieni szarych z Europy zachodniej, w przeciwieństwie do
krzemienia pasiastego z Krzemionek. Z tego względu nie jest możliwe dokładne odwzorowanie na mapie zasięgu rozprzestrzenienia krzemienia ze Spiennes. Przyjmuje się, że był
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dystrybuowany w promieniu kilkuset kilometrów. Prawdopodobnie konkurował z minerałem z Rijckholt-St Geertruid.
•	Stwierdzono 15 pokładów krzemiennych ułożonych jeden nad drugim. Większość z nich nie
była eksploatowana ze względu na zróżnicowaną jakość. Zawierały one krzemienne buły
o średnicy od 10 do 30 cm i płyty o długości od 1 do 2 m i grubości 0,5 m.
•	Jeśli chodzi o litologię podłoża występuje tu kreda (okres kreda, wiek mastrycht), podobnie jak w kopalniach w Wielkiej Brytanii i innych miejscach. Inaczej jest w Krzemionkach,
gdzie dominuje znacznie twardszy wapień jurajski.
•	Warunki geologiczno-techniczne zdecydowały o metodach pracy, w tym o średnicy szybów,
odstępach między nimi, a także silnie wpłynęły na kształt i rozmiary wyrobisk podziemnych.
Warunki panujące w Spiennes wymusiły budowę wielu bardzo wąskich szybów (około 1 m
średnicy), krótszych i mniejszych galerii (maksymalnie 4 m w bok od środka szybu) oraz
krótszych i mniejszych komór (z systemem podpór). Inaczej jest w Krzemionkach, gdzie
szyby mają po 2–4,5 m średnicy, a galerie i komory są znacznie większe – mają nawet 500
lub więcej metrów kwadratowych. Krótkie galerie w Spiennes prawdopodobnie wynikają
ze specyficznej geologii kredy, a sami górnicy starali się przebywać blisko szybu ze względów bezpieczeństwa. Najgłębsze szyby (do 16 m) prowadzą do dużych (nawet 5 na 10 m),
ale niskich (średnio 80 cm) galerii/komór. Na polu górniczym Petit Spiennes górnik w niektórych mniejszych komorach mógł się nawet wyprostować (inaczej niż w Krzemionkach),
ponieważ urabiano po kilka warstw krzemienia na raz (choć nie w formie dużych płyt, jak
w kopalniach w Camp à Cayaux z szybami o średnicy 1,2 m przybierającymi u podstawy
kształt dzwonu – inaczej niż w Krzemionkach).
•	Wydobycie w Spiennes rozpoczęło się znacznie wcześniej niż w Krzemionkach (o około
1000 lat).
•	Kompleks w Spiennes zajmuje większy obszar, w sumie ponad 100 ha, i składa się z trzech
pól górniczych o znacznie większej liczbie szybów niż w Krzemionkach: Camp à Cayaux
(65 ha, ok. 15000 do 25000 szybów), Petit-Spiennes (14 ha, ok. 5000 szybów), leżących po
obu stronach rzeki Trouille, oraz Le Versant de la Wampe sąsiadujące z Petit-Spiennes.
•	Artefakty archeologiczne odkryte w kopalniach Spiennes wraz z formami osadnictwa są
charakterystyczne dla tak zwanej kultury michelsberskiej (4400-3500 p.n.e.), która dominowała w środkowym neolicie na rozległym terytorium obejmującym znaczną część Niemiec,
Belgii i północnej Francji.
•	Kopalnie w Spiennes wytwarzały głównie długie i średnie wióry krzemienne (najdłuższe
miały nieco ponad 30 cm), a także surowe odłupki z przeznaczeniem na skrobacze, noże
czy wkładki narzędzi żniwnych. W mniejszej ilości produkowano siekiery, ale nie było
wśród nich pieczołowicie szlifowanych narzędzi, jak czworościenne siekiery znane z Krzemionek.
•	Spiennes, w przeciwieństwie do Krzemionek, ma wysoce zdegradowany neolityczny krajobraz antropogeniczny. W dokumentacji związanej z wpisem tego dobra na Listę światowego
dziedzictwa, w rozdziale „Krótki opis wyjątkowej uniwersalnej wartości” czytamy: (Dobro) leży
na obszarach zasadniczo zajętych pod działalność rolniczą. Miejsce jawi się jako rozległy obszar
łąk i pól usianych milionami odłamków krzemienia pozostałych po jego obróbce. Szyby kopalniane są zasypane. Wieloletnia orka sprawiła, że ślady pozostawione przez warsztaty obróbki
krzemienia zostały zatarte i rozproszone po okolicy. Ponowna eksploatacja krzemienia miała
również miejsce w XIX wieku i miała na celu pozyskiwanie materiału do produkcji skałek krzemiennych do zamków broni palnej. Dopiero budowa linii kolejowej w roku 1867 ujawniła 25
szybów kopalnianych i sprawiła, że odkrycie stało się powszechnie znane.
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•	W Spiennes odnaleziono dość dużą ilość ceramiki, jak na tego typu obiekt (znacznie więcej
niż w Krzemionkach) oraz liczne szczątki ludzkie i zwierzęce, czego także nie spotykamy
w Krzemionkach.
•	Dostęp do infrastruktury podziemnej jest ograniczony z powodów konserwatorskich:
na trasę turystyczną może jednocześnie wyruszyć maksymalnie 12 osób, co daje nie więcej
niż 5500 turystów rocznie. Pojemność trasy podziemnej jest poważnie ograniczona. Zwiedzanie nie jest dostępne dla osób mniej sprawnych lub niepełnosprawnych. W Krzemionkach ta pojemność jest znacznie większa i możliwy jest dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Optymalna liczba zwiedzających rocznie to 30000, co pozwala osiągnąć większy efekt edukacyjny i umożliwia lepsze zrozumienie wagi zabytków o znaczeniu międzynarodowym.

3. Uzasadnienie wpisu
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B. Porównanie zgłoszonego dobra z innymi
obiektami wpisanymi na listę informacyjną (2017)
Obecnie (2017) na listach informacyjnych Państw-Stron znajdują się dwie prehistoryczne
kopalnie. Nie można ich uznać za porównywalne z obiektem w Krzemionkach, ponieważ były
to miejsca eksploatacji zupełnie innych minerałów (innych niż krzemień) wykorzystywanych
do bardzo różnych celów, ale nie do produkcji narzędzi. Dodatkowo jeden z nich był popularny w zupełnie innym okresie historycznym. Mowa tu o waryscycie (rzadkim fosforanie, czasami mylonym z turkusem) wykorzystywanym do produkcji biżuterii w okresie neolitu oraz
pigmentach żelaza wykorzystywanych do barwienia i malowania, w szczególności piktogramów, i prawdopodobnie tylko do użytku osobistego. Pigmenty te były pozyskiwane w okresie
paleolitu. Niemniej jednak, miejsca te zostały uwzględnione w niniejszym porównaniu, aby
w sposób wyraźny ukazać ich odmienność względem zgłoszonego dobra.

3. Uzasadnienie wpisu

Kopalnie Neolityczne Can Tintorer en Gava, Katalonia
(Hiszpania)
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WPROWADZENIE: Neolityczne kopalnie Can Tintorer en Gava znajdują się w pobliżu Barcelony. Nie

są kopalniami krzemienia, ale pochodzą z okresu neolitu i obejmują podziemną infrastrukturę
szybów oraz galerii, z których wydobywano lśniący, zielonkawy minerał waryscyt, popularny
jako biżuteria i stanowiący ważny element w badaniach nad epoką neolitu. Kopalnie odkryte w roku 1978 są odnotowane na ogólnej liście pod hasłem „górnictwo” i prawdopodobnie będą zgłoszone do wpisu na Listę światowego dziedzictwa jako pojedyncze, niezależne
dobro, podobnie jak inne miejsca na liście.
REGION GEOKULTUROWY: Europa.
TEMAT: Kopalnie prehistoryczne.
MINERAŁY: Waryscyt o zielonkawym odcieniu.

Lata 4200–3400 p.n.e., z punktem kulminacyjnym w środkowym neolicie
w momencie dominacji katalońskiej kultury Sepulcros de Fosa.
ZASADNICZE WARTOŚCI I ATRYBUTY: Kopalnie stanowią ważne stanowisko archeologiczne neolitu śródziemnomorskiego. Waryscyt wydobywano w celu wytwarzania biżuterii. Wykonywano
z niego naszyjniki powszechne w neolitycznych grobowcach wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego oraz Atlantyku, we Francji i Hiszpanii.
PODOBIEŃSTWA: Metody wydobywcze były uwarunkowane charakterem złoża i jego strukturą, a także geologiczno-techniczną naturą skały macierzystej. Aby dostać się do pożądanych
minerałów leżących pod górnymi warstwami zalegających w głębszych warstwach neolityczni
górnicy korzystali z szybów i galerii. Rozprzestrzenienie terytorialne minerału (w różnych częściach Półwyspu Iberyjskiego i Francji) jest możliwe do zweryfikowania dzięki jego niekwestionowanemu pochodzeniu.
OKRES HISTORYCZNY:

RÓŻNICE:

3. Uzasadnienie wpisu

•
•
•
•

Inny minerał (waryscyt w przeciwieństwie do krzemienia pasiastego);
Skała macierzysta (paleozoiczna skała wapienna);
Pionowe złoża żyłowe w przeciwieństwie do złóż poziomych i nieciągłych, warstwowych;
Inny produkt (biżuteria w przeciwieństwie do narzędzi).

Kopalnie Ngwenya
(Suazi)
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Dobro położone jest w północno-zachodnim regionie granicznym Królestwa
Suazi. Kopalnia rudy żelaza funkcjonująca w trzech zasadniczych okresach: około 42000 lat
p.n.e. – pozyskiwanie pigmentów (czerwony tlenek i żelazo tzw. spekular); około roku 400 n.e.
– pozyskiwanie rudy żelaza; w latach 1964-1979 – pozyskiwanie rudy żelaza poprzez nowoczesną odkrywkę na dużą skalę.
REGION GEOKULTUROWY: Afryka.
TEMAT: Kopalnie prehistoryczne.
MINERAŁY: Ruda żelaza (hematyt lustrzany i czerwony)
WPROWADZENIE:

OKRES HISTORYCZNY: Od

RÓŻNICE:

• Region geokulturowy;
• Inny minerał (ruda żelaza w przeciwieństwie do krzemienia pasiastego);
• Inny produkt (pigmenty, a później ruda żelaza, w przeciwieństwie do narzędzi);
• Kopalnie odkrywkowe w przeciwieństwie do górnictwa szybowego.
•	Narzędzia z dolerytu („tasaki”, piki – kilofy i tłuki) w przeciwieństwie do narzędzi z poroża
i krzemienia.
• Nowoczesne kopalnie odkrywkowe; nieokreślone skutki dla środowiska prehistorycznego;
• Rząd rozważa ponowne uruchomienie wydobycia.

3. Uzasadnienie wpisu

42000 p.n.e. do czasów najbliższych.
ZASADNICZE WARTOŚCI I ATRYBUTY: Jest to jedno z najstarszych miejsc pradawnej działalności
górniczej na świecie. Pierwotnie pozyskiwano tu rudy żelaza w celu wytwarzania pigmentów.
Najważniejszym obiektem kopalni jest Lion Cavern o długości 10 m, wysokości 7 m i szerokości
8 m, wydrążona w urwistej zachodniej ścianie klifu o wysokości 150 m. In situ można jeszcze
spotkać hematyt (czerwoną ochrę, „libovu” w języku lokalnym), który był również wykorzystywany przez przodków obecnych ludów San (Buszmeni) do tworzenia piktogramów znajdowanych w różnych rejonach Suazi, oraz hematyt lustrzany (musującą ochrę, „ludumane” w języku
lokalnym). Kolejna ważna kopalnia „Castle Cavern” pochodzi z roku 400 n.e., gdy z północy,
zza rzeki Limpopo przybyli tu rolnicy i pasterze, którzy posiadali umiejętność wytopu rudy
żelaza. Wydobywali oni rudę za pomocą bardzo ciężkich żelaznych młotów i rozprowadzali
ją w całym regionie. Nowoczesna odkrywkowa kopalnia rudy żelaza rozpoczęła działalność
w 1964 roku. Była katalizatorem rozwoju przemysłowego i gospodarczego Suazi (powstała
wtedy linia kolejowa i sieć elektroenergetyczna, a także strefa przemysłowa Matsapha nastawiona na surowce pochodzące z wydobycia).
PODOBIEŃSTWA: Prehistoryczne kopalnie podziemne (w okolicach Krzemionek istnieje podobna kopalnia hematytu o nazwie Rydno, datowana na okres schyłkowego paleolitu, mezolitu
i neolitu).

199

C. Porównanie zgłoszonego dobra ze znaczącymi,
wybranymi prehistorycznymi kopalniami krzemienia
na świecie
W całej Europie istnieje ponad 150 prehistorycznych ośrodków wydobycia krzemienia. Poniższe
cztery przykłady to miejsca najbardziej znane, przebadane i opisane: Spiennes (Belgia), Cissbury i
Grime’s Graves (Wielka Brytania), Rijckholt-St Geertruid (Holandia), i Krzemionki (Polska, zgłoszone
dobro). Chociaż są to obiekty najbliższe Krzemionkom i łatwe do porównania, dla celów niniejszej
analizy porównawczej omówiono także inne neolityczne kopalnie krzemienia, w tym: Harrow Hill,
Church Hill i Blackpatch (grupa kopalni South Downs, Wielka Brytania), Jablines (Francja), Defensola (Włochy), Casa Montero (Hiszpania), Hov i Aalborg (Dania), Ros (Białoruś), Kvarnby (Szwecja)
i Grand Pressigny (Francja). Ta ostatnia nie ma istotnego znaczenia, ale zachowały się tam ślady
krzemienic, a sama kopalnia odegrała ważną rolę w dystrybucji tego minerału.
3. Uzasadnienie wpisu
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Wydobycie czertu (górnictwo podziemne) rozpoczęło się w centralnym Egipcie w górnym i środkowym paleolicie. Górnictwo paleolityczne istniało również w Polsce, w okolicach Gór Świętokrzyskich i rzeki Kamiennej. Podziemne górnictwo krzemienia rozwinęło się wśród społeczności
rolniczych, głównie w okresie środkowego neolitu i utrzymywało w niektórych miejscach aż do
epoki brązu. Kopanie szybów i poziomych korytarzy (galerii) w celu wydobycia złóż krzemienia
było technologią powszechnie stosowaną we wszystkich tych miejscach. Pewne różnice obejmowały: rodzaj wydobywanego krzemienia, litologię skały macierzystej, wielkość pola górniczego,
rodzaj/technikę wydobycia, okres funkcjonowania, techniki obróbki krzemienia i uzyskiwane produkty, obecność osad górniczych i dowody na dystrybucję minerału poza miejsce wydobycia.

Grime’s Graves
(Wielka Brytania)

Najbardziej znana brytyjska prehistoryczna kopalnia i najważniejsza neolityczna
kopalnia krzemienia na Wyspach (jedna z zaledwie dziesięciu potwierdzonych w Anglii), z charakterystycznym krajobrazem „księżycowym” (określanym tak ze względu na „kratery”, czyli zapadliska poszybowe) i 433 dużymi szybami. Pierwsze kopalnie zostały zbadane w trakcie projektów
archeologicznych w latach 1868-1870, kiedy to odkopano szyby i odchodzące promieniście galerie i odnaleziono liczne, ważne artefakty. Było to tuż po odkryciu neolitycznych kopalni krzemienia
w Spiennes w Belgii (1867).
REGION GEOKULTUROWY: Europa.
TEMAT: Neolityczne podziemne kopalnie krzemienia.
MINERAL: Krzemień (czarny bez wzorów) w warstwach skały kredowej.
OKRES HISTORYCZNY: Lata 2650–2100 p.n.e. (późny okres neolitu i epoka brązu) oraz druga faza
w latach 1550–1450 p.n.e. (środkowa epoka brązu). Ten obiekt różni się chronologicznie od
innych brytyjskich neolitycznych kopalni krzemienia, które są znacznie starsze, prawdopodobnie
funkcjonujące przed rokiem 4000 p.n.e.
ZASADNICZE WARTOŚCI I ATRYBUTY: „Kratery”, czyli imponujący i zdumiewający pofałdowany krajobraz zasypanych szybów i hałd nosi nazwę Grime’s Graves (czyli kamieniołomy pogańskiego boga
Grime’a lub Wodena), którą nadali temu miejscu Anglosasi. Ten bezdrzewny teren użytków zielonych (drzewa na polu górniczym wycięto w latach 60. XX wieku) robi ogromne wrażenie, w szczególności ze względu na duże średnice szybów i ich dużą liczbę. Jest to jedyna neolityczna kopalnia
krzemienia w Wielkiej Brytanii, w której zwiedzający mogą zejść w dół szybu (szyb nr 1) i zobaczyć podziemne galerie. Drugi szyb o nazwie Greenwell został udostępniony dla zwiedzających
od 2017 roku.
PODOBIEŃSTWA: Ogólne podziemna kopalnia krzemienia zbliżona jest do obiektów w Krzemionach
i Spiennes. Podobny jest też jej okres eksploatacji: od późnego neolitu do epoki brązu. Schyłek
neolitu w Anglii miał miejsce później niż okres określany analogicznie w Polsce. W dorzeczu Wisły
wczesny okres epoki brązu datuje się od ok. 2300 roku przed Chrystusem.
Pracownie obróbki krzemienia zakładano na polu górniczym lub blisko jego granicy. Wyraźnie
widoczny jest gwałtowny spadek w ilości materiału krzemiennego w promieniu większym niż
200 m od szybów. Pole Grime's Graves jest otwarte dla zwiedzających, m.in. dostępne jest zejście
pod ziemię jednym z szybów, gdzie można zajrzeć do otaczających wyrobisk górniczych. kolejny
z badanych dawniej szybów – szyb Greenwell’a został otwarty dla publiczności w 2017 roku. Jest
to jedyna podziemna neolityczna kopalnia krzemienia w Wielkiej Brytanii dostępna dla turystów.
WPROWADZENIE:

•	Czarny krzemień jest podobny do minerału z kilku innych angielskich kopalni (co nie pozwala na
precyzyjne odwzorowanie jego modelu dystrybucji);
•	Podobnie jak w przypadku innych angielskich kopalni, obszar wydobycia jest stosunkowo niewielki (7,6 ha), bez porównania mniejszy niż pole w Krzemionkach;
•	433 szyby, czyli około 10% stanu w Krzemionkach (Krzemionki są znacznie większe niż jakakolwiek prehistoryczna kopalnia w Wielkiej Brytanii);
•	Szyby sięgają do głębokości 12 m – jest to znacznie głębiej niż w Krzemionkach – i zasadniczo
są znacznie szersze, zwykle przy powierzchni osiągają średnicę od 12 do 15 m. W jednym wyjątkowym przypadku, owalne w kształcie zagłębienie poszybowe mierzy 22 na 20 m szerokości
i ok. 2,3 m głębokości. Niektóre szyby wydają się występować w „parach”. Taki a nie inny charakter szybów wynika z odmiennej litologii i warunków geologiczno-technicznych niż w Krzemionkach, a także innej organizacji pracy (w szybie mogło pracować do 10 górników). Rozmach
organizacyjny i intensywność wydobycia w Grime's Graves może wskazywać na większe zapotrzebowanie na surowiec niż w rejonie Krzemionek.

3. Uzasadnienie wpisu

RÓŻNICE:
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•	Prawdopodobnie poza galeriami (sięgającymi maksymalnie do 16 m od szybu, czasem posiadających filary, tak jak w innych angielskich kopalniach) nie istniały żadne inne rozwiązania
techniczne umożliwiające wydobycie, a z pewnością nic co mogłoby się równać z technologią
pozwalającą na drążenie tak dużych i rozległych komór jak te w Krzemionkach.
• Brak bezpośrednio powiązanej z wydobyciem osady lub osiedla ludzkiego.
•	Pojemność trasy podziemnej jest poważnie ograniczona; zwiedzanie nie jest dostępne dla osób
mniej sprawnych lub niepełnosprawnych. W Krzemionkach ta pojemność jest znacznie większa
i możliwy jest dostęp dla osób niepełnosprawnych. To pozwala osiągnąć większy efekt edukacyjny i oznacza lepsze zrozumienie wagi zabytków o znaczeniu międzynarodowym.

Rijckholt-St Geertruid, Limburg
(Holandia)

3. Uzasadnienie wpisu
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To 8-hektarowe podziemne pole górnicze, o łącznej powierzchni około 25 ha –
uwzględniając zasięg odnalezionych odpadów krzemiennych, znajduje się w odległości 6 km na
południowy zachód od Maastricht w pobliżu granicy z Belgią. Jest ono usytuowane na zboczu
i skraju płaskowyżu po wschodniej stronie doliny Mozy. Pole zawiera około 2000 szybów. Fakt prehistorycznej obróbki krzemienia potwierdzono w tym miejscu już w latach 1884–1885, a w latach
1904–1905 stwierdzono istnienie kopalni. Badania wykopaliskowe trwały w latach 1923–1925,
a następnie z większą intensywnością w latach 1964–1972. Jest to pole mniejsze, ale bardzo
podobne, jeśli chodzi o rodzaj uzyskiwanego surowca do pola górniczego w Spiennes w Belgii,
które znajduje się około 200 km na północny-wschód. Wśród podobieństw można także wskazać
okres eksploatacji i pewne cechy techniczne obu lokalizacji.
REGION GEOKULTUROWY: Europa.
TEMAT: Neolityczne podziemne kopalnie krzemienia.
MINERAŁY: Krzemień ciemnoszary, zalegający w warstwach górnej kredy.
OKRES HISTORYCZNY: Sporadycznie około roku 3950 p.n.e., z główną fazą eksploatacji w latach
3300–2450 p.n.e. (w oparciu o najnowsze badania węglem 14C).
ZASADNICZE WARTOŚCI I ATRYBUTY: Dobro podziemne o powierzchni około 8 ha, które obejmuje
blisko 2000 szybów, z których każdy ma średnicę około 1 m. Niektóre szyby występują parami
i połączone są podziemnymi galeriami i wąskimi przejściami, prawdopodobnie ze względów bezWPROWADZENIE:

pieczeństwa (szybka ewakuacja) i dla lepszej wentylacji.
PODOBIEŃSTWA: Okres eksploatacji oraz obecność podziemnych szybów i galerii. Głównymi narzędziami były piki krzemienne, rzadziej piki z poroża, a głównym produktem kopalni – w formie półproduktu lub w wersji polerowanej – była dwuścienna siekiera krzemienna (o owalnym przekroju),
ale także ostrza, dłuta i odłupki. Wydobywany tutaj krzemień typu Rijckholt odnaleziono w Dolnej
Saksonii i Hesji (w odległości 300 km), a także w Baden (w odległości ponad 500 km).
RÓŻNICE:

Cissbury, Harrow Hill, Church Hill i Blackpatch
(Wielka Brytania)

3. Uzasadnienie wpisu

•	Stosunkowo powszechny rodzaj krzemienia (szary, podobny do krzemienia ze Spiennes), różniący się bardzo od krzemienia pasiastego z Krzemionek;
• Litologia – (wiek geologiczny) kreda (w odróżnieniu od wapienia jurajskiego w Krzemionkach);
• Węższe (1 metr) i głębsze szyby (do 12 metrów);
•	Krzemień wydobywany z centralnych części galerii. Odkryto również płytkie kopalnie jamowe.
Brak najbardziej zaawansowanej metody wydobycia – wyrobisk komorowych, takich jak w Krzemionkach;
•	Powszechne stosowanie pików krzemiennych. Odnaleziono 14217 pików, 216 tłuków krzemiennych – zarówno twardych, jak i „miękkich” (określanych tak w zależności od odmiany krzemionki występującej w kredzie) i rzadkich pików z poroża;
• Dostęp do obiektu możliwy jest przez nowoczesny poziomy tunel o długości 150 m;
•	Dominująca kultura michelsberska (w oparciu o ilość odnalezionej ceramiki), choć wydobycie
rozpoczęto prawdopodobnie wcześniej, a następnie kontynuowała je ludność kultury Stein;
• Dostęp do podziemi jest ściśle reglamentowany ze względów konserwatorskich (badania
archeologiczne i obecność nietoperzy). Dla porównania, w Krzemionkach dostęp jest znacznie
szerszy, w tym dla osób niepełnosprawnych. Optymalna liczba zwiedzających rocznie to 30000,
co pozwala osiągnąć większy efekt edukacyjny i umożliwia lepsze zrozumienie wagi zabytków
o znaczeniu międzynarodowym.
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Jest to wschodnie skupisko neolitycznych kopalni krzemienia w regionie South
Downs (znane jako Worthing Group). Znajdują się one na pofalowanych, stromych zboczach wzgórz
kredowych. Krzemień zalega tam w gliniastych pokładach zatopionych w kredowej skale typowej
dla regionu Sussex (6 na 10 angielskich neolitycznych kopalni krzemienia znajduje się w Sussex).
Miejsca wydobycia są położone mniej więcej w tej samej odległości od siebie (ok. 2 km). Teren jest
nieprzystępny i trudny do uprawy, posiada także odmienny rodzaj roślinności. Kopalnie są znacznie
starsze niż w Grime's Graves. Cissbury była pierwszą prehistoryczną kopalnią krzemienia zbadaną po
odkryciach w Spiennes w Belgii, które zapewne przyczyniły się do wzmożenia prac.
REGION GEOKULTUROWY: Europa.
TEMAT: Neolityczne podziemne kopalnie krzemienia.
MINERAŁY: Krzemień w skale kredowej.
OKRES HISTORYCZNY: Cissbury lata 4000–2900 p.n.e., Harrow Hill lata 4000–3370 p.n.e., Church
Hill lata 4490–3810 p.n.e. oraz Blackpatch lata 4310–3530 p.n.e.
ZASADNICZE WARTOŚCI I ATRYBUTY: W Cissbury (prawdopodobnie około 270 szybów) i Harrow
Hill (około 160 szybów) zachowały się ślady rozległych szańców (rzadkość w kopalniach krzemienia w Europie) związanych z późniejszą, gwałtowną historią tego regionu. Szańce Cissbury
Ring (okres środkowy epoki żelaza – ok. 250 p.n.e., jedne z największych w Europie) i osada
na Harrow Hill z późnej epoki brązu wtopione są w krajobraz przestrzenny kopalni krzemienia
i uzupełnione celtyckimi rozwiązaniami polowymi. Church Hill (prawdopodobnie zawierający
około 29 szybów) i Blackpatch (około 20 szybów) ucierpiały z powodu długotrwałej orki i prób
niwelacyjnych.
PODOBIEŃSTWA: Szyb podziemny z galeriami (i kilkoma filarami). Pozostałości warsztatów
obróbki krzemienia odnalezione wokół szybów w Cissbury.
WPROWADZENIE:

3. Uzasadnienie wpisu
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RÓŻNICE:

•	Rodzaj krzemienia (czarny, w przeciwieństwie do szarego krzemienia pasiastego z Krzemionek);
•	Skała macierzysta (miękka kreda w przeciwieństwie do twardego wapienia w Krzemionkach);
•	Poza wyrobiskami przypominającymi galerie z filarami, jak w przypadku innych angielskich
kopalni, nie wydaje się, aby istniał tutaj jakikolwiek inny system technik wydobywczych,
a z pewnością nie stosowano rozwiązań na miarę rozległych komór, jak te w Krzemionkach;
•	Nie istniała też prawdopodobnie żadna osada ludzka na stałe powiązana z polem górniczym, a jeśli istniała, to mogła być zlokalizowana na nadbrzeżnej równinie;
•	„Celtyckie" systemy polowe częściowo zatarły krajobraz górniczy w Cissbury (w obrębie
umocnionego grodu na wzgórzu, które również stworzyło sztuczną granicę dla kopalni) i na
Harrow Hill (gdzie istniała zagroda z późniejszego okresu) i Blackpatch;
•	W okolicach Church Hill pozostały jedynie niewielkie ślady szańców, ponieważ w latach
50. XX wieku zostały zniwelowane wskutek intensywnej orki. Proces ten utrzymuje się
nadal;
•	W Blackpatch są jedynie niewielkie pozostałości prehistorycznych szańców. Decyzją Ministerstwa Wojny zostały one zniwelowane, a następnie zaorane w 1940 roku.

Jablines, Seine-et-Marne
(Francja)

Kopalnie znajdują się 30 km na wschód od Paryża.
Zajmują obszar 18 hektarów. Ich status neolitycznych kopalni krzemienia potwierdzono dopiero w 1981 roku. Wykopaliska miały
miejsce w latach 1989–1990 i odbyły się w przyspieszonym trybie
ze względu na zbliżającą się budowę linii szybkich kolei (TGV), która zagrażała istnieniu 766 szybów (położonych na terenie 3,5 ha).
Prace ratunkowe były trudne i niebezpieczne ze względu na małą
stabilność podłoża (miękki margiel). W pobliżu odnaleziono osiedle ludzkie.
REGION GEOKULTUROWY: Europa.
TEMAT: Neolityczne podziemne kopalnie krzemienia.
MINERAŁY: Krzemień/czert (Paris Basin Bartonian) w miękkim wapieniu marglistym St-Ouen.
OKRES HISTORYCZNY: Lata 4284–3495 i 3100–2800 p.n.e.
ZASADNICZE WARTOŚCI I ATRYBUTY: Charakterystyczna i zróżnicowana morfologia funkcji wydobywczych. Średnica odkrywek i szybów jest dość mała (od 1,2 do 2 m). Proste odkrywki mają
około 1,5 m głębokości, a najgłębsze szyby jamowe sięgają od 2 do 2,2 m. Nisze wydobywcze
znajdują się w połowie głębokości szybu. Podszybie o wysokości ścian od 1 do 1,5 m w pionie
urabiane było we wszystkich kierunkach (w efekcie tworząc kształt dzwonu lub odwróconego
stożka). Niektóre szyby (w części południowej) mają od 4 do 7 m głębokości i średnicę co najmniej 2,5 m. Galerie (maksymalna wysokość 70 cm) odchodzą promieniście od szybów i mają
długość od 1,5 do 7,5 m. Wąskie przejścia często łączą ze sobą sąsiednie galerie.
PODOBIEŃSTWA: Wapień jako skała macierzysta (choć o odmiennych niż w Krzemionkach właściwościach). Buły krzemienne były wydobywane ze spągu poprzez podważanie narzędziem, a ze
stropu poprzez wykuwanie i poluzowywanie za pomocą pika z poroża. Produktem były narzędzia siekieropodobne. Pozostałości po obróbce odnaleziono w sąsiedztwie i wewnątrz zasypanych szybów.
WPROWADZENIE:

• Rodzaj krzemienia;
•	Tutejszy wapień to tzw. miękki wapień marglisty, bardzo niestabilny i skłonny do osuwania
podczas wykopów;
• Znacznie mniejsze pole górnicze;
•	Rodzaj krzemienia (bardzo podobny do minerału z wielu innych francuskich kopalni) – trudny
do prześledzenia i odwzorowania geograficznego model dystrybucji;
• Początek wydobycia znacznie wcześniej niż w Krzemionkach (porównywalny do Spiennes);
•	Wąskie szyby (zwykle 1,5 m, maksymalnie 2 m szerokości) sięgające do głębokości nie większej niż 7,5 m;
• Galerie o długości od 1,5 do 7,5 m (z wąskimi łącznikami), brak komór;

3. Uzasadnienie wpisu

RÓŻNICE:
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•	Integralność obiektu została zmniejszona, gdy około 20% terenu zostało zniszczone w wyniku budowy nowej linii szybkich kolei (TGV) w latach 90. XX wieku (choć nadal jest to najlepiej
zbadana i opisana prehistoryczna lokalizacja górnicza we Francji).

