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Artur Jedynak – Muzeum i Rezerwat Archeologiczno - Przyrodniczy „Krzemionki”

PRAHISTORYCZNE KOPALNIE KRZEMIENIA PASIASTEGO
I PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA
„KRZEMIONKI”
Muzeum i Rezerwat Archeologiczno – Przyrodniczy „Krzemionki” znajduje si 8 km na pó!nocny - wschód od Ostrowca
"wi tokrzyskiego (ryc. 1). Placówk zajmuj#c# si badaniami
i udost pnianiem zabytku prowadzi Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu jako swój oddzia!. Ochron# obj to tu
doskonale zachowane kopalnie krzemienia pasiastego pochodz#ce
z m!odszej epoki kamienia i pocz#tków epoki br#zu (IV – II tysi#clecie p.n.e.) oraz przyrod o$ywion# z 39 gatunkami ro%lin rzadkich
i chronionych.

w kierunku osi pola wybierkowego napotykamy stref kopal' niszowych si gaj#cych 4 m, gdzie dna jam s# powi kszone o g! bokie
nisze poszerzaj#ce obszar eksploatacji. Kopalnie takie wydobywa!y
konkrecje krzemienne zalegaj#ce na granicy zwietrzeliny i litej
ska!y. Jeszcze bli$ej wewn trznej kraw dzi pola eksploatacyjnego
znajdujemy kopalnie Þlarowe o g! boko%ci do 6 m. Ich nazwa bierze
si st#d, $e wyrobiska s# usiane skalnymi %cianami i Þlarami, które
podpiera!y strop i zabezpiecza!y go przed zawaleniem. I wreszcie
po przeciwleg!ej stronie pasa kopal' odnajdujemy obiekty typu
komorowego. S# one najwy$szym osi#gni ciem techniki górniczej
tamtych czasów. Niektóre z nich sw# powierzchni# przekraczaj#
500 m2. Jedyne zabezpieczenie stanowi! tu gruz wapienny wype!niaj#cy wyeksploatowane cz %ci kopal'. Górnik, aby dosta& si od
dna szybu do przodka lub %ciany wydobywczej musia! pokona&
odleg!o%& nawet 20 m.

Ryc. 1. Lokalizacja rezerwatu Krzemionki. Rys. A. Jedynak
Ryc. 2. Rezerwat i plan pola eksploatacyjnego. Rys. A. Jedynak

Teren chroniony ze wzgl dów archeologicznych, wraz z rezerwatem przyrody obejmuje !#cznie 378 hektarów. Najcenniejsza
jego cz %& to tzw. pole eksploatacyjne, gdzie z pok!adów jurajskich
ska! wapiennych wydobywano cenny surowiec do wyrobu narz dzi
– krzemie' pasiasty. Wyst puje on w postaci konkrecji (tzw. bu!
krzemiennych) oraz p!yt rozlokowanych nierównomiernie w formie
!awic. "lady dawnych prac górniczych ci#gn# si tu !ukowatym
pasem o szeroko%ci 20 - 200 m, na przestrzeni 4,5 km i obejmuj#
obszar o powierzchni 78,5 hektara (ryc. 2