Defensola, Puglia
(Włochy)

3. Uzasadnienie wpisu
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Na zboczach wzgórz Półwyspu Gargano, na wschodnim wybrzeżu Włoch znajduje się ponad 20 znanych prehistorycznych kopalni. Jest to bardzo znaczące miejsce, którego górnicza aktywność rozpoczęła się w VI. tysiącleciu p.n.e., czyli na początku epoki neolitu.
Kopalnie, głównie z wejściami wykonanymi w zboczach wzniesień i z rozległymi galeriami,
w niektórych przypadkach także z szybami i mniejszymi wyrobiskami prowadzonymi systemem
filarowo-komorowymi, są systematycznie badane od 1981 roku.
REGION GEOKULTUROWY: Europa.
TEMAT: Neolityczne podziemne kopalnie krzemienia.
MINERAŁY: Krzemień/czert (brunatno-czerwony), bułowaty, o doskonałej jakości, osadzony
w wapieniu (eoceńskim).
OKRES HISTORYCZNY: Lata 5800–5500 p.n.e.
ZASADNICZE WARTOŚCI I ATRYBUTY: Kopalnie pochodzą z początku neolitu i są starsze niż wszystkie główne lokalizacje przedstawione tutaj dla celów porównawczych. Wyrobiska, w tym poziome galerie o długości ponad 100 m z małymi komorami (niektóre z filarami).
PODOBIEŃSTWA: Wapienna skała macierzysta. Obecność galerii, niektóre z filarami. Odnaleziono
piki krzemienne.
WPROWADZENIE:

RÓŻNICE:

•	Rodzaj minerału – krzemień brunatno-czerwony w przeciwieństwie do szarego krzemienia
pasiastego;
• Okres wydobycia znacznie wcześniej (dużo starsze kopalnie) niż w Krzemionkach;
• Przeważnie poziome galerie z małymi komorami;
• Nie odnaleziono żadnych osad;
• Odrębna kultura.

Casa Montero, Madryt
(Hiszpania)

RÓŻNICE:

•	Zwykły krzemień (czert opalowy), pozbawiony walorów estetycznych, w przeciwieństwie do
krzemienia pasiastego);
•	Mioceńskie osady gliniaste ze skałą dolomitową i krzemionkową; strukturalnie skała mniej
spoista, która wymagała wykonania wąskich jam/szybów – w przeciwieństwie do Krzemionek, gdzie wydobycie odbywało się zazwyczaj w strukturalnie zwartym wapieniu jurajskim.
• Obszar kopalni o powierzchni od 6 do 8 ha (wykopaliska objęły 4,2 ha);
• Krótki okres funkcjonowania (kilkaset lat);
•	Głównymi produktami nie były narzędzia siekieropodobne, ale wióry o wymiarach około 5 x 2
cm oraz, w mniejszej ilości, niewielkie wiórki;
•	Miejsce odkryto podczas budowy nowej autostrady M-50 w 2003 roku. Podjęto działania
ratownicze.

3. Uzasadnienie wpisu

Druga najstarsza (po Defensoli) znana neolityczna kopalnia krzemienia w Europie i najstarsza znana kopalnia na Półwyspie Iberyjskim. We wstępnych badaniach rozpoczętych
się w 2003 roku stwierdzono obecność 3794 cylindrycznych szybów. Górnicy wykorzystywali
proste szyby, takie jak w wielu innych kopalniach w Europie; ze względu na nieskomplikowane
metody wydobycia, stanowisko to nie wnosi zbyt wiele do ogólnej wiedzy na temat technologii
górniczych..
REGION GEOKULTUROWY: Europa.
TEMAT: Neolityczne podziemne kopalnie krzemienia.
MINERAŁY: Krzemień z elementami opalu (na zewnątrz) i kwarcu (wewnątrz).
OKRES HISTORYCZNY: Lata 5300–5200 p.n.e. (zwęglony dąb i jałowiec odnalezione w kopalni
i przebadane metodą węgla 14C wskazują na okres 5300–5200 p.n.e.; odnalezione fragmenty
ceramiki sugerują przedział 5400–5000 p.n.e.
ZASADNICZE WARTOŚCI I ATRYBUTY: Pionowe, wąskie szyby (1 m szerokości), o głębokości średnio
5 m (od 0,6 do ponad 9 m); niewielkie, niemal nieobecne galerie i komory. Płytsze szyby (około
2,5 m) posiadały bardziej nieregularne kształty.
PODOBIEŃSTWA: Prehistoryczne kopalnie podziemne, ale z reguły płytszymi i wąskimi szybami.
WPROWADZENIE:
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Hov, Jutlandia
(Dania)

Kopalnie odkryto w 1957 roku; szyby o szerokości do 3 m i głębokości od 5 do 8 m z galeriami obejmującymi powierzchnię od 30 do 50 m2, odchodzącymi od
każdego szybu. W innych miejscach, np. Hillerslev zarejestrowano otwarte szyby jamowe o szerokości od 1 do 1,5
m i głębokości 2 lub 3 m i wydobycie krzemienia jedynie z
szybów bez galerii.
REGION GEOKULTUROWY: Europa.
TEMAT: Prehistoryczne podziemne kopalnie krzemienia.
MINERAŁY: Krzemień (szary) w kredzie z okresu mastrychtu.
OKRES HISTORYCZNY: ok. 2800 p.n.e. do 1800 p.n.e.
ZASADNICZE WARTOŚCI I ATRYBUTY: proste kopalnie jamowe lub głębsze szyby, z najczęściej niewielkimi wyrobiskami.
PODOBIEŃSTWA: Neolityczne szybowe kopalnie krzemienia. Głównym produktem były siekiery.
WPROWADZENIE:

3. Uzasadnienie wpisu
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RÓŻNICE:

• Rodzaj krzemienia, zwykły (szary), w przeciwieństwie do pasiastego;
• Złoże w kredowej skale macierzystej, w przeciwieństwie do twardego wapienia;
• Niewielki obszar złoża;
•	Ograniczona morfologia funkcji wydobywczych: kopalnie jamowe i szybowe z galeriami, brak
dużych komór jak w Krzemionkach;
• Brak śladów osadnictwa.

Krasnaselsky, Grodno
(Białoruś)

Lokalizacja nad rzeką Roś. Szyby o dzwonowatych podstawach. Wiele szybów
o szerokości do 1,5 m i głębokości od 3 do 4 m (wyjątkowo od 8 do 9 m). Posiadały one metrowe
nisze (niektóre z filarami i łukowato ukształtowanymi stropami), czasami na dwóch poziomach,
także z nachyleniem ku dołowi. W latach 20. XX wieku, odkryto około 600 szybów, a pod koniec
WPROWADZENIE:

lat 50. i 60. XX wieku przeprowadzono gruntowne badania archeologiczne. Odkopano 200 szybów, ale przetrwało z nich tylko około 140.
REGION GEOKULTUROWY: Europa.
TEMAT: Eksploatacja krzemienia z otwartych szybów z ograniczonym wydobyciem podziemnym
w okresie późnego neolitu i epoce brązu.
MINERAŁY: Krzemień w skale kredowej.
OKRES HISTORYCZNY: Od 3500 do 1000 p.n.e. (neolit oraz epoka brązu).
ZASADNICZE WARTOŚCI I ATRYBUTY: Krzemień eksploatowany przez społeczności środkowego neolitu i wszystkie kultury epoki brązu (i z początku epoki żelaza) z osadów polodowcowych i bloków czystej białej kredy (rzadkiej na terenie Europy Środkowej i Wschodniej).
PODOBIEŃSTWA: Prehistoryczne wydobycie krzemienia. Kopalnie szybowe z niszami i krótkimi galeriami. Piki (kilofy) z poroża jelenia europejskiego (i łosia). Obecność węgla drzewnego (ułatwione
datowanie) i ślady węgla drzewnego na ścianach. Głównym produktem były siekiery, a warsztaty
umiejscowione były na obrzeżach złoża. Jasne powiązanie ze społecznościami kultury amfor kulistych, ceramiki sznurowej i epoki brązu, w tym społecznościami trzcinieckimi. Ochrona prawna: status rezerwatu archeologicznego; podlega Ministerstwu Kultury Białorusi (częściowo, od 1964 roku).
• Rodzaj krzemienia;
• Skała kredowa w przeciwieństwie do wapienia w Krzemionkach;
• Ograniczona morfologia funkcji wydobywczych.

Grand Pressigny
(Francja)

Jedna z około 49 prehistorycznych miejsc wydobycia krzemienia i czertu odkrytych we Francji. Znana z produkcji długich wiórów krzemiennych, ale nie siekier. W literaturze
bardziej znana z aspektów związanych z obróbką krzemienia, mniej jeśli chodzi o techniki wydobycia. Wydobywano tu charakterystyczny krzemień miodowy, niepodobny do krzemienia pasiastego z Krzemionek, ale o wysokich walorach estetycznych. Wiele artefaktów krzemiennych z tego
obszaru trafiło do muzeów i prywatnych kolekcji, szczególnie w XIX wieku. Krzemień wydobywano z płytkich jam często spotykanych w całym regionie (brak wydobycia podziemnego).
REGION GEOKULTUROWY: Europa.
TEMAT: Neolityczne wydobycie krzemienia z płytkich odkrywek; brak rozległego pola górniczego
i eksploatacji podziemnej.
MINERAŁY: Krzemień (koloru miodowego) występujący w luźnych osadach.
OKRES HISTORYCZNY: Lata 2240–2180 p.n.e.
ZASADNICZE WARTOŚCI I ATRYBUTY: Działalność produkcyjna i dystrybucja krzemienia o dużym znaczeniu: Słynne długie wióry z odpowiednio przygotowywanych rdzeni, wytwarzane w bardzo
skomplikowanym procesie.
WPROWADZENIE:

3. Uzasadnienie wpisu

RÓŻNICE:
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PODOBIEŃSTWA: Charakterystyczny

krzemień daje się łatwo opisać pod względem miejsc wstępowania i zasięgu dystrybucji, szczególnie pod postacią wiórów i sztyletów (w tym Belgii
i Holandii).
RÓŻNICE:

• Rodzaj krzemienia (kolor miodowy w przeciwieństwie do szarego pasiastego);
• Luźny osad macierzysty w przeciwieństwie do skały wapiennej;
• Kopalnie otwarte w przeciwieństwie do kopalni szybowych z galeriami;
•	Produktem były długie wióry (od 25 do 40 cm długości) wykonywane przez odbijanie z dużych
rdzeni (znanych jako „livres de beurre”).
• Brak integralności archeologicznej lokalizacji.

Inne regiony świata

3. Uzasadnienie wpisu
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Poza Europą, czy ogólnie Eurazją krzemień w czasach prehistorycznych i historycznych wydobywano w kopalniach szybowych i kamieniołomach w Egipcie. W czasach prehistorycznych
i historycznych czert oraz krzemień urabiano w kamieniołomach i płytkich wyrobiskach w wielu
krajach. Najciekawsze przykłady można znaleźć na obszarze Stanów Zjednoczonych (warstwy
wapienne w centralnej części USA zawierają duże buły czertu, które wydobywano w czasach
prehistorycznych, np. w odkrywkach w Flint Ridge, Ohio, Spanish Diggings, Wyoming) oraz
w Pakistanie (Jhimpir, Dolny Sindh) i innych lokalizacjach.

D. Porównanie między zgłoszonym dobrem
a prehistorycznymi kopalniami krzemienia
i powiązanymi z nimi osadami w Polsce
Krajowa Analiza Porównawcza i uzasadnienie zgłoszenia dobra w formie
zespołu komponentów
W Polsce znanych jest ponad dwadzieścia prehistorycznych miejsc wydobycia krzemienia, lecz
niewiele z nich posługiwało się technologią szybową, a jeszcze mniej zaawansowanymi technikami (funkcjami) górniczymi.

3. Uzasadnienie wpisu

Synklina Magonie-Folwarczysko była jedynym miejscem eksploatacji krzemienia pasiastego w czasach prehistorycznych. To pojedyncze złoże obejmujące największą i najważniejszą część składową nominowanego dobra - pole górniczego Krzemionki Opatowskie na jego północno-zachodnim
krańcu, rozciąga się ze wschodu i południowego wschodu w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim na odległość 15 km. Na jego obszarze leżą również dwa inne, najbardziej znaczące i najlepiej zachowane pola górnicze: Borownia i Korycizna. Wszystkie trzy pola górnicze zostały wybrane
do reprezentowania całego regionu górniczego, który został dokładnie zbadany w ramach analizy
porównawczej. Pozostałe zbadane kopalnie krzemienia pasiastego to Łysowody (niezachowany
krajobraz pogórniczy), Księża Rola Mała (niezachowany krajobraz pogórniczy), Księża Rola Duża
(nieznacznie zachowany krajobraz pogórniczy), Ostroga (nieznacznie zachowany krajobraz pogórniczy), Nowa (nieznacznie zachowany krajobraz pogórniczy), Skałecznica Duża (nieznacznie zachowany krajobraz pogórniczy) i Skałecznica Mała (nieznacznie zachowany krajobraz pogórniczy).
Wszystkie te lokalizacje zostały zbadane przy użyciu szeregu metod, w tym lotniczego skaningu
laserowego (LiDAR), fotografii lotniczej i oględzin w terenie, analizy dostępnej literatury i dokumentacji archeologicznej z badań powierzchniowych w latach od 1920-2017 (wykopaliska w celu
rozpoznania stanowiska oraz uzyskania materiałów do datowania radiowęglowego miały miejsce
tylko w Borowni w 2017 roku; na najbliższe lata planowane są kolejne w Krzemionkach i Koryciźnie. Poza Krzemionkami, Borownią i Korycizną, pozostałe miejsca nie zostały włączone do wniosku ze względu na ich niewielkie rozmiary i mocno zdegradowane lub prawie nieistniejące cechy
powierzchniowe, które ucierpiały w efekcie wydobycia wapienia na potrzeby lokalne, uprawę roli,
niwelację terenu i intensywną gospodarkę leśną.
Analiza osadnictwa w regionie otaczającym prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego
nad dolnym biegiem rzeki Kamiennej prowadzi do następujących wniosków:
•	istnieje widoczna różnica w liczbie stanowisk na Wyżynie Sandomierskiej i Przedgórzu Iłżeckim, co oczywiście wynikało z faktu, że na obydwu obszarach panowały odmienne warunki
dla osadnictwa
•	dostrzegalna jest również odmienność w jakości stanowisk ulokowanych na obu tych
obszarach krajobrazowych, co w szczególności widoczne jest w obecności dużych ziemnych
obiektów archeologicznych (jam) na Wyżynie i braku takowych na Przedgórzu; wynika to
nie tylko z odmienności podłoża, ale także z intensywności osadnictwa
•	widoczna jest różnica w funkcji stanowisk – na Wyżynie Sandomierskiej są to w większości
stanowiska mieszkalne i sepulkralne, natomiast na Przedgórzu Iłżeckim związane z eksploatacją krzemienia
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•	bardzo ważna wydaje się rola rzeki Kamiennej, która stanowi „korytarz osadniczy” na Przedgórzu Iłżeckim, łączący strefę gęstego osadnictwa Wyżyny Sandomierskiej ze strefą pozyskiwania złóż na Przedgórzu Iłżeckim
•	bardzo ciekawe wydaje się porównanie rozmieszczenia osadnictwa KPL i KM, które wydaje
się równie dynamiczne, pokrywa się co do rejonów skupisk osadniczych, jednak uwypukla
się różnica w umiejscowieniu osad (osady KPL wyżej, KM niżej).

Przegląd najważniejszych kopalni krzemienia z okresu neolitu i wczesnej epoki
brązu w Polsce

Krzemionki
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Położone 8 km na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego, Krzemionki to największe i najbardziej znane (w skali międzynarodowej) pradziejowe kopalnie w regionie. Zostało
ono odkryte 19 lipca 1922 roku. Pole górnicze ulokowane na złożu krzemienia pasiastego na
kształt niepełnej paraboli i zajmuje powierzchnię 78,5 ha (4,5 km długości, od 20 do ponad
150 m szerokości). Na powierzchni, w zalesionym rezerwacie, przetrwały zapadliska poszybowe, hałdy, krzemienice i tymczasowe obozowiska górnicze. Z kolei pod ziemią znajdują
się imponujące, rozległe i publicznie dostępne (w formie trasy turystycznej) prehistoryczne
wyrobiska krzemienia.
Przyczyny wskazania Krzemionek jako komponentu dobra:
•	międzynarodowa renoma jednej z największych i najważniejszych na świecie neolitycznych
kopalni krzemienia;
•	odkrycie w 1922 roku i sklasyfikowanie jako jednego z dwóch kluczowych miejsc eksploatacji krzemienia pasiastego, a następnie zapewnienie ochrony prawnej w latach 30. XX wieku
jako jednego z trzech najcenniejszych pól górniczych;
•	Krzemionki to największe źródło krzemienia pasiastego w pradziejach, gdzie wydobywano
szacunkowo ponad 90% tego minerału;
•	bezpośredni związek z rzemieślniczą Osadą Gawroniec;
• rozległa sieć dystrybucji potwierdzona znaleziskami krzemienia pasiastego;
•	bliskość innych pól górniczych będących komponentami zgłoszonego dobra i leżących na
odnogach paraboli złoża;
•	imponujący rozmiar (w porównaniu z innymi kopalniami na świecie); wysoki poziom integralności, autentyzm i doskonały stan zachowania.

Borownia

Położona 5,5 km na północny wschód od Ćmielowa i 7 km na południowy wschód od Krzemionek Opatowskich. Część eksploatowanej w tym miejscu wychodni krzemienia ma 700 m długości i (w większej części) 40 m szerokości; jej powierzchnia wynosi 2,7 ha. Rzeźba pogórnicza
terenu jest dobrze zachowana jako formy zaklęśnięć poszybowych i warpii. Części o zachowanym pradziejowym krajobrazie przemysłowym pokryte są lasem i rozdzielone 125-metrowym

Korycizna

Korycizna jest położona w odległości 2 km na wschód i południowy wschód od Borowni. Jest
to wychodnia krzemienia pasiastego eksploatowana w prehistorii na długości 625 m i na szerokości do 30 m, czyli łącznie na obszarze 1,7 ha. Wyraźnie widoczne zapadliska poszybowe
i hałdy znajdują się w lesie.
Lokalizacja została wskazana jako komponent dobra, ponieważ, po odkryciu w roku 1931
została zgłoszona – jako jedno z trzech najcenniejszych pól górniczych – do objęcia ochroną
prawną i stanowi uzupełnienie pola górniczego Krzemionki Opatowskie:
•	pole w Korycizna to rzadkie źródło krzemienia pasiastego w pradziejach (pozostające
w związku z osadami nad Kamienną i na Wyżynie Sandomierskiej oraz będące częścią rozległej sieci dystrybucji potwierdzonej znaleziskami krzemienia pasiastego);
•	znajduje się na południowo-wschodnim skraju tej samiej struktury geologicznej co pole
górniczege Krzemionki
•	jest stosunkowo duże (w porównaniu z innymi kopalniami w synklinie nie uwzględnionymi
w analizie);
•	prezentuje wysoki poziom autentyzmu, integralności i dobry stan zachowania, jeśli chodzi
o powierzchniowy krajobraz przemysłowy;
•	nie było nigdy gruntownie przebadane. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, badania
powierzchniowe już dawno potwierdziły jego prehistoryczną funkcję górniczą; niedawne
badania geofizyczne (i mapowanie przestrzenne powierzchni) wskazują na istnienie nieco
płytszych struktur podziemnych niż w Krzemionkach (prawdopodobnie kopalnie niszowe
z galeriami w spękanym wapieniu). Wykopaliska dla celów datowania radiowęglowego planowane są na najbliższe lata.
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odcinkiem pola uprawnego oraz drogą (która przylega do wschodniego odcinka pola górniczego). Na tym fragmencie wszelkie „przemysłowe” cechy powierzchniowe uległy zatarciu (o ile w
ogóle istniały).
Miejsce zostało wskazane jako komponent dobra, ponieważ, jest to jeden z dwóch głównych
obszarów górniczych odkryty w 1921 roku i trzech zgłoszonych do objęcia ochroną prawną
w latach 30. XX wieku. Stanowi ono uzupełnienie pola górniczego Krzemionki Opatowskie gdyż:
•	jest to rzadkie źródło krzemienia pasiastego w pradziejach pozostające w związku z osadami
nad Kamienną i na Wyżynie Sandomierskiej oraz będące częścią rozległej sieci dystrybucji
potwierdzonej znaleziskami krzemienia pasiastego;
•	znajduje się na przedłużeniu południowej odnogi parabolicznego pola górniczego Krzemionki leżąc w obrębie tej samiej struktury geologicznej;
•	jest stosunkowo duże (w porównaniu z innymi kopalniami w synklinie wykluczonymi w analizie);
• posiada wysoki poziom integralności i doskonały stan zachowania;
•	posiada nieskazitelny autentyzm i nie było nigdy gruntownie przebadane. Jeśli chodzi
o tę ostatnią kwestię, badania powierzchniowe już dawno potwierdziły jego prehistoryczną funkcję górniczą. Natomiast niedawne badania geofizyczne (i mapowanie przestrzenne
powierzchni) wskazują na podziemne struktury podobne do Krzemionek (głębokie kopalnie
filarowo-komorowe w spoistym wapieniu). Datowanie próbek metodą węgla 14C (wykonane
w 2017 roku) świadczy o działalności od końca neolitu do środkowego okresu epoki brązu.
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Rozległe kopalnie komorowe w Krzemionkach
są najbardziej imponującym osiągnięciem świata
prehistorycznego.
Profesor Romuald Schild
Były dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Zagraniczny Współpracownik Narodowej Akademii Nauk, Waszyngton, USA
Honorowy Członek Towarzystwa Londyńskich Antykwariuszy, Wielka Brytania
Tabela z wykazem prehistorycznych kopalni krzemienia w synklinie Magonie-Folwarczysko i jej bezpośrednim
sąsiedztwie zbadanych pod kątem wyboru komponentów zgłoszonego dobra

Nr

Miejscowość

Powiat/
gmina

Nazwa pola
górniczego

Własność
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1.

Łysowody

ostrowiecki/
Ćmielów

Krunio

Skarb
Państwa

2.

Ruda
Kościelna

ostrowiecki/
Ćmielów

Księża Rola
Mała

3.

Ruda
Kościelna

ostrowiecki/
Ćmielów

Księża Rola
Duża

Skarb
Państwa;
własność
prywatna
Skarb
Państwa

4.

Ruda
Kościelna

ostrowiecki/
Ćmielów

Ostroga

5.

Ruda
Kościelna

ostrowiecki/
Ćmielów

Borownia

6.

Łysowody

7.

Sudół, Stoki
Stare, Ruda
Kościelna

ostrowiecki/
Ćmielów
ostrowiecki/
Bodzechów
i Ćmielów

8.

Teofilów

opatowski/
Tarłów

9.

Teofilów

opatowski/
Tarłów

10.

Wojciechówka opatowski/
Ożarów

214

Skarb
Państwa

Wpis do
Przybliżona
rejestru
powierzchnia
zabytków
(rok wpisu)
–
0,3 ha
długość: 210 m
szerokość: 10–20 m
1981
0,32 ha
długość: 80 m
szerokość: 45 m
1981

1982

Skarb
Państwa;
własność
prywatna
Nowa
Skarb
Państwa
Krzemionki Skarb
Państwa;
własność
prywatna
Skałecznica Skarb
Duża
Państwa;
własność
prywatna
Skałecznica private
Mała
property

1928*/1999** 78,5 ha
długość: 4,5 km
szerokość: 20–150 m

Korycizna

1934*/1982

Skarb
Państwa;
własność
prywatna

* Data utworzenia rezerwatu archeologicznego
** Data ostatniego odnowienia wpisu do rejestru zabytków

1935*/1981

2,5 ha
długość: 250 m,
szerokość: 100 m
0,25 ha
długość: 65 m
szerokość: 40 m
2,1 ha
długość: 700 m
szerokość: 30–50 m

–

0,5 ha

–

0,8 ha
długość: 185 m
szerokość: 40–50 m

–

0,1 ha
długość: 30 m
1,6 ha
długość: 625 m
szerokość: 10–40 m
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Rysunek 171. Lokalizacja prehistorycznych kopalni krzemienia w synklinie Magonie-Folwarczysko i jej bezpośrednim
sąsiedztwie zbadana pod kątem komponentów wybranych podczas procesu zgłoszeniowego, a – prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego, b – główne osady, c – inne prehistoryczne kopalnie krzemienia (krzemień czekoladowy);
kopalnie oznaczono numerami zgodnie z tabelą na poprzedniej stronie (autorzy: U. Jedynak i A. Jedynak)..

Zgłoszone dobro obejmuje neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego w synklinie Magonie-Folwarczysko. W ramach krajowej analizy porównawczej zbadano także położone poza tym obszarem kluczowe kopalnie z okresu neolitu i epoki brązu eksploatujące inne rodzaje krzemienia (np.
krzemień jurajski podkrakowski i krzemień czekoladowy).
Chociaż nie stanowiły one bezpośredniego odniesienia porównawczego, a wiele z nich być może
nawet wymyka się klasyfikacji jako kopalnie podziemne, przeprowadzono analizę następujących
kopalni krzemienia z okresu neolitu i epoki brązu w Polsce:

Tomaszów
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Położona jest na północno-zachodnim skraju wzniesienia o nazwie Rzeczków wzdłuż pasma
jurajskiego, które opada zboczem na północny wschód w kierunku Równiny Radomskiej
i należy do zachodniego kompleksu kopalni krzemienia czekoladowego (jest to najbardziej
na wschód wysunięta kopalnia tego kompleksu). Została odkryta w roku 1968 podczas rutynowych badań miejsc eksploatacji krzemienia czekoladowego. Wykopaliska przeprowadzono
w latach 70. XX wieku. Na terenie kopalni znaleziono dowody neolitycznego górnictwa krzemienia (kopalnie jamowe i płytkie szyby o głębokości od 3 do 4 m) z okresu od około 4000
roku p.n.e. do wczesnej epoki brązu (2000 rok p.n.e.). Liczba wyrobisk jamowych i szybów
sięga prawdopodobnie kilkuset, a niektóre z nich posiadają u podstawy niewielkie wyrobiska
niszowe. Na wydmach w sąsiedztwie kopalni stwierdzono ślady obozowisk i pracowni obróbki.
Rodzajem eksploatowanego surowca był krzemień czekoladowy. Jego złoża osadzone były
w glinach krasowych i zwietrzałym wapieniu (w przeciwieństwie do twardych skał wapiennych).
Na terenie tej kopali dominują płytkie szyby lub szyby z małymi niszami (rzadkie). Potwierdzona jest produkcja wiórów na miejscu. Rozkład dystrybucji zabytków z tego krzemienia jest
dość dobrze znany, ponieważ minerał ten jest rozpoznawalny (zasięg do 180 kilometrów na
północ). Z powodu intensywnej orki nie zachowały się żadne powierzchniowe cechy górnicze.

Wierzbica „Zele”

Zabytek znajduje się w pasie kopalni krzemienia czekoladowego wydobywanego w zwietrzałym wapieniu górnojurajskim i marglu północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.
Jest położony na Przedgórzu Iłżeckim, w pobliżu granicy Równiny Radomskiej, około 20 km
na południe od Radomia. Kopalnia ciemnobrunatnego krzemienia czekoladowego funkcjonowała we wczesnej i późniejszej epoce brązu (prawdopodobnie również w okresie późnego
neolitu) i zajmowała powierzchnię 400 x 300 m. Została odkryta pod koniec lat 20. XX wieku,
zaś badania wykopaliskowe przeprowadzono w latach 1980-88. Przebadane kopalnie osiągały
maksymalną głębokość 7 m. W wydobyciu stosowano piki z poroża i twarde pobijaki z kamieni narzutowych. Na wtórnych złożach odkryto liczne krzemienice. We wczesnej epoce brązu
z surowca wytwarzano półwytwory siekier i prawdopodobnie sierpy. W późnej epoce brązu
(około 1000 roku p.n.e.) produktami kopalni były charakterystyczne duże noże tylcowe (noże
typu „Zele”) i odłupki. Morfologia górnicza nie zachowała się z powodu orki.

Polany II

Kopalnia położona na Przedgórzu Iłżeckim, w pobliżu wsi Polany, kilka kilometrów na południowy wschód od kopalni krzemienia Wierzbica „Zele”. Wydobywano to krzemień czekoladowy
spoczywający w glinie krasowej i rumoszu wapiennym. Buły krzemienia spoczywały na płytach
zwietrzałego wapienia. W latach 1971-72 i w roku 1988 przeprowadzono prace wykopaliskowe
na terenie obozowiska górniczego pełniącego funkcje pracowni krzemieniarskiej. W jego bliskiej odległości odkryto także płytkie szyby o głębokości 2-2,5 m. Ze względu na prowadzoną
orkę nie przetrwały żadne cechy powierzchniowe prehistorycznych funkcji górniczych.
Okres funkcjonowania obiektu to wczesna epoka brązu (i prawdopodobnie późny neolit), czyli
kultura mierzanowicka oraz prawdopodobnie kultura ceramiki sznurowej i kultura amfor kulistych. Dowodem na to może być fakt, że na miejscu znaleziono siekierę z wypolerowanego
krzemienia pasiastego z Krzemionek.
Brak śladów osadnictwa.

Kopalnia krzemienia czekoladowego zlokalizowana jest na pograniczu wsi. Wydobycie odbywało się z poziomu rumoszu wapiennego, gdzie zalegały płaskie buły krzemienne. Zarejestrowano tu jedynie płytkie szyby o głębokości mniejszej niż 2 m. Dzięki analizie radiowęglowej
oraz badaniom materiałów krzemiennych przyjęto datowanie na wczesną epokę brązu. Prace wykopaliskowe prowadzono w latach 1971-1972. Możliwe jest, iż kopalnia była miejscem
aktywności kultury amfor kulistych ze względu na charakterystyczną siekierę znalezioną na
polu w sąsiedztwie stanowiska.

Ożarów

Odkryto tu płytkie szyby otwarte datowane na epokę brązu (brak wydobycia pod ziemią).
W pracowniach krzemieniarskich produkowano charakterystyczne dla kultury mierzanowickiej noże sierpowate oraz dwuścienne siekiery. Wyodrębniono charakterystyczny dla tego
miejsca specjalny rodzaj krzemienia nazywany ożarowskim.

Świeciechów

Kopalnia prehistoryczna w Świeciechowie znajduje się na prawym brzegu doliny Wisły (Małopolska); wydobywano tu krzemień turoński (tzw. świeciechowski). Ta charakterystyczna
odmiana szarego krzemienia z białymi plamkami jest dobrze znana z wykopalisk archeologicznych w Osadzie Gawroniec w obrębie zgłoszonego dobra.
Złoże krzemienia znajduje się na małej głębokości i zawiera duże (do 50 cm długości) fragmenty płaskich konkrecji spoczywających na głębokości ponad 60 cm w grubej warstwie rumoszu
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wapiennego. Wydobycie prowadzono poprzez wykonanie owalnych jam i rowów o głębokości do 85 cm (pierwotnie głębiej) i szerokości 80-120 cm. Artefakty krzemienne pochodzące
w kopalni można zaszeregować chronologicznie w okresie od późnego paleolitu do wczesnej
epoki brązu. Najliczniej występują wstępnie formowane narzędzia i niedokończone siekiery
czworościenne, a także pozostałości po produkcji drobnych odłamków makrolitycznych związanych z neolityczną kulturą pucharów lejkowatych.
Pierwsze badania powierzchniowe wykonał Z. Krzak w 1963 roku, a wykopaliska przeprowadził B. Balcer w 1967 i 1970 roku. Obszar górniczy zajmuje przestrzeń ok. 1200 x 900 m;
największa koncentracja funkcji znajduje się na skraju płaskowyżu i na zboczach doliny, który
rozciąga się pasem o długości 1 km i szerokości 300-500 m na osi północ-południe.

Przegląd najważniejszych stanowisk archeologicznych z okresu wczesnego
i późnego neolitu i wczesnej epoki brązu
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Wzgórze Gawroniec, Ćmielów

Osiedle Gawroniec w Ćmielowie można uznać za jedno z najważniejszych prehistorycznych
miejsc osadniczych w Polsce. Położony na północnej granicy Wyżyny Sandomierskiej, około 30 m
powyżej dna doliny rzeki Kamiennej, ten 8-hektarowy teren stwarzał idealne warunki do obrony. Od północy graniczy ze stromym zboczem doliny rzecznej, zaś jego południowe i wschodnie
krańce są chronione przez 15-metrowy lessowy kanion o stromych zboczach. Podobny kanion
odcina osadę od zachodu. Najwyższy punkt osady znajduje się na wysokości 204 m nad poziomem morza.
Stanowisko to zostało odkryte w latach dwudziestych przez nauczyciela z Ostrowca Świętokrzyskiego, Zdzisława Lenartowicza. Ze względu na badania dotyczące prehistorycznej działalności
górniczej na obszarze Krzemionek, było ono również wielokrotnie badane przez Stefana Kurowskiego. W latach 1947–1961 prace wykopaliskowe prowadziła Zofia Podkowińska. W tym czasie
przebadano teren o powierzchni 4500 m2, w wyniku czego odnaleziono tysiące ceramicznych,
kamiennych, krzemiennych i roślinnych fragmentów.
Większość materiału i wszystkie struktury, które zostały odkryte w tym miejscu, są pozostałościami osady kultury pucharów lejkowatych. Badania wykazały, że ślady ludzkiej aktywności na
wzgórzu koncentrują się w kilku obszarach o różnym charakterze, od osadnictwa po produkcję
(wytwarzanie krzemienia, garncarstwo, metalurgia miedzi). Naziemne ślady budynków mieszkalnych znaleziono tylko w jednym miejscu, było jednak wiele dołów z ogniem i piecami. Duża
ilość odpadów powstających w wyniku przetwarzania krzemienia pasiastego i światchowskiego
również świadczy o tym, że mieszkańcy osady odgrywali kluczową rolę zarówno w produkcji,
jak i dystrybucji tych zasobów. Produkcja obejmowała masywne toporki i siekiery, a także długie ostrza krzemienne używane do produkcji noży i sierpów. Garncarstwo była również bardzo powszechna, a produkowane tu naczynia były bardzo różnorodne. Oprócz dużych naczyń
do przechowywania produkowano tu również lejkowate kubki i garnki z uszkiem o kształcie
baraniej głowy oraz naczynia z uchwytami typu „ansa lunata” i flasze z kryzą. Archeolodzy znaleźli również rurki ceramiczne i dużą ilość ceramicznych wrzecion tkackich. Mieszkańcy osady
Gawroniec zajmowali się jednak przede wszystkim rolnictwem i hodowlą, na co wskazuje spichlerz zawierający szczątki zboża oraz różne śmietniki, w których znaleziono kości krów, świń,

kóz i owiec. Pomimo swojej wielkości i znaczenia, osada Gawroniec nie istniała przez długi czas.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przy użyciu radioaktywnych techniki datowania, osada
istniała przez około 250 lat, między 3500 a 3200 rokiem p.n.e.

Krzczonowice

Mierzanowice

Mierzanowice leżą na wyraźnym, długim, lessowym wzgórzu o układzie podłużnym, odciętym
od wyżyny po obu stronach doliną rzeki Przepaść i jej bezimiennym lewym dopływem. Na pół-
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Krzczonowice znajdują się w północnej części Wyżyny Sandomierskiej, na wzgórzu lessowym
wyraźnie górującym nad doliną prawego dopływu rzeki Kamiennej – rzeki Krzczonowianka/
Obręczówka. Miejsce to jest dobrze znane od wielu lat, głównie z powodu przypadkowego
odkrycia grobowca zawierającego urny z brązu, biżuterię z brązu, znaleziska krzemienne i ceramiczne oraz srebrny denar rzymski. Pierwsza archeologiczna analiza powierzchni przeprowadzona przez Krzysztofa Kowalskiego miała miejsce w latach 70. XX wieku i została powtórzona
w roku 1997 przez grupę badaczy: Barbarę Bargieł, Marka Florka, Jerzego Liberę oraz Annę
Zakościelną. Materiał archeologiczny z różnych epok został znaleziony na powierzchni 3 hektarów, zarówno w najwyższych partiach wzgórza, jak i na stokach. Wykopaliska archeologiczne były prowadzone w latach 2006–2011 pod nadzorem Artura Jedynaka i Kamila Kaptura.
Decyzja o przeprowadzeniu badań została podjęta z powodu erozji powierzchni stanowiska
spowodowanej głęboką orką, wskutek czego stanowiska archeologiczne szybko ulegały zniszczeniu. Badania przeprowadzono głównie w najwyższych partiach wzgórza, gdzie występuje
wiele skupisk materiałów historycznych, w tym między innymi ludzkie kości i kamienie. Podczas pięciu sezonów badawczych archeolodzy zbadali tereny o łącznej powierzchni 700 m2.
W latach 2010–2011 zespół badaczy (Marcin Jaworski, Marcin M. Przybyła, Piotr Szczepanik
i Piotr Wroniecki) przeprowadził badania geofizyczne na obszarze 3,5 ha.
Okazało się, że 20 spośród 45 stanowisk archeologicznych odkrytych podczas badania reprezentuje kulturę amfor kulistych. Stanowiska te miały różne formy i cele: od budynków mieszkalnych po budynki gospodarcze i warsztaty. Wśród wykopanych materiałów historycznych
znajdowały się głównie przedmioty ceramiczne (około 1500 sztuk), szczątki zwierzęce (także
około 1500 sztuk), a także gliniana polepa, narzędzia z krzemienia i narzędzia kamienne. Są to
pozostałości różnych form aktywności mieszkańców osady kultury amfor kulistych. Na uwagę zasługują dobrze udokumentowane materiały malakologiczne znalezione w osadzie, które umożliwiły rekonstrukcję otaczającego krajobrazu i dostarczyły danych o klimacie Wyżyny
Sandomierskiej w połowie trzeciego wieku p.n.e.
Prace geofizyczne i dodatkowe badanie powierzchni prowadzone równolegle z wykopaliskami pozwoliły na oszacowanie zarówno wielkości osady KAK (kultury amfor kulistych) (1,5 hektara), jak i na jej dokładniejsze zlokalizowanie w najwyższych partiach wzgórza, gdzie znajduje
się stanowisko nr 63. Zgodnie z wynikami datowania termoluminescencyjnego ceramika
została wytworzona pomiędzy około 4600-4300 lat p.n.e., co świadczy o tym, że osada pochodzi z późnej fazy kultury amfor kulistych.
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nocy łączą się one z wyższymi częściami Wyżyny Sandomierskiej. Powierzchnia stanowiska
znajduje się około 20 m nad dnem doliny rzeki Przepaść, 195–197 m nad poziomem morza.
Stanowisko zajmuje powierzchnię około 1 hektara.
Stanowisko zostało przypadkowo odkryte w 1935 roku podczas prac rolnych. Wykopaliska zostały przeprowadzone przez Kazimierza Salewicza w roku 1938 i obejmowały obszar
o powierzchni 10 000 m2. Odkryto i zbadano 240 stanowisk archeologicznych, w tym między
innymi jamy zasobowe oraz groby pochodzące z niemal wszystkich kultur schyłku wczesnego
neolitu i początku epoki brązu na Wyżynie Sandomierskiej, w tym kultury pucharów lejkowatych, kultury amfor kulistych, kultury ze Złotej, kultury ceramiki sznurowej oraz większości
kultury mierzanowickiej. Odkrycia na stanowisku nr 1 w Mierzanowicach okazały się fundamentalne dla uzyskania obrazu prehistorycznych czasów w południowo-wschodniej Polsce
na przełomie trzeciego i drugiego wieku p.n.e., a nazwa samego miasta nadała nazwę całej
kulturze archeologicznej obecnej w tym czasie na obszarze dorzecza Górnej Wisły, Moraw,
Słowacji i zachodniej Ukrainy. Przeprowadzone w Mierzanowicach badania przyczyniły się do
odtworzenia rytuałów pochówkowych ludów Kultury Mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej, dostarczając informacji, między innymi, o odmianach czasowych i kulturowych; wielkości
populacji oraz jej stanie zdrowia; a także o kulturze materialnej i duchowej ludów zamieszkujących ten region w tym czasie.
Wraz z sąsiednimi stanowiskami nr. 4 w Mierzanowicach i nr. 52 w Wojnowicach, które znajdują się na terenie o tej samej formie i podobnej chronologii, stanowisko nr. 1 w Mierzanowicach
jest skupiskiem o powierzchni kilku hektarów.

Lemierze

Osada z okresu neolitu i epoki brązu (na przykładzie odkryć związanych z kulturą pucharów
lejkowatych, kulturą amfor kulistych, kulturą łużycką, trzęsieńską i mierzanowicką) została
odkryta przez Stefana Krukowskiego na tarasie nad równiną zalewową na prawym brzegu rzeki
Kamiennej. Stanowisko ma powierzchnię 10 hektarów o wymiarach 600 x 200 m. Wykopaliska
zostały zbadane w roku 1973 przez Krzysztofa Kowalskiego. Wykopano trzy doły o łącznej wielkości 221 m2. Odkryte zabytki wskazują, że miejsce to było przede wszystkim wykorzystywane
jako przestrzeń warsztatowa (produkcja toporków i siekier z krzemienia pasiastego). Ponadto
wykopano także fragmenty ceramiczne reprezentujące głównie kulturę trzciniecką oraz kulturę
amfor kulistych.

Rudka Bałtowska

Jest to wielokulturowa osada oraz obóz, które pochodzą z czasów od paleolitu do okresu
wpływów rzymskich. Znajduje się ona na lewym brzegu rzeki Kamiennej na terenie położonym
powyżej równiny zalewowej. Według jej odkrywcy i badacza zajmuje ona powierzchnię wynoszącą około 250 x 70 m. Podczas jedynych jak dotąd wykopalisk archeologicznych w roku 1974
wykonano dwa wykopy archeologiczne o powierzchni 17 m2 oraz 6 m2. Wykop nr I znajdował
się w centralnej części stanowiska, natomiast wykop nr II wykonano na granicy skarpy i dna
doliny rzeki Kamiennej. Większość wykopanych zabytków znaleziono w warstwie próchnicy

glebowej, w tym setki ceramicznych fragmentów i kilka tysięcy kawałków kamienia. Były to
głównie półwytwory do produkcji dwustronnych toporków i siekier, odpady z produkcji toporków i siekier oraz narzędzia wykonane z krzemienia czekoladowego i świeciechowskiego.

Ruda Kościelna
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Osada reprezentuje kulturę pucharów lejkowatych oraz kulturę mierzanowską i jest położona
na północ od stanowiska nr 18 – „Pole Górnicze Borownia”. Została ona odkryta przez Stefana Krukowskiego przed II wojną światową oraz zweryfikowana w 1981 roku przez Janusza
Budziszewskiego. Podczas badania AZP (badań w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski)
przeprowadzonego przez Jerzego Liberę w 1990 roku znaleziono fragment ceramiki oraz
krzemienne wióry. Kolekcja zgromadzona przez S. Krukowskiego obejmuje około 270 sztuk
naczyń ceramicznych, dwa wrzeciona, około 160 fragmentów krzemienia używanego do produkcji toporków i siekier, a także półwytwory w postaci czterostronnych siekier oraz jednej
dwustronnej siekiery. Jak dotąd nie prowadzono wykopalisk na tym stanowisku.
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(autor K. Pęczalski)

3.3 Proponowane Orzeczenie
wyjątkowej uniwersalnej
wartości
Krótki opis

Na terenie występują różnorodne rodzaje kopalni wraz z zadziwiająco dobrze zachowaną
powierzchnią antropogeniczną, która ukazuje niezwykły prehistoryczny krajobraz przemysłowy
złożony z poszybowych obniżeń terenu i wzniesień powstałych z odpadów kopalnianych; widoczne
są także pozostałości warsztatów obróbki krzemienia, osad robotniczych i szlaków komunikacyjnych. Osada Gawroniec, niezbędna dla funkcjonalnej integralności systemu zarządzania złożami,
jest wyraźnym świadectwem organizacji prehistorycznej społeczności opierającej się na górnictwie.
Kryterium (i): Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego jest wybitnym przykładem zdolności twórczych i technicznych, stanowiącym czytelne świadectwo wynalazczości, znajomości technik wydobycia i zdolności organizacyjnych człowieka prehistorycznego.
Sieć szybów kopalnianych, galerii i komór wykonanych w twardym wapieniu ukazuje szeroki
zakres prehistorycznych technik wydobywczych stosowanych w jednym miejscu. Jest to przykład
prehistorycznego „zjawiska górniczego”, gdzie radykalnie nowa technika wydobycia pozwalała na
eksploatację dużych ilości krzemienia o lepszej jakości z głęboko położonych pokładów.
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Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego (w skrócie: Krzemionki)
znajduje się na północno-wschodnim skraju Gór Świętokrzyskich w centralnej Polsce po obu stronach rzeki Kamiennej. Jest to dobro seryjne składające się z czterech części składowych: głównego Pola Górniczego Krzemionki Opatowskie, dwóch mniejszych pól górniczych o nazwie Borownia
i Korycizna, leżących na tej samej strukturze geologicznej, oraz prehistorycznej stałej osady górniczej o nazwie Gawroniec; w tym miejscu odbywała się końcowa obróbka pochodzących z kopalni,
wstępnie przygotowanych krzemieni, które następnie trafiały do dystrybucji. Dobro datowane
jest na okres od roku 3900 do roku 1600 p.n.e. (od neolitu do wczesnej epoki brązu) i jest jednym
z największych znanych kompleksów tego typu. Stanowi ono również jedyny znany obecnie najbardziej kompletny i całkowicie czytelny społeczno-techniczny przykład prehistorycznego wydobycia i obróbki krzemienia, zarazem prezentując niezwykle szeroką gamę pradawnych technik
wydobywania krzemienia w obrębie jednego obszaru wydobywczego. Znajdują się tam również
wielkie komory kopalniane o powierzchni ponad 500 m2, które nie występują w żadnym innym
miejscu tego typu na świecie. Co więcej, wydobywano tutaj jedyny w swoim rodzaju minerał –
krzemień pasiasty o wyglądzie przypominającym ubarwienie zebry z pasami o odcieniach szarości ułożonymi naprzemiennie – który po wydobyciu i przetworzeniu w siekierki rozprowadzano
w promieniu blisko 650 km od kompleksu, co zostało potwierdzone znaleziskami na terenie dzisiejszych Niemiec, Czech, Moraw, Słowacji, zachodniej Ukrainy, Białorusi i Litwy.

223

Kryterium (iii): Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego
dostarcza informacji o stylu życia i pracy osiadłych prehistorycznych wspólnot, który odróżnia
okres neolitu od wcześniejszej epoki. Rejon dostarcza wyjątkowe dowody naukowe i antropologiczne. Stanowią one element pełnego materialnego świadectwa specyficznej tradycji
kulturowej, która zaniknęła.
O wartości zgłoszonego dobra, wraz z Osadą Gawroniec stanowiącą jego integralną część
(oraz najważniejszą osadę prehistoryczną w regionie), dodatkowo świadczy potwierdzona
dystrybucja siekier z krzemienia pasiastego w promieniu ponad 650 kilometrów od kompleksu – jest to największy zarejestrowany zasięg dla prehistorycznych siekier z krzemienia, który
dostarcza istotnych informacji o wędrówkach prehistorycznych ludzi.
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Kryterium (iv): Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego dostarcza wyjątkowych dowodów na to, że okres przedhistoryczny, w którym zaczęto wydobywać
krzemień do produkcji narzędzi, był przełomowym okresem w dziejach ludzkości. Zgłoszone
dobro obejmuje zróżnicowane podziemne struktury kopalniane: kopalnie odkrywkowe, niszowe z galeriami, galerie, kopalnie filarowo-komorowe oraz komorowe, a także pierwotne warsztaty, a wszystko to w stanie niemal nienaruszonym wśród ponad 4000 szybów i wyrobisk.

Integralność
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego stanowi, jako całość,
najlepiej zachowany, najbardziej zróżnicowany technicznie i kompletny prehistoryczny kompleks wydobywczy. Wszystkie elementy niezbędne do potwierdzenia potencjalnej wyjątkowej
uniwersalnej wartości dobra zawarte są w jego elementach składowych, które stanowią przykład jedynego złoża krzemienia pasiastego eksploatowanego w czasach prehistorycznych.
Zasadnicze elementy i atrybuty dobra zostały indywidualnie potwierdzone w różnorodnych
badaniach historycznych i najnowszych badaniach archeologicznych, w tym z wykorzystaniem
technologii lotniczego skaningu laserowego (ang. Airborne Laser Scanning), która pozwoliła
na uzyskanie obrazu 3D rejonu pomimo występującego zadrzewienia. Miejsce osady górniczej, dobrze zarysowane na wyniosłości terenu wśród pól uprawnych, zostało zbadane archeologicznie pod koniec lat 40. i 50. XX wieku, a jej granice wykraczają poza obręb stanowiska
archeologicznego, na terenie którego znaleziono dowody prehistorycznego osadnictwa.
Miejsce nie podlega obecnie szkodliwym wpływom wynikającym z zaniedbania lub działań
związanych z zagospodarowaniem terenu.

Autentyzm
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego charakteryzuje się wyjątkowym poziomem autentyzmu przejawiającego się, we wszystkich jego atrybutach, w elementach,
takich jak: dobrze zachowana forma i struktura podziemi, np. szybów, komór, galerii komunikacyjnych, korytarzy transportowych, filarów wsporczych lub składowisk zawierających odpady górni-

cze i obróbcze, a także krajobraz przemysłowy na powierzchni, na który składają się poszybowe
obniżenia terenu i hałdy, pozostałości warsztatów obróbczych, obozowisk robotniczych i szlaków
komunikacyjnych. Większość obszru pól górniczych nie została zbadana archeologicznie. Na terenie Pola Górniczego Krzemionki Opatowskie zbadano jedynie niewielki fragment pola, gdzie,
po przeprowadzeniu prac konserwatorskich, umożliwiono dostęp do wyrobisk o niezwykłej różnorodności i zestawie cech, które pozostały niemal niezmienione od ponad 5000 lat. Atrybuty
Osady Gawroniec są równie dobrze widoczne zarówno pod względem lokalizacji i położenia, jak
i formy oraz archeologicznych dowodów, które są namacalnym świadectwem organizacji i procesów bezpośrednio powiązanych z polami górniczymi. Podczas wykopalisk archeologicznych, które
przeprowadzono w latach 1947–1961, oprócz dużych ilości odpadów z przetwarzania krzemienia,
znaleziono również dowody o możliwym do ustalenia wieku, takie jak wyroby garncarskie (duże
naczynia do przechowywania, lejkowate flasze i wazy, ceramiczne fajki oraz ceramiczne wrzeciona
tkackie), a także pozostałości organiczne, których wiek określono metodą datowania radiowęglowego na między 3500 a 3200 lat p.n.e. Nowe, dodatkowe określenie wieku pól górniczych metodą datowania węglowego o wyższej rozdzielczości zostało przeprowadzone w latach 2017–2018.

Dobro zgłoszone do wpisu na Listę światowego dziedzictwa jest w całości objęte pełną ochroną prawną. System zarządzania Krzemionkowskim regionem prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego zostanie wdrożony przez Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”,
lokalną choć znaną w Polsce placówkę, która odgrywa wiodącą rolę w zarządzaniu i ochronie
Krzemionek. Jego struktura organizacyjna zostanie dostosowana i rozszerzona celem objęcia
trzech pozostałych komponentów dobra w ramach nowego procesu planowania zarządzania
dobrem (2018). Plan ten znajduje się obecnie w fazie roboczej i zostanie wdrożony w tym
samym roku. Obecnie nie odnotowano istotnych zagrożeń lub ryzyka narażenia zgłoszonego
obiektu na szkodę, jeśli chodzi o jego zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Gdy mówimy o znaczeniu Krzemionkowskiego regionu
prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego czuję się
zobowiązany do zacytowania słów mojego nieżyjącego już
mentora i autora pierwszej książki o Krzemionkach, Stefana
Krukowskiego, wypowiedzianych w roku 1933: Krzemionki
to jeden z nielicznych wspaniałych pomników wczesnego
dzieciństwa współczesnej cywilizacji. Jego doniosłość sięga
daleko poza granice Polski.
Profesor Romuald Schild
Były dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Zagraniczny Współpracownik Narodowej Akademii Nauk, Waszyngton, USA
Honorowy Członek Towarzystwa Londyńskich Antykwariuszy, Wielka Brytania
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Ochrona prawna i zarządzanie

225

3. Uzasadnienie wpisu

226

4. Stan zachowania i czynniki
wpływające na dobro

(autor A. Jedynak)

4. Stan zachowania i czynniki wpływające na dobro

228

(autor K. Kaptur)

4.a Obecny stan zachowania
Bieżący stan fizyczny dobra

W obrębie każdego komponentu znajdują się różne elementy potwierdzające wartość prehistorycznej eksploatacji krzemienia pasiastego w rejonie Krzemionek. Komponenty 1–3 to
krajobrazy prehistorycznego przemysłu górniczego ze śladami pozostawionymi zarówno nad,
jak i pod ziemią. Posiadają one wiele cech wspólnych, w tym między innymi to, że są porośnięte lasem. Komponent 4 to osadnicze stanowisko archeologiczne nieposiadające zasadniczych
funkcji wydobywczych i osadzone w zupełnie innym otoczeniu wśród otwartych gruntów rolnych. Pewne jego cechy sugerują jednak, że było to również miejsce obróbki materiału krzemiennego.
Biorąc pod uwagę dobro jako całość, w tym jego typologię i chronologię, lokalizację oraz
porównywalne właściwości, jego obecny stan zachowania jest wyjątkowo dobry. Może to
wynikać z różnych czynników, w tym: charakterystycznej geologii i warunków glebowych,
rodzaju i intensywności prac pod i na powierzchni ziemi, braku presji związanej z zagospodarowaniem terenu oraz ochrony zapewnionej przez stały drzewostan.
Komponent 1 jest najbardziej rozległym, złożonym i najlepiej zbadanym spośród wszystkich
wymienionych. Wykaz elementów reprezentujących kluczowe atrybuty dobra został przedstawiony w tabeli. Dobro posiada także ogromny potencjał pod względem badań archeologicznych, choć prawdopodobnie jedynie w obrębie omówionych już kategorii. Komponenty
2 i 3 to stosunkowo nienaruszone prehistoryczne krajobrazy górnicze, które zostały poddane
drobiazgowym badaniom powierzchniowym. Prowadzone są tam także regularne wykopaliska i badania podziemne. Miejsca te posiadają ogromny potencjał pod względem dociekań
archeologicznych. Komponent 4 został również częściowo zbadany archeologicznie, choć
nadal ma w tej kwestii znaczny potencjał.

Neolityczne kopalnie „Krzemionki” wyróżniają się wielkością
i walorami poznawczymi spośród innych tego typu obiektów
na świecie, przede wszystkim ze względu na zakres i charakter
badań archeologicznych oraz nowatorskie rozwiązania
konserwatorskie.
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

4. Stan zachowania i czynniki wpływające na dobro

Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego jest dobrem złożonym z czterech odrębnych komponentów: 1. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie, 2. Pole
górnicze Borownia, 3. Pole górnicze Korycizna, 4. Osada Gawroniec.
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Poszczególne elementy pozostają w bliskiej relacji względem siebie ze względu na współdzielone funkcje, które miały wpływ na ich lokalizację, formę, umiejscowienie przestrzenne,
stopień wykorzystania, stan ochrony, itp.

1 Pole górnicze Krzemionki Opatowskie
Element i nr kodu
1.1	Prehistoryczne
podziemia

Stan fizyczny

4. Stan zachowania i czynniki wpływające na dobro

W prehistorycznych podziemnych wyrobiskach
w Krzemionkach przeprowadzono największą
ilość długotrwałych prac konserwatorskich
oraz udostępniających (szczególnie od końca
lat pięćdziesiątych), a także zorganizowano
odpowiednią obsługę (w porównaniu z jakąkolwiek inną częścią zgłoszonego dobra).

Stan fizyczny – bardzo dobry.

1.1.1	Prehistoryczne
podziemne
kopalnie
komorowe

Kopalnie komorowe są najgłębszymi prehistorycznymi, podziemnymi wyrobiskami
w Krzemionkach, a niektóre z niech są również
najbardziej zaawansowane pod względem konstrukcyjnym. Największą wagę przywiązywano
do konserwacji wyrobisk, które są udostępniane zwiedzającym, oraz wykonano prace w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i dostępu zgodnie z przepisami prawa. Do działań tych można
zaliczyć: podparcie stropu (różnymi metodami,
od lat 50. XX wieku do początku XXI wieku),
montaż stalowej obudowy górniczej, łączenie
skał poprzez wypełnianie przestrzeni między
warstwami (spoinowanie), pionowe iniekcje
ciśnieniowe, łączenie warstw i uszczelnianie.
Zapewniana jest tutaj również obsługa na najwyższym poziomie, ponieważ codziennie oprowadza się tam zwiedzających.
Stan fizyczny – bardzo dobry.

1.1.2	Prehistoryczne
podziemne
kopalnie
filarowokomorowe

Kopalnie filarowo-komorowe są również,
w przeważającej mierze, zaawansowane pod
względem konstrukcyjnym, ale także w ich
przypadku największą wagę przywiązywano
do konserwacji tych dostępnych dla zwiedzającym (trasa numer 1). Wykonano prace w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i dostępu zgodnie z przepisami prawa, takie jak: podparcie
stropu różnymi metodami (od lat 50. XX wieku
do początku XXI wieku), począwszy od murowanych ścian i łuków do nowoczesnych podpór
i zestawów ze stalowych belek. Zastosowano również łączenie skał śrubami kotwiącymi,
spoinowanie, uzupełnianie pustek ciśnieniową
wtryskarką pionową, łączenie warstw i uszczelnianie.
Tutaj również zapewniana jest obsługa na najwyższym poziomie, ponieważ codziennie oprowadza się tam zwiedzających.
Stan fizyczny – dobry.
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Fotografie

Stan fizyczny

1.1.3	Prehistoryczne
podziemne
szyby
kopalniane

Prehistoryczne szyby zostały odkopane
w celach badawczych oraz zmodyfikowane
w celu zapewnienia dostępu dla badaczy oraz
zwiedzających. Szyby (1,2,3) na tzw. pierwszej
trasie turystycznej zostały zbadane podczas
wykopalisk archeologicznych przed II wojną
światową. Dostęp do nich został następnie
zabezpieczony poprzez umieszczenie betonowych kopuł nad szybami. Szyb 1 był wcześniej używany jako wejście do trasy nr 1, ale
obecnie służy jako wyjście z podziemnej trasy
turystycznej.
Stan fizyczny – dobry.

1.1.4	Prehistoryczne Wykonano iniekcje w galeriach komunikacyjpodziemne
nych kopalń 795 i 804.
galerie
Stan fizyczny – bardzo dobry.
komunikacyjne

1.1.5	Prehistoryczne
podziemne
hałdy
odpadów
górniczych

Badane podczas prac archeologicznych i górniczych; zabezpieczone za pomocą drucianych
siatek ochronnych.
Stan fizyczny – bardzo dobry.

1.1.6	Prehistoryczne Nie poddano konserwacji.
ślady
Stan fizyczny – bardzo dobry.
oświetlenia
podziemnego

1.1.7	Prehistoryczne Badane podczas prac górniczych przy podziempodziemne
nej trasie turystycznej.
dowody
Stan fizyczny – dobry.
obecności
palenisk

Fotografie

4. Stan zachowania i czynniki wpływające na dobro

Element i nr kodu
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Pole górnicze Krzemionki Opatowskie, cd.

Element i nr kodu

Stan fizyczny

1.1.8	Prehistoryczne Trasa turystyczna nr 1: wizerunek „bogini”
podziemne
został poddany konserwacji.
rysunki
Stan fizyczny – bardzo dobry.
naskalne

4. Stan zachowania i czynniki wpływające na dobro
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1.1.9	Podziemne
kopalnie
niszowe
z galeriami

M. in. obszar znany jako Wielkie Komory
został poddany konserwacji; wymagane są
kolejne działania zabezpieczające, ochronne
i konserwacyjne.

1.2	Prehistoryczny
„krajobraz
przemysłowy”
1.2.1 Szyby i hałdy
kopalni
komorowych

Nie przeprowadzono żadnych prac konserwatorskich.
Stan fizyczny – bardzo dobry.

1.2.2 Szyby i hałdy
kopalni
filarowokomorowych

W rejonie kopalni 1, 2, 3 poważne zniszczenia
i przekształcenia.
Ogólnie stan bardzo dobry.

1.2.3 Szyby kopalni
niszowych
z galeriami,
kopalnie
jamowe
(odkrywkowe)
i hałdy

Stan fizyczny – dobry.

Fotografie

Element i nr kodu

Stan fizyczny
Ślady rabunku krzemienia. Większość utrzymana w niezmienionym stanie.
Ogólnie stan bardzo dobry.

1.2.5 Tymczasowe
obozowiska

Ślady obozowisk odkryte w rejonie kopalni
7 i zagłębień bezodpływowych (Kał Cebuli).
Zbadane archeologicznie. Te, które pozostały, są w dobrym stanie (niektóre zostały
utracone wskutek działalności kamieniołomu
w latach 50.–70. XX wieku).

4. Stan zachowania i czynniki wpływające na dobro

1.2.4 Pracownie
obróbki
krzemienia

Fotografie

2 Pole górnicze Borownia
Stanowisko to nie było poddawane wykopaliskowym badaniom archeologicznym przed
rokiem 2017. Wtedy to wykonano wykop krzyżowy w celu pobrania próbek węgla drzewnego do datowania radiowęglowego. Odnoga wykopu na linii północ-południe przez zagłębienie poszybowe i pozostałości hałdy pozwoliły nie tylko na pobranie dobrej próbki węgla, ale
także przyczyniły się do odnalezienia artefaktu krzemiennego, którego pochodzenie można
z dużym prawdopodobieństwem określić na epokę brązu.

Rysunek 172. Niewielki nóż tylcowy typu „Zele”, znaleziony
6 lipca 2017 roku po stronie południowej pola górniczego
Borownia (autor J. Lech).
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Pole górnicze Borownia

Element i nr kodu

Stan fizyczny

2.1	Prehistoryczne Niedostępne.
podziemia

4. Stan zachowania i czynniki wpływające na dobro

2.2	„Krajobraz
przemysłowy”
na
powierzchni

Stan fizyczny – bardzo dobry.

2.2.1	Szyby i hałdy

Prehistoryczny krajobraz antropogeniczny
(zagłębienia poszybowe i hałdy) jest względnie nienaruszony w obu zalesionych fragmentach pola górniczego. Drzewostan jest
dość młody, ponieważ mieszkańcy pozyskują
tutaj materiał na drewno opałowe.

Między dwoma zalesionymi fragmentami
pola górniczego znajduje się droga i pole
uprawne, które przecina zniwelowany, środkowy segment pola górniczego.
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2.2.2	Krzemienice
i warsztaty
obróbcze

Uważany za stosunkowo nienaruszony,
obiekt ten faktycznie zachował się w doskonałym stanie, co potwierdziły badania w 2017
roku, w trakcie których wykonano jedynie
płytki wykop i usunięto warstwę próchnicy. Odkryto skupisko tłuków (narzędzi do
obróbki krzemienia wykonanych z bardzo
rozpowszechnionych twardych głazów narzutowych pochodzenia skandynawskiego),
leżących wśród rozdrobnionego materiału
krzemiennego i gruzu wapiennego z szybów.

2.2.3	Funkcje osady

Już w trakcie badań prowadzonych przed
II wojną światową zlokalizowano osadę
położoną w sąsiedztwie pola górniczego
i powyżej brzegu rzeki. Świadczy o tym duża
ilość odnalezionych fragmentów prehistorycznych wyrobów ceramicznych oraz liczne
pozostałości krzemienia pasiastego z pracowni krzemieniarskich. Nie prowadzi się
tam obecnie prac wykopaliskowych. Stan –
stanowiska pogrzebane przez aluwia (ang.
buried archaeology).

Fotografie

3 Pole górnicze Korycizna
W tym miejscu nie przeprowadzono wykopalisk archeologicznych (zaplanowano je na najbliższe
lata, m.in. w celu uzyskania dokładnego datowania obiektu). Przeprowadzono badania geofizyczne.

Element i nr kodu

Stan fizyczny
Niedostępne.

3.2	„Krajobraz
przemysłowy”
na powierzchni

Stan fizyczny – bardzo dobry.

3.2.1 Szyby i hałdy

Rozległe, podłużne pole górnicze
pełne zagłębień poszybowych i hałd
zachowane w lesie. Powierzchnia zdradza ślady płytkich wykopów w poszukiwaniu krzemienia pasiastego.
Stan fizyczny – bardzo dobry.

3.2.2	Pracownie
obróbki
krzemienia

Obszary pracowni krzemieniarskich
wydają się bardziej zniszczone/zdegradowane niż w Borowni i Krzemionkach.
Stan fizyczny – dobry.

4. Stan zachowania i czynniki wpływające na dobro

3.1	Prehistoryczne
podziemia

Fotografie
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4 Osada Gawroniec – przebadana archeologicznie osada górnicza
Element i nr kodu

4. Stan zachowania i czynniki wpływające na dobro
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Stan fizyczny

4.1	Pracownie
obrółbki
krzemienia

Obszar warsztatów obróbki krzemienia
ma charakter stanowiska archeologicznego. Położony jest wśród pól uprawnych.
Na części terenu prowadzono wykopaliska
w latach 40. i 50. XX wieku. Zabytkowe
struktury archeologiczne pozostają pod
powierzchnią ziemi i pod ochroną. Należą
do nich m. in. jamy, z których pozyskiwano
less do zabezpieczania drewnianych ścian
chat. Zagłębienia te następnie zasypywano
różnego rodzaju odpadami, w tym materiałem krzemiennym (krzemień w lokalizacji wtórnej).

4.2	Funkcje osady

Obszar osady jest zewidencjonowanym
stanowiskiem archeologicznym. Położony jest wśród pól uprawnych. Na części
terenu prowadzono wykopaliska w latach
40. i 50. XX wieku. zabytkowe struktury
archeologiczne pozostają pod powierzchnią ziemi i pod ochroną.

Fotografie

Rodzaj elementu lub cechy, jej funkcja, materiał i lokalizacja, a także późniejsze wykorzystanie
terenu i czynniki naturalne mają wpływ na ochronę i stan zachowania.
Gdy wydobycie krzemienia ustało we wczesnej epoce brązu, pola górnicze o charakterystycznym pagórkowatym krajobrazie zagłębień poszybowych i hałd zarosły lasem zdominowanym
przez sosnę, dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), a także mniej liczne brzozy i osiki. Aż do
początku XX wieku pola górnicze (wszystkie trzy komponenty) były pokryte (i zabezpieczone)
lasem. Borownia pozostaje w większości terenem leśnym. Dwie główne części są porośnięte
lasem, a jedna, środkowa jest zniwelowana i stanowi pole uprawne (jest również przecięta
drogą). Pole Korycizna jest całkowicie porośnięte lasem. W Krzemionkach prowadzono wycinkę i orkę w latach 1910–1920, a także wydobywano wapień, co doprowadziło do zniszczenia
niektórych cech powierzchniowych i podziemnych kopalni komorowych, ale od tamtej pory
las wyrósł na nowo.
Na polu górniczym Krzemionki Opatowskie wykopaliska archeologiczne prowadzono w latach
20. i 30. XX wieku, a następnie wznowiono je w latach 50. XX wieku i trwają one do dnia dzisiejszego. We wczesnych latach 80. XX wieku wykonano krótki odcinek podziemnego tunelu
z dostępem do kopalni. Rozbudowano go w roku 1990 i ponownie w latach 2001–2004.
Wyrobiska podziemne podlegają naturalnym procesom geologicznym, jak działanie powietrza i wody. Przy odpowiednim zarządzaniu i monitorowaniu nie wpływa to negatywnie na
stan zachowania zgłoszonego dobra. Występują typowe problemy, takie jak okresowe wysokie poziomy wilgotności (co wymaga intensywniejszej wentylacji), gromadzenie się radonu

i rozwój glonów wskutek działania ciepłego światła. Działania związane z konserwacją i bezpieczeństwem, które umożliwiają bezpieczny dostęp do trasy podziemnej (takie jak montaż
podpór stropu w komorach) zostały zasadniczo przeprowadzone na głównej podziemnej trasie turystycznej. Osiadanie stropu jest monitorowane. W przebadanym archeologicznie szybie 4/606 zainstalowano nowoczesną infrastrukturę ochronną, pozwalającą na zachowanie
pierwotnych cech. W kopalni komorowej związanej z szybem 4 wykopaliska archeologiczne
objęły około 15% powierzchni, w tym na obszarze jednej (z trzech) galerii komunikacyjnej
i w całej galerii obwodowej.
Stan zachowania

1

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie

1.1

Prehistoryczne podziemia

1.1.1

Prehistoryczne podziemne kopalnie
komorowe

1.1.2

Prehistoryczne podziemne kopalnie filarowokomorowe

1.1.3

Prehistoryczne podziemne szyby kopalniane

1.1.4

Prehistoryczne podziemne galerie
komunikacyjne

1.1.5

Prehistoryczne podziemne hałdy odpadów
górniczych

1.1.6

Prehistoryczne ślady oświetlenia
podziemnego

1.1.7

Prehistoryczne podziemne dowody obecności
palenisk

1.1.8

Prehistoryczne podziemne rysunki naskalne

1.1.9

Podziemne kopalnie niszowe z galeriami

1.2

Prehistoryczny „krajobraz przemysłowy"

1.2.1

Szyby i hałdy kopalni komorowych

1.2.2

Szyby i hałdy kopalni filarowo-komorowych

1.2.3

Szyby kopalni niszowych z galeriami, kopalnie
jamowe (odkrywkowe) i hałdy

1.2.4

Pracownie obróbki krzemienia

1.2.5

Tymczasowe obozowiska

dobry

zadowalający

zły

4. Stan zachowania i czynniki wpływające na dobro

Element
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Element

4. Stan zachowania i czynniki wpływające na dobro

2

Pole górnicze Borownia

2.1

Prehistoryczne podziemia

2.2

„Krajobraz przemysłowy" na powierzchni

2.2.1

Szyby i hałdy

2.2.2

Krzemienice i warsztaty obróbcze

2.2.3

Funkcje osady

3

Pole górnicze Korycizna

3.1

Prehistoryczne podziemia

3.2

„Krajobraz przemysłowy" na powierzchni

3.2.1

Szyby i hałdy

3.2.2

Pracownie obróbki krzemienia

4

Osada Gawroniec

4.1

Pracownie obróbki krzemienia

4.2

Funkcje osady

dobry

zadowalający

zły

Nieznany

Nieznany
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Rysunek 173. Wykopaliska archeologiczne na polu górniczym Krzemionki Opatowskie w roku 2016 (autor J. Lech).
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Rysunek 174. Pole górnicze Borownia, wykopaliska w roku 2017 (autor J. Lech).

Rysunek 175. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie, zima 2017 roku (autor J. Lech).

Działania konserwatorskie
Regularne kontrole w komorach podziemnych przeprowadzane są na bieżąco przez pracowników muzeum (archeologów).
Działania konserwatorskie, naprawy i prace zrealizowane w latach 1999–2017

Element
4. Stan zachowania i czynniki wpływające na dobro
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Przeprowadzone prace i zakres prac

Data

Wielkie Komory

Obudowa górnicza w komorze bezpośrednio przylegającej
do trasy turystycznej, stemplowanie, iniekcje ciśnieniowe
i spoinowanie w komorach 1, 2 i szybie 11/827.

1999–2001

Udostępnienie
podziemi dla
zwiedzających

Wybudowanie nowego odcinka podziemnej reasy turystycznej.
Zabezpieczenie obudowami górniczymi, stemplowanie,
osiatkowanie.

2001–2004

Kopalnia 821

Pionowe iniekcje ciśnieniowe.

2005

„Krajobraz
przemysłowy"
na powierzchni

Oczyszczenie podszycia (segment A).

2005

Kopalnia 6/668

Prace archeologiczne i konserwatorskie.

2005–2009

Udostępnienie
podziemi dla
zwiedzających

Trasa podziemna zabezpieczona pasem betonowym
(pomarańczowa linia).

2007

Udostępnienie
podziemi dla
zwiedzających

Prace archeologiczne i zabiegi konserwatorskie w Wielkich
Komorach oraz szybie 11/827. Działania konserwacyjne
na trasie turystycznej i w szybie 11/827 (wiązanie warstw
za pomocą pionowej iniekcji ciśnieniowej, spoinowanie,
uszczelnianie spoin).

2008–2009

„Krajobraz
przemysłowy"
na powierzchni

Pomost widokowy pomiędzy pawilonami ponad powierzchnią
pola górniczego.

2008

Udostępnienie
podziemi dla
zwiedzających

Wymiana oświetlenia.

2008

Kopalnia 6/668

Zabezpieczenie.

2011

Udostępnienie
podziemi dla
zwiedzających

Szyb wentylacyjny i ewakuacyjny, trasa turystyczna i Wielkie
Komory zostały zabezpieczone pionową iniekcją ciśnieniową,
wykonaniem obudowy górniczej, zainstalowano również nowe
siatki ochronne oddzielające trasę od neolitycznych wyrobisk
górniczych.

2014

„Krajobraz
przemysłowy"
na powierzchni

Oczyszczenie podszycia (segment A).

2016–2017

Zasadnicze planowane działania konserwatorskie

Element

Zakres prac

Data

Oczyszczenie podszycia (Segment A).

Każdego roku
w okresie
jesiennozimowym

Trasa turystyczna

W ramach projektu: „Zwiększenie dostępności do
2017–2019
Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum
Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” oraz Pałacu
Wielopolskich” planowane do wykonania są następujące
prace:
•	wymiana układu zasilania i oświetlenia na podziemnej
trasie turystycznej,
•	wyrównanie/niwelacja spągu (podłogi) galerii dla
zwiedzających,
•	wymiana siatek zabezpieczających hałdy odpadów
górniczych i osłon wglądów do wyrobisk górniczych,
• przebudowa pawilonów,
•	przebudowa szybu „Zenon” i instalacja windy dla osób
niepełnosprawnych,
•	wymiana pomostu widokowego nad neolitycznym
polem górniczym między pawilonami.
• przebudowa Domku Archeologów,
• rozbiórka starych budynków muzealnych,
•	poprawa warunków bezpieczeństwa (alarmy,
monitorowanie, światłowody, klimatyzacja),
• monitoring wizyjny pola górniczego,
• przygotowanie nowej stałej wystawy archeologicznej.

Badania prehistorycznych wyrobisk podziemnych w celach naukowych trwają z przerwami od
ponad dziewięćdziesięciu lat. Podobnie jest, jeśli chodzi o badanie prehistorycznego krajobrazu
przemysłowego (choć mniej intensywnie). Kontynuacji badań sprzyja rozwój nowoczesnej technologii, która daje nowe możliwości interpretacji. Kwestie bezpieczeństwa obejmują dbałość
o stabilność wyrobisk, chociaż jak już wielokrotnie wspomniano, monolityczna, warstwowa,
spoista skała wapienna – podobnie jak w prehistorii – także dzisiaj zapewnia stabilność strukturalną podziemi. Należy mieć na uwadze, co jest wspólne wszystkim neolitycznym kopalniom
krzemienia i wielu innym historycznym kopalniom, że wydrążone w przeszłości przestrzenie
były rutynowo zasypywane (wypełniane) luźną skałą płonną. Było to konieczne ze względu na
optymalne gospodarowanie dobrem i na zapewnienie dodatkowej stabilności strukturalnej
(bezpieczeństwa). Podczas prac archeologiczno-konserwatorskich w takich wyrobiskach należy
zachować szczególną ostrożność.
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„Krajobraz
przemysłowy"
na powierzchni
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4.b Czynniki mające wpływ
na dobro
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Najważniejszymi czynnikami, które mogą wpływać (negatywnie lub pozytywnie) na zgłoszone
dobro są:
•	Wydobycie wapienia, teraz wstrzymane (i nie jest już dozwolone) w obrębie/w sąsiedztwie
pola górniczego Krzemionki Opatowskie oraz pola górniczego Korycizna;
•	Rozwój budownictwa mieszkaniowego na dwóch obszarach strefy buforowej pola górniczego Krzemionki Opatowskie (wieś Magonie na północy i Sudół na zachodzie), które może
mieć wpływ na krajobraz otoczenia;
• Potencjalne inwestycje w strefie buforowej osady w na Gawrońcu;
•	Nielegalne pozyskiwanie krzemienia pasiastego z terenu prehistorycznego krajobrazu
przemysłowego, w szczególności na Koryciznie i w mniejszym stopniu na polach górniczych Borownia i Krzemionki Opatowskie. Działalność ta, rozpowszechniona pod koniec
pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, praktycznie zanikła około roku 2011 po interwencji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Komendzie Głównej Policji, wzmożonych patrolach prowadzonych przez policję, służbę leśną Nadleśnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim
oraz pracowników i personel ochrony Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”. Aktualnie dobrej jakości krzemień pasiasty do produkcji ozdób i biżuterii pozyskuje się
w przemysłowych kamieniołomach wapienia położonych poza terenem wpisu.
•	Nielegalne składowanie śmieci na polu
górniczym Borownia (przy drodze) oraz na
polu górniczym Korycizna.

Rysunek 176. Pole górnicze Borownia. Nielegalne składowanie odpadów z gospodarstw domowych we wschodnim, zalesionym segmencie, tuż przy drodze (autor
B. Gamble).

(i) Presje rozwojowe
(np. ingerencja, adaptacja, rolnictwo, wydobycie)
Wydobycie
Eksploatacja kamieniołomów w bezpośrednim sąsiedztwie zgłoszonego dobra została wstrzymana. Działalności takiej nie wolno już prowadzić w obrębie zgłoszonego dobra. Co więcej,
eksploatacja kamieniołomu w jego strefie buforowej, która może mieć negatywny wpływ na
jego wartości jako potencjalnego miejsca światowego dziedzictwa, będzie również zabroniona. W roku 2014 zasypano i zrekultywowano ostatni aktywny kamieniołom (wykorzystywany

w ostatnich dziesięcioleciach jako miejsce składowania odpadów przez przedsiębiorstwo hutnicze). Część ściany roboczej kamieniołomu nie została zakryta i służy celom edukacyjnym.
W 2016 roku odrzucono wniosek o uruchomienie kamieniołomu na północ od strefy buforowej
pola górniczego Krzemionki Opatowskie, motywując to potrzebą ochrony dziedzictwa kulturowego (powołując się na status Krzemionek Opatowskich i ich obecność na liście informacyjnej
w ramach procesu kandydowania do wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO).
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Rysunek 177. Zrekultywowany kamieniołom oraz zachowana część geologiczna w rezerwacie
przyrody w Krzemionkach Opatowskich, 2015 (autor K. Kaptur).
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Rysunek 178. Wniosek na uruchomienie kamieniołomu wapienia (3 hektary, do 40 metrów głębokości), w odległości 1 kilometra na północny zachód od rezerwatu „Krzemionki” został w 2016 roku
odrzucony. Legenda: kolor czerwony – zarys planowanego kamieniołomu; kolor niebieski – droga;
kolor żółty – granica rezerwatu; kolor zielony - pole górnicze; kolor czarny – granica obszaru Natura
2000 (autor K. Kaptur).

Budownictwo mieszkaniowe
W przypadku pola górniczego Krzemionki Opatowskie nie zezwala się na lokowanie żadnego
typu zabudowy (budynki mieszkalne itp.) w obrębie zgłoszonego dobra. Na terenie wsi Magonie i
Sudół, w strefie buforowej znajduje się szereg działek znajdujących się w prywatnych rękach, które mogą potencjalnie zostać zabudowane. W Magoniach budynki w obrębie istniejącej wsi znajdują się blisko granicy zgłoszonego dobra. Proponuje się, aby „park kulturowy”, który ma chronić
odpowiednie wartości w strefie buforowej i w szerszym otoczeniu zgłoszonego dobra, został
również wykorzystany jako prawne ramy regulacyjne i zapewniał wytyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego, by wyeliminować jakiekolwiek ryzyko negatywnego oddziaływania.
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W obrębie pola górniczego Borownia nie istnieje zabudowa, nie jest także możliwe jej planowanie. Obszar ten (jego wyraźnie zarysowane w terenie segmenty) jest przecięty na dwie części
drogą i polem uprawnym. Obie zewnętrzne części pola górniczego porośnięte są lasem.
Pole górnicze Korycizna jest w całości porośnięte lasem użytkowym, który jest częściowo własnością Skarbu Państwa, a w części prywatną. Nie jest planowana zmiana sposobu użytkowania.
Obecnie (2017), w obrębie osady Gawroniec prowadzona jest jedynie działalność rolnicza. Część
gruntów należy do lokalnych właścicieli (rolników), część jest w rękach prywatnego inwestora,
który jest zarazem właścicielem lokalnego muzeum porcelany. Wszelkie prace budowlane w obrębie osady Gawroniec byłyby szkodliwe dla jej potencjału archeologicznego i mogą być wysoce
niepożądane dla zachowania krajobrazu otoczenia. Dlatego też oprócz ochrony zabytków, Plan
Zarządzania będzie również obejmować odpowiednie działania kontrolne (dokument taki przygotowano w roku 2018).
Struktura funkcjonalno-przestrzenna pól górniczych w Krzemionki, Borownia i Korycizna charakteryzuje się przewagą lasów, otwartych gruntów rolnych i rozproszonym osadnictwem z przewagą
niskiej zabudowy. Bezpośrednio na północ od osady Gawroniec znajduje się miasteczko Ćmielów
położone wzdłuż lokalnej drogi, w i dolinie rzeki Kamiennej. Wzniesienie Gawroniec dominuje nad
Ćmielowem i obecnie istnieje małe prawdopodobieństwo, że rozwój urbanistyczny miejscowości
wpłynie negatywnie na wartość komponentu. Jednak w strefie buforowej na południe, pofalowany krajobraz wiejski został miejscami zakłócony współczesną zabudową, stąd konieczna jest
kontrola tego aspektu rozwoju przestrzennego i zostanie ona włączona do Planu Zarządzania.

(ii) Presje środowiskowe
(np. zanieczyszczenie, zmiany klimatyczne, pustynnienie)
Wszystkie komponenty (pola górnicze) zgłoszonego dobra leżą na równinie nizinnej i są niemal
w całości porośnięte lasem. Czwarty komponent (osada Gawroniec) znajduje się na wzniesieniu,
na skraju wyżyny górującej nad doliną rzeki Kamiennej.
Infrastruktura podziemna pola górniczego Krzemionki Opatowskie musi być odpowiednio wentylowana i zabezpieczona przed zawaleniem. Kopalnie zostały porzucone we wczesnym okresie
epoki brązu, ale na ogół stabilność strukturalna w kopalniach komorowych i filarowych jest bardzo dobra, ponieważ są one wydrążone w twardej, monolitycznej skale wapiennej.

Wymienione ryzyka wymagają ciągłej i spójnej polityki ze strony władz, w tym koordynacji
działań, systematycznej kontroli i monitorowania. Współpraca ekspertów w tych dziedzinach
wymaga odpowiedniego i stałego finansowania, które jest zapewniane przez Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”, oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegółowe informacje są udostępnione w Planie Zarządzania.

(iii) Katastrofy naturalne i przygotowanie na wypadek ryzyka
ich wystąpienia (trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, itp.)
Tereny leśne w każdym z trzech pól górniczych mogą być narażone na potencjalne zagrożenie
pożarowe. Jeżeli pożar wybuchnie, szkody wyrządzone substancji zabytkowej zgłoszonego
dobra nie będą mieć negatywnego wpływu i będą tymczasowe.
Zakres przygotowań do przeprowadzenia akcji ratowniczej pod ziemią na polu górniczym
Krzemionki Opatowskie (plan ratunkowy) został określony w Planie Zarządzania. Obejmuje on
działania ratownicze, spełniając potencjalne wymagania przewidziane przez służby ratownicze dla działań w podziemnych wyrobiskach kopalnianych oraz gwarantując natychmiastową
pomoc w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób.

(iv) Odpowiedzialne zwiedzanie miejsc światowego dziedzictwa
Spośród wszystkich komponentów zgłoszonego dobra jedynie pole górnicze Krzemionki Opatowskie jest udostępnione zwiedzającym. Należy mieć na uwadze, że jest to główne
pole górnicze (odpowiada za ponad 90% wydobycia krzemienia pasiastego w czasach prehistorycznych). Ponadto jest ono częściowo zbadane, zabezpieczone i dzięki temu oferuje
dostęp do zabytkowych podziemi. Przygotowania do przyjęcia ruchu turystycznego trwały
tutaj przez ponad 50 lat, a najpoważniejsze inwestycje poczyniono w latach 80. i 90. XX wieku
oraz na początku XXI wieku. W 2012 roku w sąsiedztwie dobra ukończono budowę głównego
budynku muzeum, centrum dla zwiedzających oraz kompleksu konferencyjno-edukacyjnego.
Pola Borownia i Korycizna nie są dostępne dla zwiedzających, a osada Gawroniec znajduje się
na terenie prywatnym.
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Pod ziemią, w większości miejsc, naturalne właściwości skały (twardy wapień w formie poziomych, lekko opadających warstw, filary wspornikowe z nienaruszonej skały) zostały dodatkowo wzmocnione działaniami człowieka (na przykład hałdy odpadów górniczych wypełniających
wydrążone przestrzenie od spągu do stropu), co przyniosło efekt dużej stabilności i trwałości.
Struktury te są w bardzo dobrym stanie. Użycie belek drewnianych prawdopodobnie nie miało służyć wzmocnieniu stropu, a jedynie zapewnić stabilność zgromadzonych odpadów górniczych. Mimo iż drewno już dawno uległo rozkładowi, nie stanowi to poważnego zagrożenia
czy problemu. Nieznaczne i miejscowe osiadanie stropów jest pewnym wyzwaniem. Stosowne
środki zapobiegawcze wdrażano już od czasu pierwszych wykopalisk na polu górniczym Krzemionki Opatowskie. Z czasem ulegały one stopniowemu rozwojowi pod względem jakości i adekwatności stosowanych rozwiązań. Ślady wszystkich etapów konserwacji są dobrze widoczne i
stanowią element edukacyjny wyeksponowany na trasie turystycznej. Ruchy tektoniczne nie
zagrażają terytorium Polski.
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Wśród turystów krajowych dominują grupy szkolne z uczniami różnych klas. Wśród turystów
zagranicznych najwięcej jest odwiedzających z Czech i Niemiec.
Szczyt sezonu turystycznego przypada na okres od maja do czerwca.
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Obecnie część podziemna ekspozycji nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału pod względem liczby zwiedzających i może przyjąć większą liczbę turystów, w szczególności w okresie
jesienno-zimowym, gdyż warunki pogodowe nie wpływają na komfort zwiedzania ekspozycji
pod ziemią. Ze względów bezpieczeństwa maksymalna liczba turystów przebywających pod
ziemią zawsze podlega dokładnym uregulowaniom. Potencjalnie istnieje możliwość rozbudowy podziemnych tras turystycznych, aby zapewnić dostęp osobom mniej sprawnym lub
niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W odniesieniu do elementów powierzchniowych takie ograniczenia nie istnieją, a poziom obłożenia ruchem turystycznym uzależniony jest jedynie od sposobu zarządzania obiektem.
Dostępny jest także szyb 4, ale wyłącznie dla badaczy i ekspertów. Prowadzi on do nienaruszonej kopalni komorowej odwiedzanej rocznie przez około 50 osób, głównie archeologów
i studentów archeologii. Jedna z jej odchodzących promieniście od szybu galerii komunikacyjnych została częściowo odkopana wraz z całą galerią obwodową. Aby się do niej przedostać
należy poruszać się w postawie kucznej lub przeczołgać się po podłożu.
Jakakolwiek presja na wzrost (szczególnie niekontrolowany) liczby odwiedzających może
negatywnie wpłynąć na poszczególne elementy zabytku. Taka sytuacja może odcisnąć się
na zasobach przyrodniczych i kulturowych obiektu oraz na jego zrównoważonym rozwoju.
Zagrożenia, które niesie ze sobą zwiększona obecność turystów obejmują między innymi:
•	zmiany w krajobrazie wynikające z konieczności rozbudowy infrastruktury dla zwiedzających i infrastruktury transportowej;
•	degradacja cech powierzchniowych, zwłaszcza prehistorycznego krajobrazu „przemysłowego”;
• zmniejszenie zasobów wodnych (wzmożone zużycie wody na miejscu);
• wzrost ilości odpadów;
•	zanieczyszczenie powietrza (emisja z pojazdów, znacząca emisja azotu, siarki i tlenków
węgla);
• wzrost poziomu hałasu.
Stąd, Plan Zarządzania bierze pod uwagę odpowiednie aspekty powyższych zagrożeń, tak aby
przygotować się na wzrost liczby odwiedzających,
ale równocześnie złagodzić związane z tym presje rozwojowe i uniknąć niekorzystnych efektów
takiego stanu rzeczy.

Rysunek 179. Interpretacja dotyczy wszystkich wartości
dobra (autor K. Pęczalski).

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie – liczba odwiedzających

Rok

Odwiedzający

Trasa podziemna

Pozostali

17 811

1155

Krajowi
2017

2016

2014

2013

51

Łącznie

17 862

Krajowi

35 155

Zagraniczni

35 219

Krajowi

30 955
31 108

Krajowi

33 123
33 282

Krajowi

33 067

Łącznie

1044
32 152
1824

159

Łącznie
Zagraniczni

37 414

153

Łącznie
Zagraniczni

2195

64

Łącznie
Zagraniczni

19 017 (do czerwca)

35 106
1512

76
33 143

34 655

Krajowi
2012

Zagraniczni
Łącznie

34 760

Krajowi
2011

Zagraniczni
Łącznie

38 209

Krajowi
2010
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2015

Zagraniczni

Razem

Zagraniczni
Łącznie

39 117

(v) Liczba mieszkańców w granicach dobra i strefy buforowej
Liczba mieszkańców w granicach dobra i strefy buforowej

Id

Nazwa części składowej

Dobro zgłoszone
do wpisu na listę

Strefa buforowa
(szacunkowo)

K1

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie

0

400

K2

Pole górnicze Borownia

0

0

K3

Pole górnicze Korycizna

0

50

K4

Osada Gawroniec

0

1000

Razem

0

1450
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(autor B. Gamble)
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(autor A. Jedynak)

5.a Własność
Podziemne przestrzenie prehistorycznych kopalń stanowią własność Skarbu Państwa. Zorganizowana podziemna trasa turystyczna na polu górniczym Krzemionki Opatowskie, a także trasa do
szybu 4/606 (dla ekspertów, średnio jest około 50 odwiedzających rocznie) są zarządzane przez
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”, oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W przypadku gruntów i obiektów naziemnych, sprawa własności przedstawia się następująco:

Nazwa części składowej

Dobro zgłoszone
do wpisu na listę

Własność
państwowa

Własność prywatna
(indywidualni
właściciele)

K1

Pole górnicze Krzemionki
Opatowskie

311,3 ha

309,02 ha /
99,27%

2,28 ha / 0,73%

K2

Pole górnicze Borownia

11,6 ha

6,32 ha / 54,34%

5,31 ha / 45,66%

K3

Pole górnicze Korycizna

9,9 ha

1,9 ha / 19,2%

7,99 ha / 80,8%

K4

Osada Gawroniec

16,4 ha

0,63 ha / 3,86%

15,77 ha / 96,14%

349,2 ha

317,87 ha /
91,03%

31,35 ha / 8,97%

Razem

Każdą część składową dobra otacza strefa buforowa. Własność tego terenu, który obejmuje obszar 1888,7 ha, jest bardziej zróżnicowana. Należy ona do wielu właścicieli prywatnych
i państwowych.
Przynależność administracyjna

Id

K1

K2

K3

K4

Nazwa części składowej
Pole górnicze Krzemionki
Opatowskie

Pole górnicze Borownia

Powiat

Gmina

Wieś / miasto

Bodzechów

Sudół

ostrowiecki
Ćmielów

Stare Stoki,
Ruda Kościelna

ostrowiecki

Ćmielów

Ruda Kościelna

ostrowiecki

Ćmielów

Ruda Kościelna

opatowski

Ożarów

Wojciechówka

ostrowiecki

Ćmielów

Ćmielów

Pole górnicze Korycizna

Osada Gawroniec
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Właściciele i administratorzy kandydującego dobra

Id

K1

Nazwa części
składowej

Pole górnicze
Krzemionki
Opatowskie
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K2

K3

K4

Pole górnicze
Borownia

Pole górnicze
Korycizna

Osada Gawroniec

Własność

Administracja

Indywidualni
właściciele prywatni
(7 działek)

Indywidualni właściciele prywatni
(7 działek)

Powiat ostrowiecki

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Św. (użytkowanie wieczyste)

Skarb Państwa

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Św. (użytkowanie)

Skarb Państwa

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec
Św. (w zarządzie)

Skarb Państwa

Urząd Miasta i Gminy Ćmielów
(użytkowanie)

Gmina Bodzechów

Gmina Bodzechów

Gmina Ćmielów

Gmina Ćmielów

Indywidualni
właściciele prywatni
(5 działek)

Indywidualni właściciele prywatni
(5 działek)

Skarb Państwa

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec
Św. (w zarządzie)

Skarb Państwa

Urząd Miasta i Gminy Ćmielów
(użytkowanie)

Skarb Państwa –
Agencja Nieruchomości Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości
Rolnych – Oddział
Rolnych – Oddział w Rzeszowie
w Rzeszowie
Skarb Państwa

Powiat ostrowiecki (w zarządzie)

Indywidualni
właściciele prywatni
(12 działek)

Indywidualni właściciele prywatni
(12 działek)

Skarb Państwa

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec
Św. (w zarządzie)

Indywidualni
właściciele prywatni
(38 działek)

Indywidualni właściciele prywatni
(38 działek)

Skarb Państwa

Urząd Miasta i Gminy Ćmielów
(użytkowanie)

5.b Rodzaje ochrony
Dobro zgłoszone do wpisu na Listę podlega ochronie na podstawie kilku niezależnych, ale
uzupełniających się systemów regulacji prawnych. Ważnymi cechami obecnych zasad i form
ochrony zgłoszonego dobra są relacje między systemami ochrony dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego oraz nakładającymi się na siebie formami ochrony, które budują solidne
podstawy do tworzenia i wdrażania kompleksowego, wielowymiarowego i partycypacyjnego planu zarządzania, który będzie się koncentrować na dziedzictwie kulturowym i ochronie
krajobrazu.

Kulturowe

Przyrodnicze

na podstawie Ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (ustawa z dnia 23 lipca
2003 roku, Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568,
z późniejszymi zmianami)

na podstawie ustawy o ochronie przyrody (ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Dz. U. z 2004 roku,
Nr 92, pozycja 880, z późniejszymi zmianami)

Pomnik Historii: Krzemionki – kopalnie
krzemienia z epoki neolitu, znajdujące się
we wsi Sudół w gminie Bodzechów
Rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września
1994 roku, „Monitor Polski” nr 50 poz. 419

Krzemionki PLH260024
Obszar Natura 2000 o znaczeniu
wspólnotowym (Site of Community
Importance, SCI)
Dyrektywa Rady Europy 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 roku w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory
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Id

Nazwa
części
składowej

Data utworzenia – marzec 2011 roku

K1

Wpis do rejestru zabytków województwa
świętokrzyskiego

Rezerwat przyrody w Krzemionkach
Opatowskich

Decyzja nr 1 o wpisie do rejestru zabytków
z dnia 28 września 1945 roku

Rozporządzenie Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 roku;
„Monitor Polski” nr 33 z roku 1995, poz. 396

Pole
Górnicze
Krzemionki Rejestr zabytków nr A1 l 499/1Aa,
Opatowskie 27.05.1967

Obszar chronionego krajobrazu doliny
rzeki Kamiennej
Uchwała nr XXXV/617/13 sejmiku
województwa świętokrzyskiego z dnia 23
września 2013 roku w sprawie wyznaczenia
obszaru chronionego krajobrazu doliny
rzeki Kamiennej (dziennik urzędowy
województwa świętokrzyskiego, poz. 3309)
Wpis do rejestru zabytków województwa
świętokrzyskiego
Rejestr zabytków nr A 260, 15.09.1981

K2

Pole
górnicze
Borownia

Dolina rzeki Kamiennej PLH260019
Obszar Natura 2000 o znaczeniu
wspólnotowym (Site of Community
Importance, SCI)
Dyrektywa Rady Europy 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 roku w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory
Data utworzenia – marzec 2011 roku

K3

K4

Pole
górnicze
Korycizna
Osada
Gawroniec

Wpis do rejestru zabytków województwa
świętokrzyskiego
Rejestr zabytków nr A 265, 15.07.1982
Wpis do rejestru zabytków województwa
świętokrzyskiego
Rejestr zabytków nr C.39, 28.02.2019
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Pomnik Historii
Pomnik historii Krzemionki – kopalnie krzemienia z epoki neolitu, położone we wsi Sudół w gminie
Bodzechów, ustanowione rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski z dnia 8 września
1994 roku, „Monitor Polski” nr 50, poz. 419.
Celem utworzenia pomnika historii było zachowanie kompleksu architektury wyrobisk związanego z prehistorycznym górnictwem ze względu na unikatowość archeologiczną w skali światowej,
a także do celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych.
Aneks 2, załącznik nr 1
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Rejestr zabytków województwa świętokrzyskiego
Krzemionki
Wpisane do rejestru pod numerem A1/499/1Aa

Cieszący się uznaniem na całym świecie od wielu dziesięcioleci, ten wyjątkowy obiekt został uznany
za zabytek w dniu 28 września 1945 roku i wpisany do rejestru zabytków w 1967 roku. Ważność
decyzji została przedłużona w roku 1986 i 1999. Rezerwat archeologiczny „Krzemionki”, obejmujący kopalnię krzemienia z późnej epoki kamiennej (neolitu) i wczesnej epoki brązu, uzyskał ochronę
prawną, co wiązało się z zakazem wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejącym stanie obiektu.
Aneks 2, załącznik nr 2

Borownia
Wpisana do rejestru pod numerem A 260

Pozostałości prehistorycznej kopalni krzemienia pasiastego „Borownia” w Rudzie Kościelnej
zostały wpisane do rejestru zabytków ze względu na jej wyjątkową wartość wynikającą z dobrze
zachowanego prehistorycznego „przemysłowego” krajobrazu pola górniczego oraz osady kultury
pucharów lejkowatych i kultury mierzanowickiej, która sąsiaduje z kopalnią.
Aneks 2, załącznik nr 3

Korycizna
Wpisana do rejestru pod numerem A 265

W uzasadnieniu decyzji o wpisaniu kopalni krzemienia pasiastego „Korycizna” we wsi Wojciechówka do rejestru zabytków podkreślono, że wraz z sąsiednimi warsztatami naziemnymi jest ona częścią tak zwanego Wschodniołysogórskiego Okręgu Eksploatacji Krzemienia, który jest jednym

z największych i najciekawszych kompleksów prehistorycznego górnictwa w tym regionie. Kopalnia jest związana z populacją kultury mierzanowickiej z wczesnej epoki brązu. Dodatkowo, obszar
kopalni obejmuje dobrze zachowany prehistoryczny „przemysłowy” krajobraz pola górniczego.
Aneks 2, załącznik nr 4

Obszary Natura 2000
Krzemionki
Obszar Natura 2000 o znaczeniu wspólnotowym (Site of Community Importance, SCI) ustanowiony w marcu

Charakterystyka obszaru:
Obszar położony jest w mezoregionie Przedgórze Iłżeckie i składa się głównie z lasów, w tym między
innymi z lasów sosnowych i mieszanych oraz grądów i lasów dębowych. Małe obszary są pokryte
wtórnymi murawami kserotermicznymi, które porastają poeksploatacyjne tereny kopalni krzemienia [Krzemionki Opatowskie, komponent K1] oraz opuszczone kamieniołomy wapienia.
Obszar rozciąga się na przeważnie płaskiej równinie denudacyjnej, zbudowanej w znacznej mierze
z wapieni jurajskich pokrytych cienką warstwą piaszczystych i piaszczysto-gliniastych osadów plejstoceńskich. W jego północnej części można znaleźć zapadliska krasowe, doliny erozyjne oraz antropogeniczne deformacje powierzchni w postaci starych wyrobisk górniczych i kamieniołomów. Cały
obszar jest suchy, pozbawiony zbiorników wodnych lub cieków wodnych.
Znaczenie i główne cele ochrony:
Na terenie tym znajdują się dość rozległe grądy i lasy dębowe. Pozostałe drzewostany są głównie
wykorzystywane przez gospodarstwa domowe i obejmują między innymi subkontynentalny bór
sosnowy świeży Peucedano-Pinetum oraz suboceaniczny bór sosowy świeży Leucobryo-Pinetum,
reprezentujący podstawowe elementy fitocenozy. Łącznie znaleziono tu trzy różne typy siedlisk
(zgodnie z załącznikiem do I dyrektywy siedliskowej), które zajmują ponad 16% powierzchni. Jeśli
chodzi o florę roślin naczyniowych, znajduje się tutaj duża grupa gatunków reliktowych, rzadkich i zagrożonych. Występuje tu sześć gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin:
Daphne cneorum, Cerasus fruticosa, Festuca amethystina subsp. ritschlii, Cephalanthera rubra; oraz
dwa gatunki roślin wymienione w załączniku do II dyrektywy siedliskowej: Adenophora liliifolia
oraz Cypripedium calceolus.
Działania w zakresie ochrony mają się przede wszystkim koncentrować na tych spośród rozpoznanych siedlisk, które mają znaczenie priorytetowe, tj. na dobrze zachowanych dąbrowach ciepłolubnych. Ich ogromna wartość wynika ze składu gatunkowego, który wpływa na różnorodność
biologiczną na poziomie gatunków w regionie i na terenie całego kraju. Tego rodzaju siedliska
są również domem dla gatunków przyrodniczych, w tym przypadku: kilku licznie występujących
i obecnych od kilku dziesięcioleci populacji dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia i mniej
licznych, ale stabilnych populacji obuwika pospolitego Cypripedium calceolus.
Na obszarze tym znajduje się również siedlisko pachnicy dębowej Osmoderma eremita (w Krzemionkach Opatowskich, komponent K1).
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Obszar daje schronienie reliktowym, rzadkim i zagrożonym gatunkom, takim jak: Coronella austriaca, Mantis religiosa, Scolia hirta, Iphiclides podalirius, Papilio machaon, Apatura ilia, Carabus inricatus,
Chondrula tridens, Nesovitrea petronella. Na obszarze tym można również spotkać gatunki ptaków
wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 79 / 409.EEC, a mianowicie: Dendrocopos syriacus,
Dendrocopos medius, Lanius collurio, Lullula arborea i Sylvia nisoria.
Obszar został zaprojektowany w taki sposób, by umożliwić zachowanie następujących siedlisk
flory i fauny wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dziennik Urzędowy
L 206, 22/07/1992 P. 0007 - 0050)
1. Siedliska przyrodnicze:
•	6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea oraz thermophilous grasslands Asplenion
septentrionalis Festucion pallentis)
•	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (lasy dębowo-grabowe oraz lipowo-dębowo-grabowe). (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
•	91I0 Ciepłolubne dąbrowy(Quercetalia pubescenti petraeae)
2. Gatunki roślin:
• 4068 Dzwonecznik Adenophora liliifolia
• 1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus
Dla obszaru Natura 2000 jest opracowywany plan działań ochronnych.
Aneks 2, załącznik nr 6

Dolina rzeki Kamiennej
Obszar Natura 2000 o znaczeniu wspólnotowym (Site of Community Importance, SCI) ustanowiony w marcu 2011
roku PLH 260019

Charakterystyka obszaru:
Obszar jest położony w mezoregionie Przedgórze Iłżeckie. Obejmuje on rozległą dolinę rzeki
Kamiennej, klasyczną równiną denudacyjną, której wysokości absolutne rzadko przekraczają
200 m.n.p.m. Od Ćmielowa Kamienna wykorzystuje zagłębienie uskoku i płynie w kierunku północnym. Na tym odcinku tworzy ona dwa malownicze przełomy, jeden w Podgrodziu [w granicach komponentu K2], a drugi w Bałtowie. Dla tego fragmentu charakterystyczne są strome
lessowe lub wapienne krawędzie urozmaicone przez liczne odsłonięcia skał wapiennych, wąwozy, jaskinie lub jary. Obszar zbudowany jest ze skał wapiennych stanowiących obrzeże mezozoiczne Gór Świętokrzyskich, z utworów środkowej i górnej jury oraz skał kredowych, cechuje
się znacznymi wyniosłościami schodzącymi stromymi krawędziami w dolinę rzeki. Dolina ma
w większości rozległą równinę zalewową z licznymi śladami porzuconych meandrów oraz jedną terasę zalewową. W dolinie dominują rozległe ekstensywnie użytkowane łąki o zmiennym
uwilgotnieniu, a także łęgi, zarośla wierzbowe, trafiają się także torfowiska niskie. Krawędzie
i zbocza doliny zajęte są przez dobrze wykształcone murawy kserotermiczne. Obszar dodatkowo urozmaicają wydmy i liczne leje krasowe. Od północnego przełomu Kamienna skręca w kierunku wschodnim i wpada do Wisły.
Znaczenie i główne cele ochrony:
Obszar ten ma bardzo zróżnicowaną i bogatą florę dzięki dużemu urozmaiceniu podłoża skalnego,
rzeźby, gleb, a także działalności człowieka. Na siedliskach oligotroficznych, piaszczysto-ilastych

Aneks 2, załącznik nr 7

Rezerwat przyrody
Rezerwat przyrody „Krzemionki Opatowskie”
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 roku; „Monitor Polski” nr 33 z roku 1995, poz. 396

Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 378,81 ha powstał w 1995 roku. Jest to rezerwat częściowy, którego celem jest zachowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin (między
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dominują świeże bory sosnowe i bory mieszane. Na glebach lessowych, zwłaszcza na zboczach
doliny Kamiennej zachowały się fragmentarycznie żyzne grądowe lasy liściaste z rzadkimi i prawnie
chronionymi roślinami takimi jak: tojad mołdawski Aconitum moldawicum, tojad dzióbaty A. variegatum, ułudka leśna Omphalodes scorpioides, groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus. Dużą
wartość przyrodniczą przedstawiają rezerwaty leśne Modrzewie, Ulów i Lisiny Bodzechowskie.
Ogółem stwierdzono tu występowanie 13 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 42 % obszaru. Do najcenniejszych należą murawy kserotermiczne, w tym szczególnie naskalne oraz ostnicowe, z wieloma cennymi i zagrożonymi gatunkami (takimi jak: turzyca stopowata Carex pediformis, ostnica powabna Stipa pulcherrima, ostnica
Jana Stipa joannis, kosaciec bezlistny Iris aphylla), łąki o różnym stopniu uwilgotnienia, grądowe
lasy liściaste i starorzecza oraz niewielkie fragmenty łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych. Atrakcyjność obszaru podnosi zdecydowanie fakt, iż występuje tu jedna z najliczniejszych
i dosyć stabilnych w Polsce populacji obuwika pospolitego Cypripedium calceolus. Zapewnia on
również schronienie dla 11 gatunków zwierząt z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej, takich jak:
mopek Barbastella barbastellus, bóbr Castor fiber, wydra Lutra lutra, traszka grzebieniasta Triturus
cristatus, kumak nizinny Bombina bombina, boleń Aspius aspius, trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, modraszek telejus Maculinea teleius (Phengaris teleius), czerwończyk nieparek Lycaena dispar
i pachnica dębowa Osmoderma eremita. Dla tego ostatniego gatunku obszar ten jest szczególnie
ważny, ponieważ chroni ich dwa bardzo dobrze zachowane siedliska przyrodnicze: Lisiny Bodzechowskie oraz Ulów. Występuje tu również bardzo duża populacja płazów.
Naturalny charakter rzeki i występujące rozlewiska na utworach węglanowych wapieni jurajskich znajdujące się pomiędzy Ostrowcem a Ćmielowem zapewniają dogodne warunki bytowania dla mięczaków. Na płaskiej powierzchni spokojny nurt rzeki utrwalił drobne oczka wodne
i dominujące zawodnione rozlewiska z turzycami i pałką wodną. Są to bardzo dobre warunki dla
takich gatunków jak poczwarówka zwężona Vertigo angustior i poczwarówki jajowatej Vertigo
moulinsiana. Dolina rzeki Kamiennej jest miejscem lęgów rzadkich gatunków ptaków: orlik krzykliwy Aquila pomarina, krwawodziób Tringa totanus, kszyk Gallinago gallinago, derkacz Crex crex
i wodnik Rallus aquaticus. Na otaczających dolinę murawach kserotermicznych licznie występuje: smukwa kosmata Scolia hirta, modliszka zwyczajna Mantis religiosa i gniewosz plamisty
Coronella austriaca.
Należy podkreślić, że dolina rzeki Kamiennej jest ważnym korytarzem ekologicznym o randze krajowej. Obszar ten posiada także znaczne walory krajobrazowe, zwłaszcza w odcinkach przełomowych
doliny rzeki Kamiennej z licznymi odsłonięciami skalnymi, jaskiniami oraz głębokimi wąwozami.
Dla obszaru przygotowano jest opracowywany plan działań ochronnych.
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innymi: bardzo rzadkiego wawrzynka główkowatego Daphne cneorum), a także kopalni krzemienia
pasiastego, wyrobisk górniczych oraz pozostałości obozów górniczych.
Dla rezerwatu przygotowano plan działań ochronnych.
Aneks 2, załącznik nr 8

Obszar chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu doliny rzeki Kamiennej
Rozporządzenie nr 1/95 wojewody kieleckiego z dnia 29 września 1995 roku (Dz. U. województwa kieleckiego nr 21,
poz. 145.)
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Łączna powierzchnia obszaru chronionego krajobrazu wynosi 733,76 km2. Obejmuje on część
Puszczy Iłżeckiej oraz dorzecze rzeki Kamiennej. Ma on na celu ochronę ekosystemów znajdujących się w jego granicach. Najważniejszym celem ekologicznym jest ochrona zbiorników wodnych
zarówno pod, jak i nad ziemią oraz w dolinie rzeki Kamiennej, która jest istotnym korytarzem ekologicznym. Dodatkowo, obszar chroniony odgrywa ważną rolę w kształtowaniu lokalnych warunków klimatycznych i aerosanitarnych.
Mającą zastosowanie podstawą prawną jest uchwała nr XXXV/617/13 sejmiku województwa
świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 roku w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu doliny rzeki Kamiennej (dziennik urzędowy województwa świętokrzyskiego, poz. 3309).
Aneks 2, załącznik nr 9

Bogactwo zasobów dziedzictwa kulturowego
ziemi świętokrzyskiej stwarza szanse ich pełnego
wykorzystania dla rozwoju społeczno-gospodarczego, promocji turystycznej regionu
i stanowi decydujacy składnik tożsamości kulturowej
mieszkańców. Szczególną rolę odgrywają tu obiekty
unikatowe w skali europejskiej lub światowej, do
których zaliczyć należy m.in. kopalnie „Krzemionki”.
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
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5.c Sposoby realizacji zasad
ochrony
Dobro zgłoszone do wpisu na Listę podlega ochronie na podstawie kilku niezależnych, ale
uzupełniających się regulacji prawnych. Ważnymi cechami obecnych zasad i form ochrony
zgłoszonego dobra są, z jednej strony, relacje pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz, z drugiej strony, nakładające się na siebie formamy ochrony, które budują solidne podstawy do tworzenia i wdrażania kompleksowego, wielowymiarowego
i partycypacyjnego planu zarządzania.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku, Dz.
U. z 2003 roku, Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami) określa cel, zakres i formy ochrony
zabytków oraz opieki nad nimi, zasady ustanowienia krajowego programu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami oraz finansowania konserwacji, restauracji i innych prac związanych
z zabytkami, a także organizacji organów ochrony zabytków.
Zgodnie z ustawą, zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki
bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną
wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji
publicznej działań mających na celu:
1)	zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6)	uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przy kształtowaniu środowiska.
Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
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Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego
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5)	popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: zabytki nieruchome (w tym
krajobrazy kulturowe), zabytki ruchome oraz zabytki archeologiczne, a w szczególności:
a) pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa;
b) cmentarzyska;
c) kurhany;
d) relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
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Prawne formy ochrony ustanowione przez obecny system są następujące:
• wpisy do rejestru zabytków;
• uznanie za pomnik historii;
• utworzenie parku kulturowego;
•	ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy,
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego.

Formy prawnej ochrony właściwe dla dobra zgłoszonego do wpisu
na Listę
Rejestr Zabytków
Wpis do rejestru jest podstawową formą ochrony zabytków. Postępowania administracyjne dotyczące wpisu zabytków do rejestru zabytków są prowadzone przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków, który z urzędu lub na wniosek strony – właściciela lub użytkownika
zabytku wszczyna postępowanie w sprawie wpisania zabytku. Etap przygotowawczy polega
na zebraniu informacji i materiałów dokumentacyjnych w celu potwierdzenia wartości zabytku dla dziedzictwa narodowego.
Rejestrem zabytków znajdujących się w danym województwie zarządza Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dla zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych prowadzone są
oddzielne księgi rejestrowe.

Pomnik Historii
Pomnikiem Historii może być każdy nieruchomy zabytek wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości kulturowej. O znaczeniu Pomnika Historii świadczy fakt, że został on
ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem wydanym na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezydenckie rozporządzenie
zawiera charakterystykę zabytku, określa jego wartość oraz definiuje jego granice. Uznanie za
Pomnik Historii jest formą nobilitacji, podnoszącą jego status i nie mającą żadnych dodatko-

wych skutków prawnych. Uzyskanie tego statusu jest koniecznym warunkiem, który musi być
spełniony, by zabytek mógł kandydować do wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Park kulturowy

Ustanowienie stref ochrony konserwatorskiej w planach zagospodarowania
przestrzennego
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi podstawę do ustalenia stref ochrony konserwatorskiej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W zależności od potrzeb,
strefa ochrony konserwatorskiej powinna obejmować obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących
się na tym obszarze zabytków.
Ochrona zabytków zlokalizowanych na terenie gminy należy do obowiązków samorządu
terytorialnego. Gmina ma obowiązek: „zapewnić warunki prawne, organizacyjne i finansowe, które zapewnią zachowanie zabytku w niezmienionym stanie oraz jego ochronę”, a także
zapobiegać „zagrożeniom, które mogą obniżyć wartość zabytku”. Jednym ze szczególnych
zadań gminy określonych w ustawie jest obowiązek uwzględniania ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami w dokumentach planistycznych. Każda gmina jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji zabytków. Osoba zarządzająca gminą (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi
ewidencję zabytków – zbiór indywidualnych kart ewidencyjnych dla wszystkich zabytków
znajdujących się na terenie gminy.
Po umieszczeniu zabytku w gminnej ewidencji zabytków każda decyzja powinna być konsultowana z urzędem ochrony zabytków. Decyzje te obejmują: ocenę lokalizacji inwestycji
publicznych, decyzję o warunkach zabudowy (zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz obowiązek wydania lub odmowy pozwolenia na budowę zgodnie
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Park kulturowy jest tworzony w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi
dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Decyzja o utworzeniu parku kulturowego jest
podejmowana przez radę gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza
się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto można przygotować plan ochrony i wyznaczyć jednostkę zarządzającą obszarem chronionym. Na terenie
parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące:
1)	prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej,
handlowej lub usługowej;
2)	zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
3)	umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych
z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego (z zastrzeżeniami);
4) składowania lub magazynowania odpadów.
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z Prawem Budowlanym. Decyzje te powinny być podejmowane przez organ administracji
budowlanej.
Gminna ewidencja jest dokumentem, który jest na bieżąco aktualizowany.

Dokumenty strategiczne i programy
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Program opieki nad zabytkami to rodzaj strategicznego dokumentu przygotowanego przez
władze lokalne na poziomie województwa, powiatu i gminy. Prawnym / statutowym celem
programów jest:
•	Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
•	Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
•	Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania;
•	Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
•	Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami;
•	Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
•	Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką
nad zabytkami.
Program opieki nad zabytkami jest opracowywany na cztery lata. Wojewódzkie, powiatowe
i gminne programy opieki nad zabytkami są uwzględniane przy opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w wojewódzkich i powiatowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Organy i instytucje ds. ochrony dziedzictwa kulturowego
Zgodnie z ustawą, organami ds. ochrony dziedzictwa są:
1.	Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego
zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków; który
pełni funkcję Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego;
2.	Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków, który zarządza Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
Wojewoda, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po zasięgnięciu opinii
Generalnego Konserwatora Zabytków, może tworzyć i likwidować delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może powierzyć wykonanie zadań, które mieszczą się w zakresie jego kompetencji
(z wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych) kierownictwu instytucji kulturalnych specjalizujących się w ochronie zabytków, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do wspomnianych instytucji należy Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Głównymi celami Narodowego Dziedzictwa Narodowego są: identyfikacja, badanie i dokumentowanie dziedzictwa, gromadzenie informacji związanych ze środowiskiem historycznym, krajobrazem kulturowym i zabytkami kultury, opracowywanie polityki i strategii
dotyczących zachowania środowiska historycznego oraz podnoszenie świadomości społecznej w sprawach dotyczących środowiska historycznego, krajobrazów kulturowych i zasobów dziedzictwa. Zarząd ma swoją siedzibę w Warszawie oraz 16 oddziałów regionalnych
w całym kraju. W przypadku dóbr wpisanych na Listę światowego dziedzictwa, Dyrektor
Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest upoważniony do działania w imieniu Generalnego
Konserwatora Zabytków.
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Wojewódzki Konserwator Zabytków, wchodzący w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, jest organem pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie o ochronie zabytków
i opiecen nad zabytkami i w odrębnych przepisach, a organem wyższego stopnia minister
właściwy do spraw kultury. Do zadań wykonywanych przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków należy w szczególności:
1.	realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2.	sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
3.	prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji
w tym zakresie;
4.	w ydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz
w przepisach odrębnych;
5.	sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
6.	opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych;
7. upowszechnianie wiedzy o zabytkach.
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Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Przyroda jest częścią dziedzictwa i bogactwa narodowego. Opieka nad tym dziedzictwem jest
obowiązkiem władz publicznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a także
obywateli. Zasady jego ochrony określa przede wszystkim ustawa o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z roku 2004, Nr 92, poz. 880).
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Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, takich jak dziko występujących
roślin, zwierząt i grzybów; roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; zwierząt
prowadzących wędrowny tryb życia; siedlisk przyrodniczych; siedlisk zagrożonych wyginięciem; rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; tworów przyrody żywej
i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; krajobrazu; zieleni w miastach
i wsiach; oraz zadrzewień.
Celem ochrony przyrody jest:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2) zachowanie różnorodności biologicznej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4)	zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami,
przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
5)	ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6)	utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych,
a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
7)	kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
Cele ochrony przyrody są realizowane przez:
•	uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z roku 2013 poz. 1232, wraz z późniejszymi zmianami), programach ochrony środowiska przyjmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategiach rozwoju województw,
planach zagospodarowania przestrzennego województw, strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego i planach zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz
w działalności gospodarczej i inwestycyjnej;
• obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody;
•	opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie
prawnej, programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji gatunków chronionych;
realizację programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
wraz z planem działań;
•	prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony
przyrody;
• prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody.

Ustawa przewiduje prawne formy ochrony i określa formy środków ochronnych, a mianowicie ochronę ścisłą, częściową i krajobrazową. Środki ochronne mogą być bierne lub czynne
– obejmując w razie potrzeby stosowanie zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i elementów przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów. Ustawa o ochronie przyrody definiuje 10 form ochrony
przyrody. W granicach dobra zgłoszonego do wpisu na listę dóbr światowego dziedzictwa
oraz w proponowanej strefie buforowej występują następujące formy:

Formy prawnej ochrony właściwe dla dobra zgłoszonego do wpisu
na Listę

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Uznanie za rezerwat przyrody obszarów następuje w drodze aktu prawa
miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Akt określa
nazwę obszaru oraz jego położenie lub przebieg granicy i strefę buforową, cele ochrony oraz
rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem.
Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, w części dotyczącej rezerwatu przyrody i jego strefy buforowej, wymagają
uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na cele ochrony rezerwatu przyrody. Projekty planów
urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu i zadania z zakresu gospodarki leśnej
w części dotyczącej strefy buforowej rezerwatu przyrody wymagają uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie ustaleń tych planów lub zadań, mogących
mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody rezerwatu przyrody.
Rezerwaty przyrody, obok parków narodowych, stanowią najważniejsze ogniwo w systemie
prawnej ochrony przyrody w Polsce. Utworzenie rezerwatu jest celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z roku 2004,
Nr 261, poz. 2603, wraz z późniejszymi zmianami). Rezerwat jest tworzony na terenach należących do Skarbu Państwa (w przypadku własności prywatnej - następuje wywłaszczenie).
W rezerwatach przyrody zabrania się, między innymi, chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych
zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd,
legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu; polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu
przyrody; pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów; użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów
przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody; zmiany stosunków
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wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody; pozyskiwania
skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu; niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów; ruchu
pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras
narciarskich wyznaczonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami wskazanymi przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska; wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na
odstępstwa od zakazów jeżeli jest to uzasadnione i nie wpływa negatywnie na cele ochronne
rezerwatu przyrody. Dla rezerwatów przyrody opracowywane i wdrażane są plany ochrony. Plan,
obejmujący okres 20 lat, jest przygotowywany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub, po uzgodnieniu z tym organem, przez podmiot zarządzający lub nadzorujący rezerwat.
Podczas opracowywania planu wymagane jest zapewnienie udziału społeczeństwa (konsultacje
publiczne). Projekt musi zostać przedłożony właściwym lokalnym radom gminy do zaopiniowania.

Obszary Natura 2000
Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich, tworząc Europejską
Sieć Ekologiczną Natura 2000. Ma to na celu zapewnienie ochrony prawnej dla około 200
najcenniejszych i zagrożonych siedlisk oraz ponad 1000 rzadkich i zagrożonych gatunków.
Wyjątkowość tej formy ochrony przyrody polega na tym, że państwa członkowskie tworzą
sieć opartą na tych samych założeniach określonych przepisami prawa oraz wytycznych Unii
Europejskiej, zarządzają nią przy pomocy podobnych instrumentów i wspólnie dbają o odpowiednie finansowanie oraz jej promocję. Obszary Natura 2000 obejmują obszary specjalnej
ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Następujące dyrektywy UE są podstawą
do wyznaczenia i działania obszarów Natura 2000:
•	
Dyrektywa 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, która jest skonsolidowaną wersją wcześniejszej dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;
•	
Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
która stanowi część prawa Unii Europejskiej.
Wyznaczenie obszaru Natura 2000, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju
wsi i z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia ministra
właściwego do spraw środowiska, które określa nazwę, położenie administracyjne, obszar
i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony oraz organ sprawujący nadzór nad obszarem. Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, kieruje się stanem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Specjalne obszary ochrony siedlisk są wyznaczane
przez Ministra Środowiska po konsultacji z Komisją Europejską.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością
utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych

może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt. Planu zadań ochronnych nie sporządza się, między innymi, dla obszarów
będących w zarządzie nadleśnictwa i objętych planem urządzenia lasu. W takiej sytuacji plan
urządzenia lasu staje się planem ochrony dla tej części obszaru Natura 2000.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów Natura 2000, między innymi kontrolując realizację ustaleń planów zarządzania obszarami Natura 2000. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na obszarze
swojego działania. Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, na którym znajduje się obszar Natura 2000, zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje
samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu urządzenia lasu.

Obszar chronionego krajobrazu

Wyznaczenie obszarów chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwał sejmików wojewódzkich, które regulują zakazy wybrane z katalogu określonego w ustawie o ochronie przyrody. W obszarze chronionego krajobrazu można wprowadzić dziewięć takich zakazów, w tym
między innymi: likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, nadwodnych i przydrożnych; wydobywania do celów gospodarczych skał (takich jak torf oraz skamieniałości, w tym
kopalne szczątki roślin i zwierząt, a także minerały i bursztyn); wykonywania prac ziemnych
trwale zniekształcających rzeźbę terenu; dokonywania zmian istniejących stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i lasów; oraz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów
wodno-błotnych. Na obszarze chronionego krajobrazu zakazuje się niszczenia i uszkadzania
obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym.
Wszystkie przepisy dotyczące aktywnej ochrony ekosystemów oraz zakazy dotyczące danego
obszaru chronionego lub jego części są wybierane z katalogu zakazów zgodnie ze szczególnymi potrzebami i są one ustalane przez sejmiki wojewódzkie.

Organy i instytucje ds. ochrony przyrody
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody w dziedzinie ochrony przyrody, następujące organy
są właściwe w sprawach dotyczących ochrony przyrody:
• minister właściwy do spraw środowiska
• Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
• wojewoda;
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
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Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary te obejmują pełne jednostki siedlisk przyrodniczych, takich jak doliny rzeczne,
łańcuchy górskie, kompleksy leśne, torfowiska i wydmy.
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•
•
•
•

marszałek województwa;
dyrektor parku narodowego;
osoba sprawująca władzę w gminie;
administrator gminy, burmistrz lub prezydent miasta.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
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Zadania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, określone w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmują:
•	udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
•	przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach;
•	tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;
•	ochronę i zarządzanie obszarami Natura 2000 oraz innymi cennymi obszarami przyrodniczymi objętymi formami ochrony przyrody zgodnie z zasadami i w zakresie określonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody;
•	wydawanie decyzji na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
•	przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
•	przekazywanie danych do bazy;
•	wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu
(EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie o krajowym systemie ekozarządzania
i audytu (EMAS);
•	współpraca z lokalnymi organami administracji publicznej w sprawach dotyczących ocen
oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody.

Prawne zarządzanie podziemnymi wyrobiskami
górniczymi
Minerały i wyrobiska górnicze w Polsce są zarządzane pod względem prawnym na podstawie
ustawy prawo geologiczne i górnicze (ustawa z dnia 9 czerwca 2015 roku,, Dz. U. z 2015 roku,
Nr 196 wraz z późniejszymi zmianami). Do 31 grudnia 2014 roku trasa turystyczna Muzeum
i Rezerwatu Archeologicznego „Krzemionki” nie były objęte nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego. Nie znajdowały się one w zamkniętych podziemnych kopalniach, do których, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 roku (Dz. U. nr 286, poz.
1686), zastosowanie mają przepisy Prawa geologicznego i górniczego. Od 1 stycznia 2015 roku,
w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy zmieniającej Prawo geologiczne i górnicze oraz kilka innych ustaw z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz. U.
z 2014 roku, poz. 1133), trasa podziemna Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” podlega jurysdykcji organów nadzoru górniczego. Zgodnie z ustawą, jej postanowienia

Ochrona w prawie lokalnym oraz polityce
zagospodarowania przestrzennego
Zagadnienia planowania przestrzennego reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z roku 2003, Nr 80, poz. 717, wraz z późniejszymi zmianami). Opracowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w gminie należy do zadań własnych gminy. System
planowania przestrzennego w gminie określają dwa rodzaje dokumentów:
•	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (zwane dalej
„studium”);
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej „planem miejscowym”).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem obowiązkowym sporządzanym dla całego terytorium gminy. Określa ono gminną
politykę przestrzenną i zasady jej realizacji, biorąc pod uwagę ponadlokalne ustalenia planistyczne wiążące dla gminy (ustawowe). Studium jest zintegrowanym dokumentem planistycznym rozwoju gminy, obejmującym zagadnienia przestrzenne oraz program rozwoju
społeczno-gospodarczego z wiążącymi ustaleniami w zakresie podstawowych elementów
zagospodarowania przestrzennego i ochrony terenów. Studium jest powiązane ze wszystkimi programami opracowywanymi przez gminę (szczególnie tymi dotyczącymi ochrony środowiska, dostaw mediów, transportu itp.). Studium koordynuje plany inwestycyjne oraz plany
ochrony wszystkich organów administracji publicznej, jego ustalenia powinny być wiążące dla
wszystkich władz publicznych w gminie.
Przedmiotem studium są następujące treści, przedstawione w formie tekstowej i graficznej:
•	treści związane z istniejącym stanem, tj. diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i warunków jej rozwoju, z uwzględnieniem obiektywnych okoliczności rozwoju;
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mają zastosowanie do budowy, rozbudowy i konserwacji systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych, a także do prac wykopaliskowych w zamkniętych podziemnych
zakładach górniczych prowadzonych w celach innych niż te określone prawem, w szczególności w celach turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych lub do prac podziemnych prowadzonych w celach naukowych, badawczych, eksperymentalnych i szkoleniowych na potrzeby
geologii i górnictwa. Organ nadzoru górniczego sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością
zakładów górniczych, w szczególności w kwestiach takich jak:
• bezpieczeństwo przemysłowe;
• bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
• zespoły ratownicze;
• zarządzanie złożami mineralnymi w procesie ich ekstrakcji;
•	ochrona środowiska i zarządzanie złożami, w tym wykonywanie przez przedsiębiorców
obowiązków określonych odrębnymi przepisami zgodnie z obowiązującym kryterium;
• zapobieganie szkodom;
•	budowa i zamknięcie zakładu górniczego, w tym rekultywacja terenu po działalności wydobywczej.
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•	treści określające kierunki zagospodarowania przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, tj. podstawowe zasady działania w przestrzeni przyjęte przez lokalne samorządy.
Studium definiuje, między innymi:
• kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy i przydziału gruntów;
•	kierunki i wskaźniki dotyczące rozwoju i użytkowania ziemi, w tym gruntów wyłączonych
z budowy;
•	obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazów kulturowych i uzdrowisk;
•	obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz historycznych i współczesnych
dóbr kultury;
• obszary wymagające transformacji, rehabilitacji lub rekultywacji.
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Studium nie jest aktem prawa lokalnego, ale jego przepisy są wiążące dla władz gminnych
w przygotowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium jest
przyjmowane uchwałą gminy lub rady gminy.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa lokalnego i głównym
narzędziem realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego w gminie. Plan miejscowy
jest przyjmowany uchwałą rady gminy. Określa on cel, warunki zarządzania i zagospodarowania terenu oraz lokalizację inwestycji celu publicznego. Plany miejscowe są opracowywane dla
obszarów wskazanych w Studium i obowiązkowo dla obszarów poddawanych dalszemu zagospodarowaniu, określonych w Studium. Plan składa się z części tekstowej (uchwały) oraz części
graficznych (załącznik do uchwały).
Plany miejscowe to przepisy powszechnie obowiązujące na danym obszarze, stanowią one podstawę do wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do Studium). Ich ustalenia,
wraz z innymi przepisami, decydują o sposobie wykonywania praw własności. Uprawnienia planistyczne gminy są ograniczone prawami właścicieli nieruchomości lub posiadaczy prawa użytkowania wieczystego.
W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
•	przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
• zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
• zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
• zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
• wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
•	zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
•	granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

•	szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
•	szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;
•	zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
• sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
Plany miejscowe ustanawiają zasady dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, a także granice i sposoby zarządzania obszarami chronionymi na podstawie odrębnych przepisów.

Rola władz lokalnych w systemie ochrony
dziedzictwa
Zarówno administracja rządowa, jak i jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli
są odpowiedzialne za realizację zadań związanych z ochroną dziedzictwa.
W świetle ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 wraz z późniejszymi zmianami), sprawy dotyczące ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, kultury i ochrony
zabytków oraz opieki nad zabytkami należą do własnych zadań gminy. Ustawa o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z roku 2013, poz. 595 i 645 oraz z roku 2014 poz. 379) stanowi, że powiat
realizuje zadania o charakterze gminnym oraz, między innymi, w zakresie ochrony środowiska
i przyrody, kultury i zabytków oraz opieki nad zabytkami. Zadania te mają charakter komplementarny i dotyczą tylko tych, które nie mogą być realizowane na poziomie gminy.
W przypadku dziedzictwa kulturowego należy podkreślić, że wspomniane przepisy dotyczą
zarówno ochrony zabytków, jak i dbałości o zabytki, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego są również właścicielami znacznego odsetka zabytków nieruchomych i jako takie są
zobowiązane do dbania o nie. Ponadto gmina ma prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości. W takim przypadku jednostki samorządu terytorialnego, wspólnie z pozostałymi
właścicielami, są zobowiązane do dbania o powierzone obiekty.
Istotne kompetencje w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną dziedzictwa przekazano jednostkom samorządu terytorialnego. Realizując decyzje dotyczące programów opieki
nad zabytkami (strategię ochrony zabytków), jednostki samorządu terytorialnego uzupełniają działania państwa w zakresie prawnej ochrony zabytków. Gminy posiadają kompetencje w zakresie wyznaczania parków kulturowych, prowadzenia gminnej ewidencji zabytków

5. Ochrona i zarządzanie dobrem

Za ustanowienie zasad zagospodarowania przestrzennego odpowiada gmina. Zadania te są
wykonywane w porozumieniu lub muszą być uzgodnione z instytucjami i organami rządowymi,
jak określono w przepisach prawa, zgodnie z ich kompetencjami. Przygotowanie dokumentów
planistycznych i ich przyjęcie do realizacji podlega procedurze konsultacji społecznych.

275

i wprowadzania ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Bardzo ważną częścią zarządzania dziedzictwem kulturowym obszaru są programy
ochrony i opieki nad zabytkami, które są opracowywane i wdrażane na wszystkich poziomach
samorządu terytorialnego.
W przypadku ochrony przyrody jednostki samorządu terytorialnego, oprócz realizacji swoich
celów poprzez odpowiednie zapisy w dokumentach planistycznych, posiadają kompetencje
w zakresie ustalania form ochrony przyrody. Tworzenie parków krajobrazowych i obszarów
chronionego krajobrazu leży w kompetencjach sejmików wojewódzkich. Natomiast zabytki
przyrody, tereny dokumentacyjne, tereny użytków ekologicznych lub kompleksy przyrodniczo-krajobrazowe są ustanawiane na mocy uchwały rady gminy.
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Strefy buforowe
Strefy buforowe zostały wyznaczone wokół każdej z czterech części składowych. Ich wyznaczenie i przyjęcie jest kluczowe ze względu na status i zasady prowadzenia polityki zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę wartości kulturowych, przyrodniczych
i krajobrazowych zgłoszonego dobra.

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie
Strefa buforowa pola górniczego Krzemionki Opatowskie obejmuje kompleks leśny położony na południe i zachód oraz grunty orne na wschód i północy od stanowiska. Całkowita
powierzchnia strefy buforowej wynosi 1328 hektarów. Granica północna zbiega się z wyznaczonymi działami leśnymi, podczas gdy na pozostałych stronach jest wyraźnie otoczona lokalnymi i wojewódzkimi drogami. Granice te są zostały jasno określone pod względem ogólnego
charakteru krajobrazu i widokowym. Są one również właściwe pod względem zarządzania.
Strefa buforowa została określona w taki sposób, aby objąć obszary najbardziej narażone
na potencjalne ryzyko oraz chronić rozmieszczenie i widoczność między częściami składowymi. Na północy i zachodzie są to wsie Sudół i Magonie, przedmieścia Ostrowca Świętokrzyskiego, w których rozwija się zabudowa jednorodzinna. Włączenie tych obszarów do strefy
buforowej pozwala kontrolować rozwój mieszkalnictwa w bliskim sąsiedztwie zgłoszonego
dobra. Ponadto, podczas gdy zgłoszone dobro ma obejmować wszystkie konieczne atrybuty
i elementy, by zapewnić jego pełną integralność, strefa buforowa rozciąga się na obszarze,
który potencjalnie zawiera dalsze pozostałości osadnictwa z czasów, w których działały prehistoryczne kopalnie w Krzemionkach, w tym co najważniejsze, obozowiska górnicze i miejsce
przetwarzania krzemienia. Tereny te leżą w pobliżu wsi Magonie, doliny Sudolskiej i lewego
brzegu doliny rzeki Kamiennej. Są one jednak dość intensywnie uprawiane, co ma bezpośredni wpływ na ich stan zachowania. Dodatkowo, strefa buforowa rozciąga się nad prehistoryczną kopalnią „Księża Rola Mała”, sąsiadującą z Krzemionkami, położoną na południowy wschód
od zgłoszonego dobra. Ze względu na działalność rolniczą obszar ten również zyska dzięki
dodatkowej ochronie i odpowiedniemu zarządzaniu.

Pole górnicze Borownia
Strefa buforowa pola górniczego Borownia rozciąga się w części doliny rzeki Kamiennej i płaskowyżu położonego na prawym, wschodnim brzegu rzeki. Obszar ten jest ważny dla ochrony
krajobrazu, a także dla widoczności poszczególnych części składowych. Obejmuje on zarówno kompleksy leśne, jak i grunty rolne, takie jak pola uprawne, łąki i nieużytki. Całkowita
powierzchnia strefy buforowej wynosi 120 hektarów. Jego granica zbiega się z krawędzią
doliny rzeki Kamiennej na zachodzie, a na pozostałych stronach albo z granicą pomiędzy lasami i polami lub z granicą pomiędzy działkami katastralnymi i działami leśnymi. Dzięki takiemu
wyznaczeniu strefy buforowej, włączono również najbardziej interesujące obszary w sąsiedztwie zgłoszonego dobra. Są to między innymi pozostałości osadnictwa górniczego (np. Osiedlisko Przy Zrobach) i samej doliny rzecznej, które mogłyby potencjalnie dostarczyć wielu
dalszych informacji o środowisku przyrodniczym z czasów eksploatacji prehistorycznej kopalni krzemienia.

Strefa buforowa pola górniczego Korycizna obejmuje kompleks leśny położony na zachód,
północ i południe od zgłoszonego dobra oraz obszar kamieniołomu z fragmentem wsi Śródborze położonej na wschód i północny wschód od wyznaczonej części składowej. Całkowita powierzchnia strefy buforowej wynosi 134 hektary. Granice strefy buforowej przebiegają
wzdłuż dróg leśnych, które oddzielają działy leśne oraz wzdłuż granic pomiędzy lasami i polami uprawnymi (obecnie zwykle nieużytkami). Natomiast granicę wschodnią wyraźnie wyznacza lokalna droga Śródborze-Gliniany. Definiowanie granic strefy buforowej w ten sposób
może zabezpieczyć otoczenie, jednocześnie umożliwiając włączenie miejsca eksploatacji
kamieniołomów w bliskiej odległości od części składowej, co w rezultacie umożliwia kontrolę
jego działalności i zapobieganie jakiemukolwiek negatywnemu oddziaływaniu na zgłoszone
dobro. Obszerna strefa buforowa na zachód od części składowej zapewnia również dodatkową ochronę obszarowi, który może być przedmiotem dalszych badań archeologicznych związanych z pradziejowym wydobyciem krzemienia (jak to miało miejsce w przypadku kopalni
„Nowa” w roku 2011).

Osada Gawroniec
Strefa buforowa osady Gawroniec obejmuje otwarte tereny, na których płynie rzeka Kamienna
na północy (w tym charakterystyczne koryto rzeki skręcające pod kątem prostym na wysokości Ćmielowa). Jest to ważna cecha jej rozmieszczenia, która posiada prehistoryczne związki z
wszystkimi częściami składowymi i uwzględnia aspekty obecnych widoków oraz ogólną widoczność poszczególnych części składowych. Droga wyznacza logiczną granicę na wschodzie, podczas gdy na południu i zachodzie opiera się ona o lokalne drogi polne i obejmuje wniesienia oraz
wawozy łagodnie wznoszące się w stronę otwartych terenów rolniczych. Strefa buforowa obejmuje dwa różniące się wyraźnie typy krajobrazu: fragment terenu na Wyżynie Sandomierskiej
i 1,5-kilometrowy odcinek doliny rzeki Kamiennej. Te dwa obszary różnią się sposobem, w jaki
były historycznie wykorzystywane: obszar wyżyny jest zdominowany przez działalność rolniczą,
podczas gdy w dolinie rzeki Kamiennej występują gęste, miejskie skupiska domów, zakładów
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przemysłowych, linii kolejowych i licznych nieużytków. Całkowita powierzchnia strefy buforowej wynosi 247 hektarów. Granice pokrywają się z naturalną krawędzią doliny rzeki Kamiennej
na północy i północnym wschodzie. Jednak w większości przypadków pozostałe granice zostały
wyznaczone w taki sposób, by pokrywały się z lokalnymi drogami. Strefa buforowa została również tak wyznaczona by obejmowała kontrastujące krajobrazy lessowej krawędzi wyżyny, centralnego miejskiego segmentu Ćmielowa znajdującego się u jej stóp oraz równinnego terenu
w najniżej położonej dolinie rzeki. Strefa buforowa, obejmująca zarówno osadę, jak i dużą część
sąsiadującej z nią doliny rzeki Kamiennej, umożliwia ponadto:
•	dodatkową ochronę dla wielu stanowisk archeologicznych otaczających zgłoszone dobro
(pochodzących z czasów od epoki paleolitu do średniowiecza);
•	kontrolę zabudowy w mieście Ćmielów, by uniknąć ewentualnego negatywnego wpływu na
zgłoszone dobro;
• zachowanie krajobrazu (zamek, miasto, dolina rzeki poprzez ochronę doliny rzeki Kamiennej);
•	częściową ochronę „osi widokowej” osady biegnącej wzdłuż doliny w kierunku północnym do
Przedgórza Iłżeckiego, łączącą osadę w Ćmielowie z obszarem eksploatacji krzemienia.

Wiemy, że obiekt wyróżniający się powszechną
i uniwersalną wartością kulturową, jakim są
„Krzemionki”, musi się wykazać odpowiednim
poziomem zabezpieczenia, udostępniania
i zarządzania nim oraz odpowiednim poziomem
finansowania. Dlatego wybudowaliśmy w latach
2011–2012 zespół obiektów zapewniających
właściwą obsługę ruchu turystycznego i pracy
muzeum. Na najbliższe dwa lata planujemy kolejne
działania mające na celu zapewnienie właściwej
ochrony zabytku i poprawy jego dostępności, w tym
szczególnie dla osób niepełnosprawnych.
Zbigniew Duda
Starosta Ostrowiecki

5.d Istniejące plany dotyczące
okręgu i regionu, w którym
dane proponowane dobro jest
zlokalizowane (np. plan regionalny
lub lokalny, plan konserwacji,

Badania i dokumenty dotyczące ochrony
i zarządzania  
1. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krzemionki Opatowskie
Rozporządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krzemionki Opatowskie PLH260024, poz. 2406,
dziennik urzędowy województwa świętokrzyskiego, 14 sierpnia 2015 roku

Obszar Natura 2000 Krzemionki Opatowskie PLH260024 (od 2017 roku jego nazwa brzmi
„Krzemionki”) o powierzchni 691,12 ha został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej
2011/64 / UE jako obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (decyzja Komisji z 10 stycznia 2011
roku na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, czwarty zaktualizowany wykaz miejsc o znaczeniu
dla Wspólnoty, obejmujący kontynentalny region biogeograficzny (dokument o numerze C
(2010) 9669) (Dziennik Urzędowy UE.L. z roku 2011 nr 33, poz. 146) (2011/64/UE). Obecnie
obowiązuje decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej (UE 2015/69) z dnia 3 grudnia 2014
roku w sprawie przyjęcia ósmej zaktualizowanej listy obszarów ważnych dla Wspólnoty, obejmującej kontynentalny region biogeograficzny (dokument o numerze C (2014) 9072).
Obszar został zaprojektowany w taki sposób, by umożliwić zachowanie następujących siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dziennik Urzędowy UE-sp.15-2-102 wraz z późniejszymi zmianami):
1. Siedliska przyrodnicze:
•	Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea oraz murawy ciepłolubne Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)
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• Środkowoeuropejski i subkontynentalny las liściasty (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)
2. Gatunki roślin:
• Adenophora liliifolia
• Cypripedium calceolus
Plan zakłada serię działań mających na celu zachowanie wyżej wymienionych naturalnych siedlisk i gatunków roślin.

2. Plan ochrony rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie
Rozporządzenie nr 32/2009 z załącznikami, wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
w dniu 12 października 2009 roku dotyczące ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie.
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Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin, a także
kopalni krzemienia pasiastego, wyrobisk górniczych, oraz śladów warsztatów i obozów górniczych. Ze względu na dominujący przedmiot ochrony, rezerwat został zaklasyfikowany jako typ
kulturowy (PKu), podtyp – zabytki (za), ale dotyczący głównego typu ekosystemu jako typu różnych ekosystemów (EE).
Podstawą prawną dla funkcjonowania rezerwatu jest Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie z dnia 20 września 2017 roku,
wymienionego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, poz. 2911. Rozporządzenie to zostało poprzedzone Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 roku w sprawie uznania Krzemionek Opatowskich za
rezerwat przyrody (M. P. nr 33 poz. 396), zawartym w ogłoszeniu Wojewody Świętokrzyskiego
dotyczącym opublikowania listy rezerwatów z dnia 15 października 2001 roku (dziennik urzędowy województwa świętokrzyskiego, Nr 107, poz. 1270). Zgodnie z art. 157 rozporządzenia z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134, wraz z późniejszymi
zmianami), rozporządzenie to wygasło z dniem wejścia w życie nowego zarządzenia w dniu 20
września 2017 roku. Zgodnie z art. 153 tego rozporządzenia rezerwat przyrody utworzony przed
dniem jego wejścia w życie stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu nowego rozporządzenia.
Plan ochrony identyfikuje potencjalne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, a także ich konsekwencje i określa sposoby ich eliminacji lub ograniczenia. Następnie określa środki ochronne
w zakresie aktywnej ochrony, określając ich typ, zakres i lokalizację. Plan ochrony wprowadza
następujące czynniki determinujące dla studium uwarunkowań i badania kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin: Bodzechów i Ćmielów, miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego
w odniesieniu do eliminowania lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych:
•	w miejsowych planach zagospodarowania przestrzennego, obszar rezerwatu powinien być
enklawą, w której nie powinny znajdować się projekty liniowe, w tym sieci energetyczne,
wyciągi narciarskie i kolejki linowe;
•	wszelkie projekty, w szczególności te, które mogą znacząco wpływać na środowisko, powinny być umiejscowione w sposób gwarantujący brak negatywnego wpływu na rezerwat;
•	wszelkie działania gospodarcze, w tym komercyjne i inne przedsięwzięcia prowadzone
na terenie rezerwatu lub na terenie sąsiadującym z budynkami rezerwatu i na szerszym
obszarze (w przypadku oddziaływań daleko idących) powinny być dostosowane do działań ochronnych, naukowo-dydaktycznych oraz funkcji turystycznej całego rezerwatu „Krzemionki Opatowskie”.

W przypadku podziemnej trasy turystycznej w Krzemionkach Opatowskich plan nakłada obowiązek prowadzenia systematycznych pomiarów i badań w celu zapewnienia właściwego
stanu podziemia oraz bezpieczeństwa zwiedzających. W szczególności należy monitorować
mikroklimat podziemia.
Annex, attachment no. 9

Programy ochrony i opieki nad zabytkami
Wojewódzki program opieki nad zabytkami

Uchwała nr XXIX/524/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego na lata 2013-2016”

– aktualna wersja dokumentu jest obecnie opracowywana
Wśród głównych celów, ochrona i zachowanie dziedzictwa i krajobrazu kulturowego są zapewniane, między innymi, poprzez identyfikowanie i dokumentowanie zasobów, ochronę stanowisk archeologicznych i tworzenie odpowiednich warunków dla tworzenia i rozwoju parków
kulturowych oraz ochrony krajobrazu kulturowego.

Powiatowe programy opieki nad zabytkami
Powiatowy program opieki nad zabytkami powiatu ostrowieckiego na lata
2017–2020
Uchwała nr XL/237/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2017 roku

Powiatowy program opieki nad zabytkami powiatu ostrowieckiego na lata 2017–2020 został opracowany zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z roku 2014, poz. 1446, wraz z późniejszymi zmianami). Jest on kontynuacją powiatowego
programu opieki nad zabytkami powiatu ostrowieckiego na lata 2010-2014, który został przyjęty
uchwałą Rady Powiatu Ostrowieckiego nr XLVII9/310/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku. Powiatowy program opieki nad zabytkami powiatu ostrowieckiego został opracowany z uwzględnieniem
zewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym aktów
prawnych oraz innych krajowych i wojewódzkich badań strategicznych o podobnej tematyce.
Na podstawie analizy warunków określono trzy główne priorytety, a następnie kierunki działań
i zadań mających na celu właściwą opiekę nad zabytkami powiatu.
Wybrane przykładowe zadania określone w programie opieki nad zabytkami:
Priorytet I – Ochrona, zachowanie oraz kształtowanie krajobrazu kulturowego
Kierunki działań: Zahamowanie procesu degradacji zabytków i poprawa ich stanu zachowania
Zadania obejmują:
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•	Konsekwentne wdrażanie postanowień dokumentów programowych w odniesieniu do zabytków i krajobrazu kulturowego powiatu.
• Ochrona najcenniejszych stanowisk archeologicznych – wsparcie dla gmin.
•	Sprawdzanie stanu zachowania najcenniejszych stanowisk archeologicznych i podejmowanie
działań w celu wyeliminowania aktywnej działalności rolniczej w ich najbliższym otoczeniu.
•	Inwentaryzacja i dokumentowanie pól górniczych i włączenie ich do strefy chronionej – współpraca z WKZ (Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).
•	Uwzględnienie stanowisk archeologicznych w projektach związanych z urządzeniem lasu.
Priorytet II – Badanie i dokumentowanie dziedzictwa
Kierunek działań: Wyspecjalizowane badawcze rozpoznawanie poszczególnych obiektów, kompleksów i obszarów historycznych w związku z przygotowywanym lub wdrażanym procesem
inwestycyjnym.
Zadania obejmują:
•	Współpraca z gminami i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotycząca weryfikacji gminnej ewidencji zabytków.
•	Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami zajmującymi się historią i dziedzictwem kulturowym.
Priorytet III – Promocja i edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego
Kierunek działań: Zwiększanie świadomości kulturowej lokalnej społeczności poprzez jej udział w
różnych formach aktywności. Zadania obejmują:
•	Tworzenie wizerunku gminy opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego i lokalnej tożsamości mieszkańców.
•	Upowszechnianie edukacji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w placówkach oświatowych i innych instytucjach edukacyjnych.
Kierunek działań: Turystyczna promocja regionu
Zadania obejmują:
•	Wspieranie starań o wpisanie Rezerwatu „Krzemionki” – kompleksu kopalń – na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Aneks, załącznik nr 10

Gminne programy opieki nad zabytkami
Gminny program opieki nad zabytkami gminy Bodzechów na lata 2010–2014
Uchwała Nr LIII /79/2010 Rady Gminy Bodzechów, 29 październik 2010 r.

Gminny program opieki nad zabytkami gminy oraz miasta Ćmielów na lata
2010–2013
Uchwała Nr XLV/342/2010 Rady Gminy Ćmielów, 10 czerwca 2010 roku

Planowanie przestrzenne
Plan zagospodarowania przestrzennego dla województwa świętokrzyskiego
Uchwała nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 roku w sprawie przyjęcia
poprawki do planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, zwanej dalej planem zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bodzechów
– w trakcie przygotowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Ćmielów
Uchwała Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Ćmielów z dnia 24 stycznia 2013 roku

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ćmielów
uwzględnia zasady określone w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, ustanawiającej strategię rozwoju i plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategię
rozwoju gminy. Kierunki rozwoju wynikają w dużej mierze z planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego oraz strategii rozwoju miasta i gminy Ćmielów.
W przypadku stanowisk archeologicznych podlegających ochronie prawnej, Studium zezwala
na działalność inwestycyjną pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Takie działania muszą być prowadzone pod nadzorem odpowied-
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Plan zagospodarowania przestrzennego dla województwa świętokrzyskiego określa długoterminowe cele i kierunki polityki przestrzennej województwa, jednocześnie przedstawiając
koncepcje zagospodarowania przestrzennego dla regionu świętokrzyskiego na najbliższe
25-30 lat. W części dotyczącej warunków, plan wskazuje na znaczenie dziedzictwa kulturowego, w tym dla promocji województwa i rozwoju turystyki. Wśród obszarów, które mogą
odgrywać szczególnie ważną rolę, plan zwraca uwagę na najcenniejsze tereny i zespoły zabytków oraz unikatowe obiekty w skali europejskiej lub światowej, takie jak między innymi rozległy obszar Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z licznymi zabytkami z wieku XVII-XIX, oraz
obszar doliny rzeki Kamiennej z Pomnikiem Historii „Krzemionki – kopalnie krzemienia z epoki
neolitu”, obiekt kandydujący do wpisania na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Za priorytetowe działania uznano zachowanie i ochronę obiektów oraz kompleksów o najwyższej randze i szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej, a także światowego dziedzictwa. Plan wojewódzki wyznacza cele i kierunki polityki, za najważniejsze z nich uznając
ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w
tym tworzenie warunków do ochrony cennych komponentów przyrodniczych, kulturowych i
krajobrazowych oraz tworzenie korzystnego klimatu dla organizowania parków kulturowych
na obszarach o szczególnym krajobrazie kulturowym, między innymi w obszarze doliny rzeki
Kamiennej, w którego granicach znajduje się miejsce proponowane do wpisania na Listę światowego dziedzictwa.
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niego konserwatora zabytków. Studium zezwala również na rozwój rolnictwa na stanowiskach
archeologicznych, chociaż przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ponieważ zbyt głęboka
orka może być zagrożeniem dla zabytków archeologicznych. Jednocześnie Studium zezwala na
wykluczenie stanowisk archeologicznych z obszarów inwestycyjnych, jeżeli jest to uzasadnione
ze względów naukowych i konserwatorskich.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Ożarów
Uchwała Nr XXXV/259/2013 Rady Gminy Ożarów z dnia 22 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów dla obszaru znajdującego się
w granicach administracyjnych gminy.
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Cele polityki zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów zostały określone na podstawie warunków zabudowy miasta i gminy Ożarów wyszczególnionych w pierwszej części
studium, z uwzględnieniem ich wpływu na ustalanie kierunków, a także na podstawie „Strategii rozwoju miasta i gminy Ożarów do roku 2020” (2004), zgodnie ze strategicznym celem
zapewnienia mieszkańcom najlepszego środowiska życia i sprzyjających warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych przy jednoczesnym poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Wspomniano w nim o wykorzystaniu możliwości rozwoju gminy wynikających
z wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz obecności cennych kompleksów
i obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym stanowisk archeologicznych z ekspozycją terenową, w tym unikatowych zabytków archeologicznych (np. kopalni krzemienia). W studium założono, że w przypadku obiektów archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, polityka
zagospodarowania przestrzennego będzie zakazywać ingerencji w obszar zajmowany przez
stanowiska archeologiczne. W przypadku zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru
zabytków, w Studium zaznaczono strefy ochrony zabytków archeologicznych – „W”, w których
obowiązuje:
• zakaz wszelkich prac budowlanych,
•	zakaz wszelkich prac inżynieryjnych, budowlanych i innych związanych z robotami ziemnymi (np. kopaniem studni, odwadnianiem, karczowaniem i sadzeniem drzew itp.), oprócz
badań archeologicznych i prac mających na celu ochronę zabytku przed zniszczeniem, przeprowadzanych zgodnie z zasadami określonymi w osobnych przepisach dotyczących ochroy
zabytków,
• zachowanie istniejącego układu topograficznego obszaru.

Programy rewitalizacji
Program rewitalizacji gminy Bodzechów na lata 2016-2023
Uchwała nr XXXIV 93 2016 w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji gminy Bodzechów na lata 2016–2023

Program rewitalizacji gminy Bodzechów zakłada między innymi poprawę dostępu do usług
publicznych i poprawę ich jakości (usługi edukacyjne, zdrowotne, kulturalne itp.) poprzez
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modernizację infrastruktury Muzeum Historycznego i Archeologicznego oraz Rezerwatu
„Krzemionki” (budżet: 5 mln zł na lata 2017–2019, w tym środki uzyskane z programów UE).
Program jest w trakcie wdrażania. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
w ramach VIII osi priorytetowej – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturowych” – na realizację projektu Zwiększenie dostępności Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i
Rezerwatu „Krzemionki” oraz Pałacu Wielopolskich. Celem projektu jest zwiększenie dostępności Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez fundamentalną poprawę infrastruktury obu filii Muzeum, a co za tym idzie – poprawę oferty kulturalnej
i turystycznej w zakresie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa
kulturowego województwa świętokrzyskiego.
W Krzemionkach projekt przewiduje realizację działań obejmujących modernizację infrastruktury turystycznej, w tym:
• przebudowa dwóch budynków nad szybami,
• budowa windy dla osób niepełnosprawnych,
• przebudowa oświetlenia podziemnego trasy turystycznej,
• monitoring wizyjny zabytkowych pola górniczego,
•	dostosowanie obiektu do potrzeb osób z upośledzeniami mowy oraz dla osób niedosłyszących i niedowidzących,
• budowa stałej ekspozycji w budynku muzeum.
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Dla mieszkańców i władz gminy Bodzechów
posiadanie na swoim terenie dziedzictwa
kulturowego o wartości światowej napawa dumą
i zobowiązuje do dbania o nie. Znajduje to swoje
odzwierciedlenie w strategicznych dokumentach
związanych z rozwojem gminy i bieżącą współpracą
z muzeum, które zarządza terenem prehistorycznej
kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach.
Jerzy Murzyn
Wójt Gminy Bodzechów

5.e. Plan zarządzania lub inny
system zarządzania dobrem
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Właściciele i administratorzy mają obowiązek opiekować się dziedzictwem zgodnie z przepisami, które aktualnie obowiązują w Polsce. Rolą państwa jest wyznaczenie obszarów, których
ochrona leży w interesie publicznym (poprzez wprowadzenie różnych form ochrony prawnej)
oraz zapewnienie odpowiednich warunków, które umożliwiają sprawowanie opieki przez właścicieli i administratorów, między innymi poprzez ustanowienie zasad, zapewnienie profesjonalnej pomocy (usługi konserwatorskie, instytucje i ośrodki badawcze) oraz uruchamianie
programów zapewniających wsparcie finansowe dla działań mających na celu ochronę i promowanie dziedzictwa. System ochrony prawnej dziedzictwa w Polsce nie przewiduje specjalnych form ochrony obiektów wpisanych lub kandydujących do wpisu na Listę światowego
dziedzictwa, i nie wymaga ich specyficznej organizacji. Uznaje się za właściwe dostosowanie
istniejących form i środków mających na celu ochronę indywidualnego charakteru obiektu
wpisanego na Listę światowego dziedzictwa oraz wymogów dotyczących realizacji Konwencji
światowego dziedzictwa.

Współpraca mająca na celu realizację Konwencji
światowego dziedzictwa na poziomie krajowym
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest odpowiedzialne za ochronę dziedzictwa
kulturowego i realizację Konwencji światowego dziedzictwa w tym zakresie. W celu usprawnienia działań i zwiększenia ich skuteczności w 2007 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce, organ
pomocniczy Ministra, którego obowiązki obejmują „przygotowywanie opinii, wniosków, analiz
i ekspertyz oraz podejmowanie innych działań związanych z realizacją postanowień Konwencji”.
Jednocześnie Minister wyznaczył Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) spośród podległych
instytucji jako podmiot odpowiedzialny za koordynację spraw związanych z realizacją Konwencji światowego dziedzictwa oraz współpracę z obiektami wpisanymi na Listę światowego
dziedzictwa, w tym pomoc w przygotowaniu kandydatów do wpisania na Listę. Mając to na
uwadze, w 2014 roku utworzono Krajowy Punkt Kontaktowy (Ośrodek do spraw Światowego
Dziedzictwa), aby sformalizować i wzmocnić funkcję punktu kontaktowego, pełnioną przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa w kontekście wdrażania Konwencji światowego dziedzictwa.
Punkt ten korzysta z usług zarówno specjalistów NID zajmujących się szerokim zakresem
zagadnień związanych z katalogowaniem, dokumentowaniem, ochroną, konserwacją i prezentacją (rozpowszechnianiem) dziedzictwa, jak i organizacji eksperckich oraz osób wyspecjalizowanych w ochronie i zachowaniu dziedzictwa.

Schemat pokazuje zasady współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na poziomie krajowym, które są bezpośrednio odpowiedzialne za realizację Konwencji światowego dziedzictwa.

Ogólny krajowy system wdrażania ochrony, konserwacji, prezentacji
i zarządzania obiektami światowego dziedzictwa kulturowego
Komitet Światowego Dziedzictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krajowy Punkt Kontaktowy
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Partnerzy w zarządzaniu obiektami
światowego dziedzictwa UNESCO
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Komitet do spraw Światowego
Dziedzictwa Kulturowego w Polsce
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System zarządzania obiektami zgłoszonymi
do wpisania na Listę światowego dziedzictwa
Pkt 5.a zawiera opis struktury własności oraz podmiotów zarządzających obiektami i miejscami
znajdującymi się w granicach obszaru zgłoszonego do wpisania na Listę światowego dziedzictwa Poszczególne jednostki sprawują opiekę nad określonymi składnikami dobra światowego
dziedzictwa w ramach swoich kompetencji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lista
partnerów w zarządzaniu i głównych zainteresowanych stron w zakresie ochrony, konserwacji
i prezentacji zgłoszonego dobra została przedstawiona na następnej stronie.

Właściciele i administratorzy zgłoszonego dobra

Instytucja

Adres

Osoba ds. kontaktów

Dane kontaktowe
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Ośrodek
ds. Światowego
Dziedzictwa
w Narodowym
Instytucie
Dziedzictwa

ul. Kopernika 36/40
Katarzyna Piotrowska
00-924
Kierownik
Warszawa
www.nid.pl;
www.swiatowedziedzictwo.
nid.pl

kpiotrowska@nid.pl;
unesco@nid.pl;
info@nid.pl

Narodowy Instytut
Dziedzictwa
Oddział Terenowy
w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 16/13
25-516
Kielce

Włodzimierz Pedrycz
Kierownik

ot.kielce@nid.pl;
wpedrycz@nid.pl

Muzeum
Archeologiczne
i Rezerwat
„Krzemionki”,
oddział Muzeum
Historyczno –
Archeologicznego
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Sudół 135 a
27-400
Ostrowiec Świętokrzyski
www.muzeumostrowiec.pl

Włodzimierz Szczałuba dyrektor@
muzeumostrowiec.pl
Dyrektor

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków
w Kielcach

Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
(budynek A,
piętro I, pokój 110)
www.wuoz.kielce.pl

Anna Żak-Stobiecka
Świętokrzyski
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków w Kielcach

sekretariat@wuoz.
kielce.pl

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska
w Kielcach
Wydział Ochrony
Przyrody
i Obszarów Natura
2000

ul. Szymanowskiego 6
25-361
Kielce
www.kielce.rdos.gov.pl

Agnieszka Oleszczak
Naczelnik

agnieszka.oleszczak.
kielce@rdos.gov.pl

Regionalna
Dyrekcja Lasów
Państwowych
w Radomiu

ul. 25 Czerwca 68
26-600
Radom
www.radom.lasy.gov.pl/

Andrzej Matysiak
Dyrektor

rdlp@radom.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo
Ostrowiec
Świętokrzyski, Lasy
Państwowe

Sudół 216
27-400 Ostrowiec Św.
www.ostrowiec.radom.lasy.
gov.pl

Adam Podsiadło
Nadleśniczy

ostrowiec@radom.lasy.
gov.pl

Świętokrzyski
Urząd Wojewódzki
w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
www.kielce.uw.gov.pl

Agata Wojtyszek
Wojewoda

wojewoda@kielce.
uw.gov.pl
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Instytucja

Adres

Osoba ds. kontaktów

Dane kontaktowe

al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
www.sejmik.kielce.pl/en

Adam Jarubas
Marszałek

kancelaria@sejmik.
kielce.pl

Starostwo
Powiatowe
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

ul. Iłżecka 37
27-400
Ostrowiec Świętokrzyski
www.ostrowiecki.eu

Zbigniew Duda
Starosta Ostrowiecki

starostwo@powiat.
ostrowiecki.eu

Urząd Miasta
i Gminy Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40
27-440
Ćmielów
www.cmielow.pl

Jan Kuśmierz
Burmistrz

urzad@cmielow.pl

Urząd Gminy
Bodzechów

ul. Reja 10
27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski
www.ugb.pl

Jerzy Murzyn
Wójt

urzad@ugb.pl

Starostwo
Powiatowe
w Opatowie

ul. H.Sienkiewicza 17
27-500 Opatów
www.opatow.pl

Bogusław Włodarczyk
Starosta Opatowski

starosta@opatow.pl

Urząd Miasta
i Gminy Ożarów

ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów

Marcin Majcher
Burmistrz

urzad.mig@ozarow.pl
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Urząd
Marszałkowski
Województwa
Świętokrzyskiego
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Prace nad przygotowaniem kandydatury i wniosku o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa przyczyniły się do opracowania nieformalnych ram współpracy, które zostaną potwierdzone decyzjami właściwych instytucji we właściwym czasie. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat
„Krzemionki” pełni rolę koordynatora działań mających na celu zachowanie i promocję zgłoszonego dobra.
W ramach procesu zgłoszeniowego dokonano szerszego przeglądu prehistorycznego krajobrazu związanego z Krzemionkowskim regionem prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego, a jego wyniki wykorzystano w informacjach przedstawionych w punktach 2b i 3.2.
W wyniku tych działań wybrano zgłoszone części składowe, podkreślono zbiorowe znaczenie
wielu innych prehistorycznych miejsc osadniczych i mniejszych kopalni krzemienia. Koncepcja, która obecnie jest rozważana, zakłada, że Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego – oraz jego szersze otoczenie – zyska dzięki dodatkowej ochronie
w postaci formalnie wyznaczonego parku kulturalnego.
Parki kulturowe tworzone są na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku, Dz. U. z roku 2003, Nr 162, poz. 1568, wraz z późniejszymi zmianami) w celu ochrony krajobrazu kulturowego i zachowania niektórych terenów o wybitnych
walorach krajobrazowych z nieruchomymi zabytkami charakterystycznymi dla lokalnej tradycji budowlanej i osadniczej. Decyzję o utworzeniu parku kulturowego podejmuje rada gminy

(lub rady w przypadku, gdy obszar parku obejmuje więcej niż jedną jednostkę administracyjną), po konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków właściwym dla tego obszaru.
Dla parku kulturowego sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Należy również przygotować plan zarządzania i można powołać jednostkę zarządzającą obszarem chronionym. W parku kulturowym lub jego części można ustanowić zakazy
i ograniczenia dotyczące:
•	prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej,
handlowej lub usługowej;
• zmian sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
•	umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych
z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego (z zastrzeżeniami);
• składowania lub magazynowania odpadów.
5. Ochrona i zarządzanie dobrem
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Wraz z pracami nad wyznaczeniem parku kulturowego jest tworzony kompleksowy plan zagospodarowania dla Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego oraz jego okolicy. Plan został opracowany w roku 2018.
Podstawowe środki ochrony podzielono na dwie grupy środków konserwatorskich: aktywne i pasywne. Aktywna ochrona oznacza podejmowanie natychmiastowych działań mających na celu ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie większości zagrożeń, a także
kompleksową dokumentację opracowaną jako podstawa do podejmowania dalszych kroków, w tym regulację statusu prawnego przedmiotowych terenów, a także opracowywanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Działania pasywne będą miały na
celu popularyzację i promocję i będą adresowane do lokalnych społeczności i do szerszych
kręgów społeczeństwa.

5.f Źródła i szczeble finansowania
Obecnie głównymi źródłami finansowania zarządzania, utrzymania i konserwacji obiektu
są wpływy z biletów, fundusze lokalne, regionalne i krajowe oraz zewnętrzne dofinansowanie
ze środków UE.
Roczne wpływy Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” [w PLN]

Rok

Wpływy ze
sprzedaży
biletów [PLN]

Wpływy z innych
źródeł [PLN]

Granty
zewnętrzne
[PLN]

2017 miesiące l–VI

206 701

42 391

1 362 976

0

2016

483 858

22 880

1 260 000

0

2015

401 102

18 642

1 042 523

71 491

2014

463 915

9 907

1 159 584

130 000

2013

466 847

15 715

938 903

0
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Wpływy ze źródeł
regionalnych
i krajowych [PLN]
[PLN]
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Całkowite koszty operacyjne Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” oraz wydatki na remonty,
naprawy i utrzymanie wyposażenia tras turystycznych oraz urządzeń

Rok

Całkowite koszty
[PLN]

Wydatki na
wynagrodzenia
dla pracowników

Wydatki na remonty, naprawy
i utrzymanie [PLN]
ze środków
własnych

z zewnętrznych
dotacji

2017

1 386 397

635 229

1 386 397

0

2016

1 814 385

1 203 187

1 814 385

0

2015

1 499 151

1 048 436

1 427 660

71 491

2014

1 761 216

1 067 568

1 631 216

130 000

2013

1 422 228

927 214

1 422 228

0

Potencjalnymi źródłami finansowania zgłoszonego dobra są środki unijne w ramach programów regionalnych, środki Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, środki Krajowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz prywatni darczyńcy.

5.g Źródła specjalistycznej wiedzy
i kształcenie w zakresie technik
konserwacji i zarządzania

5. Ochrona i zarządzanie dobrem
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Pod względem wiedzy i umiejętności inżynierskich źródłem specjalistycznej wiedzy jest środowisko naukowe Krakowa, z ośrodkiem akademickim, który od lat specjalizuje się w górnictwie
i posiada wybitne osiągnięcia. Personel naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
regularnie angażuje się w badania i wdrażanie rozwiązań technicznych w kopalni. Wydział
Górnictwa i Geoinżynierii AGH posiada zespół, który zajmuje się ochroną zabytków pod kątem
górnictwa i budownictwa. Prace badawcze dotyczą takich zagadnień jak:
•	ochrona zabytkowych podziemnych wyrobisk o charakterze turystycznym i muzealnym
oraz wzmacnianie otaczających ich mas skalnych;
• dostosowywanie podziemnych tras górniczych;
• odtworzenie i przebudowa istniejących zabytkowych wyrobisk podziemnych.
Stare zabytkowe kopalnie zajmują szczególne miejsce w działalności badawczej w AGH. Instytucje akademickie, takie jak Politechnika Śląska i Politechnika Wrocławska również stanowią
zaplecze w tym obszarze. Również Wyższy Urząd Górniczy jest ważnym źródłem specjalistycznej wiedzy.
Pod względem doktryny konserwatorskiej i zarządzania zabytkowymi kompleksami o najwyższej wartości, zaplecze badawcze dla pracowników kopalni jest zapewniane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Pracownicy posiadają doświadczenie, różne kwalifikacje zawodowe
i specjalizują się w różnych obszarach wiedzy. Są wśród nich również specjaliści w dziedzinie
archeologii i konserwacji prehistorycznych kopalni krzemienia.

5.h Ułatwienia dla odwiedzających
oraz infrastruktura
Główne udogodnienia dla zwiedzających są dostępne tylko w obrębie komponentu nr 1
(pole górnicze Krzemionki Opatowskie). Obejmują one: podziemną trasę turystyczną, szlaki
powierzchniowe i punkty interpretacyjne oraz stosunkowo nowy (2012) budynek muzeum
archeologicznego. Obecnie nie ma obiektów dla zwiedzających w pozostałych trzech elementach składowych i formalnie nie ma do nich publicznego dostępu. Rozważana jest organizacja
wycieczek z przewodnikiem (2017).

Podziemna
trasa
turystyczna ma 465 metrów długości i
11,5 metra głębokości (w najniżej położonym miejscu). Trasa
zapewnia bezpieczny dostęp do
różnorodnych typowych neolitycznych obiektów górniczych
pod ziemią.

Rysunek 180. Pole górnicze Krzemionki
Opatowskie. Plan trasy turystycznej.
źródło: http://krzemionki.pl/o-krzemionkach/trasa-turystyczna/
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Rysunek 181. Pole Górnicze Krzemionki Opatowskie. Plan kopalni filarowo-komorowych w rejonie szybów 1, 2 i 3,
widocznych na trasie turystycznej. Legenda: 1 – oryginalne ściany i filary, 2 – neolityczne rumowisko, 3 – współczesne środki bezpieczeństwa, 4 – przebieg pogłębionej trasy turystycznej, 5 – interpretacja pracy górników, 6 – neolityczne rysunki naskalne (za Bąblem, 1990, poprawione w roku 2015).

Do trasy podziemnej prowadzi spiralna, stalowa klatka schodowa wybudowana w specjalnie
do tego celu wykopanym szybie „Zenon”.

Rysunek 182. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Pawilony szybowe (po lewej) i schody dla zwiedzających (po
prawej) (autor K. Pęczalski).

Tunel o równej powierzchni został wydrążony w wapieniu i przechodzi przez naturalny pokład
krzemienia, co ma na celu dobre uwidocznienie struktury geologicznej i występowania krzemienia pasiastego.

5. Ochrona i zarządzanie dobrem
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Rysunek 183 i 184. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Spłaszczone buły krzemienia pasiastego odsłonięte
w tunelu dla zwiedzających wykutym w twardym monolitycznym wapieniu (autor K. Pęczalski).

Trasa turystyczna przebiega następnie przez obszary zasypanych prehistorycznych komór
z widokiem na kopalnie filarowo-komorowe i kopalnie komorowe, galerie oraz inne elementy.

5. Ochrona i zarządzanie dobrem
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Rysunek 185 i 186. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Na górze – trasa turystyczna wykuta poniżej poziomu
oryginalnej komory, aby umożliwić bezpieczne zwiedzanie zachowanego prehistorycznych wyrobisk górniczych.
Na dole – oryginalna prehistoryczna galeria komunikacyjna widziana z trasy turystycznej (autor K. Pęczalski).
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Rysunek 187. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Kopalnia filarowo-komorowa, odkopana i oczyszczona z gruzu
w latach pięćdziesiątych, widziana z trasy turystycznej (autor K. Pęczalski).

W obrębie trasy turystycznej można zobaczyć następujące elementy podziemnego krajobrazu górniczego:
• Kopalnia komorowa 7/610, oglądana przez specjalne okna inspekcyjne.
•	Kopalnie 2, 3, 610, 612, 615, 795, 804, 805, 806, 815, 818 i 821 wraz z ich wyrobiskami
filarowo-komorowymi oraz komorowymi, galeriami komunikacyjnymi, hałdami odpadów
górniczych, śladami pochodni i rysunkami naskalnymi.
•	Obszar prehistorycznych kopalń komorowych zniszczonych wskutek wydobycia wapienia
w latach dwudziestych XX w. (zwane obecnie Wielkimi Komorami).

Trasy naziemne
Trasy naziemne prowadzą zwiedzających do pola górniczego (z przewodnikiem) lub prowadzą
do rezerwatu przyrody oraz interpretacyjnej rekonstrukcji neolitycznej wioski.

5. Ochrona i zarządzanie dobrem

Rysunek 188 i 189. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Pomost widokowy, który prowadzi zwiedzających nad polem
górniczym w rejonie kopalń filarowo-komorowych. Po obydwu stronach rozpościera się widok na las, który ujawnia charakterystyczną prehistoryczną antropogeniczną topografię zagłębień poszybowych i hałd. W ten sposób utworzono
dostęp, który prowadzi zwiedzających, ale jednocześnie ogranicza swobodne poruszanie się po tym terenie, by zapewnić jego zachowanie (autor K. Pęczalski – zdjęcie po lewej stronie i B. Gamble – zdjęcie po prawej stronie).

298

Rysunek 190. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.

Rysunek 191. Interpretacyjna rekonstrukcja wnętrza

Główny szlak prowadzący z Muzeum na pole górnicze

prehistorycznej chaty w sąsiedztwie Muzeum (autor

(autor K. Pęczalski).

D. Zarzycka).

Rysunek 192 i 193. Pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Interpretacyjna rekonstrukcja otoczenia wyjścia z szybu
kopalni 7/610 oraz częściowo zrekonstruowana kopalnia niszowa 6/668 z galeriami (autor K. Pęczalski).

Inne szlaki turystyczne
I. Pisze szlaki turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK)
1.	Szlak niebieski: Święty Krzyż – Nowa Słupia – Grzegorzowice – Kałków – Nietulisko – Krzemionki – Bałtów – Pętkowice; 80 km. Włączony do sieci ogólnopolskich szlaków PTTK,
utworzonych przez jedną z najstarszych organizacji turystycznych w Europie. Powstała
ona w wyniku połączenia w 1950 roku Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (założonego w roku 1873) oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (założonego w roku 1906).
PTTK posiada obecnie 61 000 członków oraz ponad 260 oddziałów, a jego baza noclegowa
obejmuje ponad 20 000 miejsc noclegowych.

1.	Szlak czarny „Architektury obronnej” Końskie – Kielce: biegnie przez Ćmielów („Gawroniec”), Podgrodzie i Borownię; 510 km. Organizatorem jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (ROT WŚ); szlak o zasięgu regionalnym.
2.	Zielony szlak Witolda Gombrowicza: pętla o długości 164 km w województwie świętokrzyskim; biegnie przez Ćmielów („Gawroniec”). Organizatorem jest Regionalna Organizacja
Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (ROT WŚ); szlak o zasięgu regionalnym.
3.	Szlak czerwony – „Szlak Mariana Raciborskiego” Bałtów – Ruda Kościelna – Borownia –
Ćmielów 23,7 km. Organizatorem jest PTTK, Oddział Świętokrzyski im. St. Jeżewskiego
w Ostrowcu Świętokrzyskim; szlak o zasięgu regionalnym.
4.	Szlak żółty: pętla wokół Ostrowca Świętokrzyskiego przebiegająca przez Krzemionki. Organizatorem jest PTTK, Oddział Świętokrzyski im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim; szlak o zasięgu regionalnym.

III. Szlaki samochodowe
1.	„ Świętokrzyski Szlak Literacki”: obejmuje obszar całego województwa świętokrzyskiego,
przebiega przez Ćmielów („Gawroniec”) i Bodzechów; związki z Witoldem Gombrowiczem
(„kraina dzieciństwa”). Organizatorem jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (ROT WŚ); szlak o zasięgu regionalnym.
2.	„ Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny”: Chęciny – Kielce – Zagnańsk – Krzemionki – Bałtów; szlak samochodowy ze znakami prowadzącymi do miejsc dostępnych dla
pieszych, ale niedostępnych dla samochodów. Organizatorem jest Regionalna Organizacja
Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (ROT WŚ); szlak o zasięgu regionalnym.

5. Ochrona i zarządzanie dobrem

II. Szlaki rowerowe
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Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Ostrowcu Świętokrzyskim jest członkiem Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski. Członkowie Stowarzyszenia przygotowują
wspólne oferty turystyczne, publikacje, w tym przewodnik i folder „Podziemne szlaki turystyczne w Polsce” oraz wspólne stoiska na targach turystycznych (http://podziemia.pl/trasy/
kopalnie/muzeum-archeologiczne-i- rezerwat-krzemionki-w-ostrowcu-swietokrzyskim/).

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”,
oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
5. Ochrona i zarządzanie dobrem

Muzeum jest zlokalizowane poza granicami części składowej dobra, by nie zakłócić ochrony
i konserwacji dobra. Muzeum zostało zaprojektowane w sposób bardzo przyszłościowy i jest
przygotowane na przyjęcie większej niż obecnie liczby zwiedzających. Centrum turystyczne
organizuje zwiedzanie podziemnych i naziemnych tras (dostępnych za opłatą) komponentu,
a także ekspozycji muzealnych oraz wystaw. Jest ono również wyposażone w sale konferencyjne, a nawet w miejsca noclegowe dla odwiedzających je naukowców.
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Rysunek 194. Nowy kompleks składający się z muzeum i centrum turystycznego został wybudowany poza rezerwatem Krzemionki Opatowskie w roku 2012 (autor A. Łada).

Rysunek 195. Nowy kompleks, składający się z muzeum i centrum turystycznego, jest też wyposażony w pomieszcze5. Ochrona i zarządzanie dobrem

nia biurowe i noclegowe (po lewej stronie) oraz salę konferencyjną (po prawej stronie) (autor B. Gamble).
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Rysunek 196 i 197. Centrum informacji turystycznej (po lewej stronie) i parking samochodowy o dużej pojemności
(po prawej stronie) (autor B. Gamble).

Rysunek 198 i 199. Tablica interpretacyjna (po lewej stronie) i wejście do sal wystawowych (po prawej stronie) (autor
B. Gamble).

5. Ochrona i zarządzanie dobrem

Rysunek 200. Główna wystawa muzealna (autor B. Gamble).
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Rysunek 201. Muzealna ekspozycja prehistorycznych siekier (autor B. Gamble).

Rysunek 202. Cyfrowe interaktywne tablice edukacyjne w salach wystawowych (autor B. Gamble).

5.i Polityka i programy związane
z prezentacją i promocją dobra
Główny program na miejscu związany z prezentacją i promocją dobra jest podzielony na dwie
części: jedną dla turystów indywidualnych i drugą dla wycieczek szkolnych.

5. Ochrona i zarządzanie dobrem

Oferowane są różne opcje zwiedzania, w zależności od wieku i konkretnych zainteresowań.
Zwiedzający mają dostęp do bogatej oferty materiałów interpretacyjnych: w tym do zrekonstruowanej pradziejowej osady utworzonej w roku 1991 w sąsiedztwie granicy komponentu 1
kandydującego dobra. Obiekt ten powstał w wyniku współpracy Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Głównym celem nie było odtworzenie żadnego znanego stanowiska archeologicznego, ale
przedstawienie różnych aspektów codziennego życia w epoce neolitu i brązu. W związku z tym
można tu znaleźć zarówno rekonstrukcje domów kultury pucharów lejkowatych, jak i kultury
amfor kulistych z IV i III tysiąclecia p.n.e., a także kultury mierzanowickiej z wczesnej epoki brązu
(trzy główne wspólnoty związane z wydobywaniem krzemienia pasiastego w Krzemionkach).
Palisada, fosa i megalityczny grób uzupełniają rekonstrukcję, w której odbywają się lekcje muzealne i warsztaty archeologiczne.
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Rysunek 203. Rezerwat Krzemionki Opatowskie. Rekonstrukcja grobowca megalitycznego (autor K. Pęczalski).
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Rysunek 204. Rezerwat Krzemionki Opatowskie. „Żywa historia” w pierwotnej osadzie, gdzie podczas regularnych
wydarzeń specjalnych interpretowane jest codzienne życie w epoce neolitu i brązu (autor B. Gamble).

Rysunek 205. Rekonstrukcja w jednej z sal wystawowych Muzeum (autor B. Gamble).

5.j Personel oraz umiejętności
i wiedza specjalistyczna
(profesjonalna, techniczna,
dotycząca bieżącego
utrzymania)

Rysunek 206. Muzeum posiada bogate zaplecze, jeśli chodzi o profesjonalne zarządzanie, personel naukowy i techniczny, a także pod względem zarządzania zwiedzającymi i doświadczenia dydaktycznego (autor B. Gamble).

5. Ochrona i zarządzanie dobrem

Zgłoszone dobro jest zarządzane przez Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”,
znajdujące się na terenie sąsiadującym z polem górniczym Krzemionki Opatowskie. Muzeum
posiada właściwą liczbę pracowników oraz dyrektora o odpowiednich kwalifikacjach, którego
wspiera Rada Muzeum (8 osób). Dyrektor dysponuje 25 pracownikami, a w sezonie letnim ich
liczba zwiększa się do 27 (o 2 dodatkowych przewodników). Kurator Muzeum zapewnia ekspertyzy konserwatorskie i kieruje specjalistycznym zespołem składającym się z dwóch archeologów oraz ekologa z doświadczeniem w dziedzinie nauk przyrodniczych, a w szczególności
w dziedzinie różnorodności biologicznej.
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6. Monitoring

(autor B. Gamble)
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(autor K. Pęczalski)

6.a. Kluczowe wskaźniki pomiaru
stanu zachowania
W związku z finalizacją planu zarządzania w 2018 roku, opracowane zostaną wskaźniki służące
do monitorowania postępów i zmian (pozytywnych i negatywnych) stanu zachowania całego
zgłoszonego dobra na przestrzeni czasu. Takie informacje będą przechowywane przez Muzeum
Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”, oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Monitorowanie będzie prowadzone w sposób ciągły i umożliwiający szybką reakcję, by mierzyć,
rejestrować oraz zgłaszać skutki zmian, niezależnie od tego, czy mają one charakter pozytywny,
neutralny, czy negatywny. Kluczowe wskaźniki są stosowane do oceny stanu ochrony, czynników,
które na nią wpływają, oraz skuteczności działań konserwatorskich, w tym strategii zarządzania.

Proces monitoringu
Monitoring zostanie zaprojektowany i będzie koordynowany przez wykwalifikowanych pracowników Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”, sąsiadującego z największą częścią
składową dobra (polem górniczym Krzemionki Opatowskie), którzy przeprowadzają codzienne
inspekcje podziemnej trasy turystycznej oraz trasy naziemnej w Krzemionkach od wielu lat.

Rysunek

207.

Krzemionki

Pole

górnicze

Opatowskie.

Skan

3D przedstawiający szczegółowy
obraz wnętrza komory wydrążonej
w wapieniu, w tym prehistoryczne
hałdy gruzu wapiennego. Takie
szczegółowe

skanowanie

jest

dostępne dla wszystkich obszarów
podziemnych (trasa turystyczna
i szyb 4/606) (autor Geocartis).

6. Monitoring

Informacje te będą stanowić podstawę do sporządzania okresowych sprawozdań przekazywanych UNESCO przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w cyklach sześcioletnich. Wskaźniki te będą
się odnosić do materialnych atrybutów potencjalnej wyjątkowej uniwersalnej wartości i fizycznych elementów, które o niej świadczą. Głównym wymogiem jest zapewnienie skutecznego
zachowania wyjątkowej uniwersalnej wartości oraz zadbanie o to, by inne wartości dobra również zostały utrzymane.
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W tabeli poniżej przedstawiono wstępne bieżące tematy opracowywane w ramach procesu
planowania zarządzania w roku 2018:
Temat

Ochrona

6. Monitoring
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Stan

Wskaźnik

Metoda pomiaru

Stan docelowy

Planowanie
przestrzenne

Istnienie polityki
MŚD Sprawdzanie
efektywności polityki

Sprawdzenie
strategii
i planów oraz
wszelkich nowych
dokumentów

Wskazówki
dotyczące
planowania

Istnienie przyjętego
5-letniego planu
zarządzania dobrem

2018, i co 5 lat

Ochrona prawna

przegląd kluczowych
elementów dobra
znajdujących się pod
odpowiednią ochroną
prawną prowadzony
w cyklach 6-letnich

2018 i co 6 lat

Koordynacja
pomiędzy
ochroną przyrody
a aochrona
zabytków

Sprawdzanie
efektywności ochrony
przyrody i zabytków.
Przegląd polityk
i odpowiednich planów
zarządzania/działań
ochronnych raz na
6 lat (wymagany dla
określonych form
ochrony)

2018 i co 6 lat

Inwentaryzacja
Skanowanie 3D i
elementów / stan fotografowanie
punktów stałych tam,
gdzie jest to konieczne

Co 5 lat

Bezpieczeństwo Poziomi radonu,
stabilność
strukturalna,
wilgotność

Stałe mierniki, zdjęcia,
liczniki

Codziennie

Presje
rozwojowe

Liczba aplikacji
planistycznych
w częściach
składowych
i strefie
buforowej

Przegląd

Na bieżąco

Zmiana

Fizyczne zmiany
w obrębie MŚD

Krótkie sprawozdanie
udokumentowane
zdjęciami i oceną

Co rok

Trend/
analiza

Temat

Wskaźnik

Metoda pomiaru

Stan docelowy

Otoczenie

Jakość w obrębie
MŚD i poza nim

Fotografia
Co 5 lat
strategicznych widoków
i obiektów w punktach
stałych

Zwiedzający

Liczba
zwiedzających

Część podziemna / inne
Wizyty edukacyjne
Turyści krajowi /
zagraniczni

Co rok

Rozłożenie
roczne

Liczba w miesiącu

Na bieżąco

Co 5 lat

Udogodnienia

Stałe punkty
interpretacyjne
Dostęp dla
niepełnosprawnych
Dostęp wirtualny /
strona internetowa
Ułatwienia zwiedzania
dla turystów
obcojęzycznych

Audyt w roku 2018,
a następnie co 5 lat
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Świadomość
dotycząca MŚD

Interpretowanie
wartości ŚD

Ankieta dla
zwiedzających
Liczba osób
odwiedzających stronę
internetową
Relacje w mediach

Co 5 lat

Zarządzanie
MŚD

Plan zarządzania
MŚD

Wdrożono T/N

2018, a następnie
co 5 lat

Dedykowany
specjalista ds.
MŚD

Wdrożono T/N

2018, na bieżąco

Ocena i plan
ryzyka

Wdrożono T/N

2018, na bieżąco

Zagrożenia

6. Monitoring

Dostęp
i interpretacja

Wpływ na lokalną Informacje zwrotne
społeczność,
od władz lokalnych i
hotele
biznesu

Trend/
analiza

6.b Rozwiązania administracyjne
mające na celu monitorowanie
dobra
Monitoring pola górniczego Krzemionki Opatowskie (komponent numer 1, podziemia i część
naziemna, elementy kulturowe) jest prowadzony przez Muzeum Archeologiczne i Rezerwat
„Krzemionki”, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod kierunkiem dyrektora.

6. Monitoring
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Oprócz codziennego monitorowania przez archeologów, stabilność strukturalna pod ziemią
jest również regularnie monitorowana przez zewnętrznych ekspertów górniczych i geologicznych. W latach 2016-2017 przeprowadzono skaning laserowy 3D dla obszarów podziemnych
(trasa turystyczna i szyb 4/606). Jest to przydatne narzędzie do szczegółowego rejestrowania
stanu zachowania.
Obszar Rezerwatu Przyrody jest nadzorowany przez pracowników muzeum, którzy również monitorują stan ochrony zabytkowego pola górniczego. Specjalistyczne monitorowanie
części rezerwatu „Krzemionki Opatowskie” jest również na bieżąco prowadzone przez Pracownię Ekologii i Adaptacji Roślin Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem monitoringu są wybrane
gatunki roślin i siedliska przyrodnicze występujące w północnej części rezerwatu. Monitoring
jest prowadzony w celu analizowania ekologicznych skutków ograniczenia drzewostanu i poszycia leśnego. Monitoring ma na celu stworzenie warunków do regeneracji roślinności kserotermicznej, ożywienia siedlisk i zwiększenia populacji chronionych roślin. Ze względu na fakt, że
obszar ten jest miejscem, w którym występują cenne gatunki roślin, należy ocenić wpływ zastosowanych zabiegów na elementy szaty roślinnej.
Monitoring ochrony zabytków jest prowadzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Kielcach (w szczególności dla obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków).
Ustalenia administracyjne dotyczące części składowych 2, 3 i 4 są koordynowane w ramach
Planu Zarządzania (2018). Części składowe (Borownia i Korycizna) z pokrywą leśną, które są
zarządzane przez Lasy Państwowe, są monitorowane (w granicach własności) przez leśniczych
z nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski.

6.c Wyniki sprawozdań składanych
w przeszłości
Elementy dobra wpisane do rejestru zabytków posiadają dokumentację w postaci tzw. białych
kart, które są przechowywane w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach oraz
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie.
Elementy dobra wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków posiadają dokumentację w postaci
kart adresowych zabytku nieruchomego i są przechowywane w siedzibach właściwych gmin.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 7.c.

temu w okolicach dzisiejszego Ćmielowa trwała
intensywna działalność gospodarcza, nie tylko

6. Monitoring

Można powiedzieć, że już przeszło 4000 lat
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rolnicza, ale także górnicza i rzemieślnicza, którym
towarzyszył handel. /.../
Idea wpisania neolitycznych kopalni krzemienia
pasiastego i osady na Gawrońcu, jako jednego
zespołu górniczo-osadniczego na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, jest nam bardzo bliska.
Widzimy w tym działaniu możliwość właściwej
ochrony stanowisk archeologicznych i ich
udostępnienia jak również promocji i rozwoju
naszej gminy.
Jan Kuśmierz
Burmistrz miasta i gminy Ćmielów

7. Dokumentacja
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(Provincial Heritage Monuments Protection in Kielce archive)

7.a	Wykaz fotografii i materiałów
audiowizualnych wraz
z formularzem upoważnienia do
korzystania z tych materiałów
Format
fotoNr
grafii/
wideo
1.
7. Dokumentacja

2.

.jpg

.jpg

316

3.

4.

5.

6.

.jpg

.jpg

.jpg

.jpg

Tytuł

Data
zdjęcia
(mm/rr)

Autor zdjęcia

Pole górnicze Krze07/2012
mionki Opatowskie.
Interpretacyjna rekonstrukcja przedstawiająca wydobycie w kopalni
niszowej 6/668 na
trasie turystycznej.

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze Krze2003
mionki Opatowskie.
Fragment nadpalonej
sosnowej pochodni
znalezionej in situ podczas wykopalisk w roku
2003.

Jerzy Tomasz
Bąbel

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Wielkie Komory.
Odsłanianie narzędzia
z poroża podczas
badań archeologicznych w roku 2009.

Artur Jedynak

08/2009

Pole górnicze Krze08/2009
mionki Opatowskie.
Fragment narzędzia
z poroża znaleziony in
situ podczas wykopalisk
w Wielkich Komorach w
roku 2009.

Artur Jedynak

Pole górnicze Krze04/2012
mionki Opatowskie.
Kopalnia komorowa
7/610. Galeria komunikacyjna między hałdami
rumoszu wapiennego.

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze Krze10/2008
mionki Opatowskie.
Narzędzie z poroża znalezione in situ podczas
wykopalisk w kopalni
824, Wielkie Komory.

Kamil Kaptur

Właściciel praw
autorskich
(jeżeli jest inny)

Dane
kontaktowe
właściciela praw
autorskich

K. Pęczalski/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

krzysztof.peczalski@gmail.com

J.T. Bąbel/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

tbabel@poczta.
onet.pl

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
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Niewyłączna
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grafii/
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7.

8.

9.

.jpg

.jpg
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11. .jpg

12. .jpg

13. .jpg

14. .jpg

15. .jpg

Autor zdjęcia

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Ślady narzędzia
górniczego na ocioskie
wyrobiska w okolicy
Wielkich Komór. Prace
wykopaliskowe w roku
2009.

01/2009

Artur Jedynak

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Kamienne narzędzie
górnicze (klin) in situ.
Okolica Wielkich
Komór.

09/2009

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Narzędzie górnicze
z krzemienia pasiastego in situ.

08/2009

Tytuł

Artur Jedynak

Artur Jedynak

Pole górnicze Krze09/2009
mionki Opatowskie.
Fragment klina
z poroża in situ odkryty
w rumoszu wapiennym.

Kamil Kaptur

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Fragment narzędzia
z poroża znaleziony
in situ.

08/2009

Kamil Kaptur

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Wielkie Komory. Ocios
komory ze śladami
pracy narzędziami
górniczymi.

10/2008

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Buła krzemienia pasiastego in situ widoczna
w galerii dostępnej dla
turystów.

11/2012

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Fragment filara z neolitycznym rysunkiem
wykonanym węglem
drzewnym, widocznym
z trasy turystycznej.

04/2012

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Galeria komunikacyjna
w kopalni komorowej
7/610.

04/2012

Artur Jedynak

Krzysztof
Pęczalski

Krzysztof
Pęczalski

Krzysztof
Pęczalski

Właściciel praw
autorskich
(jeżeli jest inny)

Dane
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autorskich
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Historyczno-Archeologiczne
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w Ostrowcu
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21. .jpg

22. .jpg

23. .jpg

24.

Tytuł

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Buła krzemienia pasiastego w litym wapieniu widoczna z trasy
turystycznej.

Data
zdjęcia
(mm/rr)
04/2012

Autor zdjęcia

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze Krze04/2012
mionki Opatowskie.
Trasa turystyczna,
interpretacyjne przedstawienie metod górniczych w oryginalnej
kopalni niszowej 6/668.

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze
04/2012
Krzemionki Opatowskie. Konkrecja
krzemienia pasiastego
o wewnętrznej strukturze pasmowej.

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Kopalnia filarowo-komorowa, widoczna
z trasy turystycznej.

Grzegorz
Ciżdziel

11/2003

Pole górnicze Krze04/2012
mionki Opatowskie.
Kopalnia filarowo-komorowa. Ślady oczyszczania łuczywa
(„objaśniska”) widoczne
z trasy turystycznej.

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Kopalnia filarowo-komorowa, poziom trasy
turystycznej.

04/2012

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Kopalnia komorowa
7/610. Galeria komunikacyjna w rumoszu
wapiennym.

04/2012

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Kopalnia komorowa.
Dno szybu 615.

04/2012

Pole górnicze Krze01/2002
mionki Opatowskie.
Galeria komunikacyjna
w rumoszu wapiennym
dochodząca do stropu
w kopalni komorowej
795.

Krzysztof
Pęczalski

Krzysztof
Pęczalski

Jerzy Tomasz
Bąbel

Właściciel praw
autorskich
(jeżeli jest inny)

Dane
kontaktowe
właściciela praw
autorskich

K. Pęczalski/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
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krzysztof.peczalski@gmail.com

K. Pęczalski/
Muzeum
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Świętokrzyskim

krzysztof.peczalski@gmail.com
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Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Kopalnia komorowa na
dnie szybu 615.

11/2016

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Kopalnia komorowa
795, trasa turystyczna.

04/2012

Autor zdjęcia

Andrzej Łada

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze Krze04/2012
mionki Opatowskie.
Kopalnia komorowa
7/610. Galeria komunikacyjna z widocznymi
pradziejowymi hałdami
gruzu wapiennego.

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze Krze04/2012
mionki Opatowskie.
Krajobraz zagłębień
poszybowych i hałd
z odpadami górniczymi
powstałych w efekcie
głębienia szybów.

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Neolityczny „krajobraz
przemysłowy” na
powierzchni.

02/2017

Artur Jedynak

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Widoczne zagłębienia
poszybowe i pozostałości hałd gruzowych –
krajobraz pogórniczy.

02/2017

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Platforma widokowa
z widokiem na neolityczne pole górnicze
pomiędzy pawilonami
na trasie turystycznej.

11/2012

Artur Jedynak

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze Krze04/2012
mionki Opatowskie.
Trasa turystyczna.
Interpretacyjna rekonstrukcja nad szybem
kopalni komorowej
7/610 opierająca się na
wynikach wykopalisk
archeologicznych.

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Interpretacyjna
rekonstrukcja wejścia
do szybu nad kopalnią
komorową 7/610.

Krzysztof
Pęczalski

04/2012

Właściciel praw
autorskich
(jeżeli jest inny)

Dane
kontaktowe
właściciela praw
autorskich

A. Łada/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
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K. Pęczalski/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

krzysztof.peczalski@gmail.com

K. Pęczalski/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

krzysztof.peczalski@gmail.com

Niewyłączna
cesja praw
Tak

andrzej_lada@
o2.pl

Tak

sekretariat@
krzemionki.info

Tak

sekretariat@
krzemionki.info

Tak

sekretariat@
krzemionki.info

Tak
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35. .jpg

36. .jpg
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39. .jpg

40. .jpg

41. .jpg

42. .jpg

Tytuł

Data
zdjęcia
(mm/rr)

Pole górnicze Krzemionki Opatowskie.
Pawilony szybów on
trasie turystycznej.

04/2012

Krzemionki Opatowskie. Budynek centrum wystawowego
w nowym Muzeum
oraz jego otoczenie.

04/2012

Autor zdjęcia

Krzysztof
Pęczalski

Krzysztof
Pęczalski

Krzemionki Opatow07/2016
skie. Wystawa w jednej
z sal muzeum.

Krzysztof
Pęczalski

Krzemionki Opatowskie. Wystawa muzealna w sali wystaw
czasowych.

Artur Jedynak

06/2012

Krzemionki Opatow06/2012
skie. Eksponaty muzealne: naczynia gliniane
z okresu późnego neolitu (połowa trzeciego
tysiąclecia p.n.e.).

Kamil
Stelmasik

Krzemionki Opa05/2016
towskie. Galeria
wystawowa. Dłuta
i szydło z kości i poroża.
Krzemienne wióry
i narzędzia.

Dominika
Zarzycka

Krzemionki Opatowskie. Wewnętrzna
pasmowa struktura
krzemienia pasiastego.

04/2012

Krzysztof
Pęczalski

Pole górnicze Borownia. Zachodnia część
pola górniczego.

03/2017

Pole górnicze Borownia. Środkowa część
pola górniczego.

01/2018

Artur Jedynak

Artur Jedynak

Właściciel praw
autorskich
(jeżeli jest inny)

Dane
kontaktowe
właściciela praw
autorskich

Niewyłączna
cesja praw

K. Pęczalski/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

krzysztof.peczalski@gmail.com

Tak

K. Pęczalski/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

krzysztof.peczalski@gmail.com

K. Pęczalski/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

krzysztof.peczalski@gmail.com

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info

K. Stelmasik/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

kamil.stelmasik@ Tak
gmail.com

D. Zarzycka/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

d.zarzycka@
googlemail.com

K. Pęczalski/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

krzysztof.peczalski@gmail.com

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info

sekretariat@
krzemionki.info

Tak

sekretariat@
krzemionki.info

Tak

sekretariat@
krzemionki.info

Tak

sekretariat@
krzemionki.info

sekretariat@
krzemionki.info

Tak

sekretariat@
krzemionki.info

Tak

sekretariat@
krzemionki.info

Tak

sekretariat@
krzemionki.info

sekretariat@
krzemionki.info

Tak
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44. jpg.

45. jpg.

46. .jpg

48. .jpg

49. .jpg

50. .jpg

51. .jpg

Pole górnicze Borownia. Wschodnia część
pola górniczego.

Autor zdjęcia

01/2018

Artur Jedynak

Pole górnicze Borow11/2012
nia. Krajobraz pogórniczy. Widoczne
zagłębienia poszybowe
i pozostałości hałd.

Jacek Lech

Pole górnicze Borow07/2017
nia. Prace wykopaliskowe w szybie 1 w roku
2017.

Jacek Lech

Pole górnicze Borownia. Półprodukt do
siekiery krzemiennej.

08/2017

Jacek Lech

Pole górnicze Korycizna. Hałda kopalniana.

01/2018

Pole górnicze Korycizna. Hałda kopalniana.

01/2018

Pole górnicze Korycizna. Prehistoryczny
„krajobraz przemysłowy” na powierzchni.

01/2018

Pole górnicze Korycizna. Powierzchnia
zachodniej części
stanowiska archeologicznego.

01/2018

Pole górnicze Koryci01/2018
zna. Zachodni skraj pola
górniczego.

Artur Jedynak

Artur Jedynak

Artur Jedynak

Artur Jedynak

Artur Jedynak

Właściciel praw
autorskich
(jeżeli jest inny)

Dane
kontaktowe
właściciela praw
autorskich

Niewyłączna
cesja praw

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info
sekretariat@
krzemionki.info

Tak

J. Lech/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

flint.lech2@
gmail.com

Tak

J. Lech/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

flint.lech2@
gmail.com

J. Lech/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

flint.lech2@
gmail.com

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info

sekretariat@
krzemionki.info

Tak

sekretariat@
krzemionki.info

Tak

sekretariat@
krzemionki.info

Tak

sekretariat@
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56. .jpg

Data
zdjęcia
(mm/rr)

Autor zdjęcia

Wzgórze Gawroniec
Zdjęcie lotnicze stanowiska archeologicznego.

06/2010

Miron Bogacki

Wzgórze Gawroniec
Widok na osadę od
strony północno-wschodniej.

01/2018

Wzgórze Gawroniec
Widok na osadę od
strony południowej.

01/2018

Wzgórze Gawroniec
Widok na osadę od
strony południowo-wschodniej.

01/2018

Wzgórze Gawroniec
Widok na osadę od
strony zachodniej.

01/2018

Wzgórze Gawroniec
Widok na dolinę rzeki
Kamiennej.

06/2008

Film. Wersja angielska,
720p

2016

Tytuł

Artur Jedynak

Artur Jedynak

Artur Jedynak

Artur Jedynak
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57. .jpg

58. .mp4

Jacek Lech

Robert
Kuliczkowski;
Polska na
Weekend

59. .mp4

Film. Wersja angielska,
1080p, 30 sek.

2016

Robert
Kuliczkowski;
Polska na
Weekend

60. .mp4

Film. Wersja polska,
720p

2016

Robert
Kuliczkowski;
Polska na
Weekend

Właściciel praw
autorskich
(jeżeli jest inny)

Dane
kontaktowe
właściciela praw
autorskich

Niewyłączna
cesja praw

M. Bogacki/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

miron.bogacki @ Tak
uw.edu.pl

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info

A. Jedynak/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

artur.archeo@
krzemionki.info

J. Lech/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

flint.lech2@
gmail.com

R. Kuliczkowski/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

telewizja@polTak
skanaweekend.tv

R. Kuliczkowski/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

telewizja@polTak
skanaweekend.tv

R. Kuliczkowski/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

telewizja@polTak
skanaweekend.tv
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Tak
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Tak

sekretariat@
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62. .mp4

Tytuł

Film. Wersja polska,
Historia krzemienia.

Data
zdjęcia
(mm/rr)
2016

Podziemne skanowanie 20163D
2017

Autor zdjęcia

Właściciel praw
autorskich
(jeżeli jest inny)

Dane
kontaktowe
właściciela praw
autorskich

Niewyłączna
cesja praw

Anna
Pankiewicz,
Marcin Kaproń

A. Pankiewicz/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

marcin@fnu.
org.pl

Tak

Firma
GeoCartis

GeoCartis/
Muzeum
Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

skaning@geocar- Tak
tis.pl

sekretariat@
krzemionki.info

sekretariat@
krzemionki.info
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7.b	Teksty dotyczące stanu
ochrony, kopie planów
zarządzania dobrem lub
dokumentacja systemów
zarządzania i wyciągi z innych
planów dotyczących dobra
7. Dokumentacja
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Aneks 2
Status ochrony
1.	Pomnik Historii Krzemionki – kopalnie krzemienia z epoki neolitu
	Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nr 50 poz. 419
2.	Teren pradziejowej kopalni krzemienia pasiastego położonej w miejscowościach Sudół, Stoki Stare i Ruda Kościelna
a)	Decyzja z dnia 27 maja 1967 roku wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabytków, rejestr nr A1 l 499/1Aa
b)	Decyzja z dnia 1 września 1986 roku wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przedłużeniu wpisu zabytku do rejestru zabytków, rejestr nr A1 l 499/1Aa
c)	Zmiana decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca nazwy i granic zabytku wpisanego do rejestru, 15 grudnia 1999 roku
3.	Pozostałości prehistorycznej kopalni krzemienia pasiastego „Borownia” w Rudzie Kościelnej
	Decyzja z dnia 15 września 1981 roku wydana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabytków, rejestr nr A 260
4.	Kopalnia krzemienia pasiastego „Korycizna” we wsi Wojciechówka
	Decyzja z dnia 15 lipca 1982 roku wydana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabytków, rejestr nr A 265

5.	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków archeologicznych stanowiska archeologicznego Ćmielów 1/1 „Gawroniec”, pismo wojewódzkiego
konserwatora zabytków z dnia 25 października 2017 roku
6.	Krzemionki Opatowskie (od 2017 roku nazwa „Krzemionki”) – Obszar Natura 2000 o znaczeniu wspólnotowym (Site of Community Importance, SCI)
Formularz danych PLH 260024
7.	Dolina Kamiennej – Obszar Natura 2000 o znaczeniu wspólnotowym (Site of Community
Importance, SCI)
Formularz danych PLH 260019

9. Obszar chronionego krajobrazu doliny rzeki Kamiennej
	Rozporządzenie nr 12/95 wojewody kieleckiego z dnia 29 września 1995 roku (Dz. U. województwa kieleckiego nr 21 z roku 1995, poz. 145)

7. Dokumentacja

8. Rezerwat przyrody Krzemionki Opatowskie
a)	Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
27 czerwca 1995 roku; Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nr
33 z roku 1995, poz. 396
b)	Rozporządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 roku dotyczące rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie, Dz. U. województwa świętokrzyskiego z dnia 26 września 2017 roku, poz. 2911
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7.c	Forma i data ostatniej
inwentaryzacji dobra
Nr

Tytuł

Data

7. Dokumentacja

1.

Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na stan. 10/18 w Rudzie
Kościelnej, gm. Ćmielów (kopalnia krzemienia pasiastego „Borownia”; Lech J. (w opracowaniu do 2018)

2017

2.

Raport z monitoringu wybranych gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych w Rezerwacie przyrody Krzemionki Opatowskie; Kiedrzyński M., Tomczyk P., Zielińska K., Grzyl A.,
archiwum Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

2017

3.

Dokumentacja prac górniczo-konserwatorskich i związanych z nimi wyprzedzających
badań archeologicznych w rejonie Wielkich Komór, szybu wentylacyjno- ewakuacyjnego, szybu „Zenon” oraz podziemnej trasy turystycznej w 2014 roku; Jedynak A., Kaptur
K., archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

2014

4.

Sprawozdanie z badań nieinwazyjnych i powierzchniowych na obszarze prehistorycznej
kopalni krzemienia pasiastego „Borownia” i w jej otoczeniu, stanowisko archeologiczne
Ruda Kościelna 10 (AZP 84-72/18) gm. Ćmielów, woj. świętokrzyskie w dn. 17 kwietnia
2012 r. z wykorzystaniem obserwacji i dokumentacji stanowiska z lat 2008, 2009 i 2011;
Adamczak K., Lech J., Werra D, archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Kielcach

2012

5.

Raport o stanie zachowania zabytkowych podziemi w Krzemionkach koło Ostrowca
Świętokrzyskiego; Jedynak A., Kaptur K., archiwum Muzeum Historyczno- Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

2012

6.

Opracowanie archeologiczne wyników projektu „Dokumentacja zagrożonych kopalń
krzemienia pasiastego metodami nieinwazyjnymi”; Migal W., archiwum Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

2011

7.

Plan ochrony konserwatorskiej i zagospodarowania przestrzennego Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach (projekt); Kotasiak W., archiwum Muzeum
Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

2010

8.

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 2009 w rejonie
Wielkich Komór; Jedynak A., Kaptur K., archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Kielcach

2009

9.

Plan ochrony rezerwatu przyrody „Krzemionki Opatowskie” części niebędącej w
zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski na okres od
01.01.2009 r. do 31.12.2028 r.; Stachurski M, archiwum Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

2008
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10. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 2008 w rejonie
Wielkich Komór (kopalnia 824); Jedynak A. Kaptur K., archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

2008

Nr

Tytuł

Data
2006

12. Sprawozdanie z badań Archeologicznego Zdjęcia Polski na obszarze 83-71; Jedynak A.,
Jedynak U., Kaptur K., archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

2004

13. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Krzemionkach w roku 2004; Bąbel J., archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

2004

14. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Krzemionkach w roku 2003; Bąbel J., archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

2003

15. Sprawozdanie z prac ekspedycji w sezonie 2002; Borkowski W., Dziklińska R., archiwum
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

2002

16. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych w komorze 3/4 w rejonie tzw.
„Wielkich Komór Wapiennikarskich” przy podziemnej trasie turystycznej nr 1 w Krzemionkach k. Ostrowca Św., woj. świętokrzyskie; Bąbel J., archiwum Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

2001

17. Sprawozdanie z badań sezon 2000; Migal W., Babiarz J., archiwum Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

2000

7. Dokumentacja

11. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 2006 w rejonie
kopalni 6/668; Bąbel J.T., Jedynak A., Kaptur K., archiwum Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Kielcach
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7.d	Miejsce/adres przechowywania
inwentaryzacji, dokumentacji
i zbiorów archiwalnych
Nr

Instytucja

Adres

1.

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Sudół 135a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: +48 41 330 45 50
e-mail: sekretariat@krzemionki.info

2.

Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

7. Dokumentacja

ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel.: +48 22 826 02 39
e-mail: info@nid.pl, unesco@nid.pl

3.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: +48 41 342 10 01
e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl
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4.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach Dele- ul. Słowackiego 17
27-600 Sandomierz
gatura w Sandomierzu
tel.: +48 15 832 30 00
e-mail: sandomierz@wuoz.kielce.pl

5.

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

ul. Długa 52
00-241 Warszawa
tel.: +48 22 504 48 00
e-mail: pma@pma.pl

6.

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

al. Solidarności 105
00-140 Warszawa
tel.: +48 22 620 28 81
e-mail: director@iaepan.edu.pl

7.

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: +48 41 247 66 10
e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu

8.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: +48 41 342 18 78
e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl

Nr

Instytucja

Adres

Urząd Gminy Bodzechów

ul. Reja 10
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: +48 41 265 38 38
e-mail: urzad@ugb.pl

10.

Urząd Miasta i Gminy Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów
tel.: +48 15 861 20 18
e-mail: urzad@cmielow.pl

11.

Urząd Miejski w Ożarowie

ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów
tel.: + 48 15 861 11 37
e-mail: urzad@ozarow.pl

12.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
tel.: +48 41 343 53 40
e-mail: sekretariat.kielce@rdos.gov.
pl

13.

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

Sudół 216
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: +48 41 265 31 49
e-mail: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl

14.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut ul. Zgoda 21
Badawczy, Oddział Świętokrzyski im. J. Czarnockiego
25-953 Kielce
w Kielcach
tel.: + 48 41 361 25 37
e-mail: sekretariat.os@pgi.gov.pl

15.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

ul. Senacka 3
31-002 Kraków
tel.: +48 12 422 71 00
e-mail: mak@ma.krakow.pl

16.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
tel.: +48 15 832 22 65
e-mail: sekretariat@zamek-sandomierz.pl
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Opinia dotycząca Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego jako dobra Światowego Dziedzictwa

Kompleks stanowisk wydobycia i obróbki krzemienia pasiastego Krzemionki z pewnością jest
ważnym prehistorycznym ośrodkiem górniczym w Europie. Przede wszystkim zawiera kilka
odosobnionych pól górniczych jak Krzemionki Opatowskie, Borownia i Korycizna oraz rozległą
osadę neolityczną i ośrodek obróbki krzemienia na pobliskim wzgórzu Gawroniec. Wszystkie
pola górnicze kompleksu wciąż zawierają dobrze zachowane, łatwo zagłębienia poszybowe i
hałdy z odpadami górniczymi oraz pozostałości warsztatów obróbki krzemienia i tymczasowych obozowisk.
Szczególnie interesującym obiektem jest pole górnicze Krzemionki Opatowskie. Jest to nie
gółowych informacji dotyczących różnorodności jam wydobywczych, szybów, podziemnych
komór i innych obiektów, jak również dane o potencjalnej wielkości produkcji w pradziejowej

Załączniki

tylko największy obiekt w tym kompleksie, ale również najlepiej zbadany. Dostarczył on szcze-

kopalni w Krzemionkach. Ocenia się, że kopalnia wyprodukowała około 90 procent artefaktów
wykonanych z krzemienia pasiastego i dlatego jest uważana za jedną z dwóch największych
prehistorycznych kopalni krzemienia na świecie. Z drugiej strony, rozległe kopalnie komorowe
w Krzemionkach są najbardziej imponującym osiągnięciem świata prehistorycznego. Turyści,
którzy przybywają dziś do Krzemionek, mogą zwiedzić różne podziemne wyrobiska i zobaczyć
inne obiekty górnicze, korzystając z trasy turystycznej biegnącej przez szyb „Zenon” na głębokości 12 metrów oraz szyb 1.
Neolityczna osada na wzgórzu Gawroniec jest kolejną ważną częścią kompleksu. Jest ona
położona na wyrazistym wzgórzu obronnym w południowej części Wyżyny Sandomierskiej, z
widokiem na głęboką, malowniczą dolinę rzeki Kamiennej, zalesione pagórki oraz znajdujące
się w oddali kopalnie krzemienia. Gawroniec jest osadą kultury pucharów lejkowatych, być
może największą na Wyżynie Sandomierskiej. Mieszkańcy osady pracowali w pobliskich kopalniach krzemienia pasiastego i produkowali z tego surowca półwytwory siekier. Ostateczna
obróbka krzemienia odbywała się w północnych częściach osady. Odkryto tam 16 dużych jam
z odpadami, z których wydobyto dziesiątki tysięcy krzemiennych zabytków.
Krzemień pasiasty wydobywany z kopalni w Krzemionkach był szczególnie popularny w kulturach późnego neolitu i wczesnej epoki brązu, np. siekiery z krzemienia pasiastego z Krzemionek były rozprowadzane wśród tych społeczności w promieniu przekraczającym 300
kilometrów.
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Kończąc tę krótką wypowiedź o znaczeniu Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego, czuję się zobowiązany do zacytowania słów mojego nieżyjącego już mentora i autora pierwszej książki o Krzemionkach:
Krzemionki to jeden z nielicznych wspaniałych pomników wczesnego dzieciństwa współczesnej
cywilizacji. Jego doniosłość sięga daleko poza granice Polski

						

Stefan Krukowski, 1933
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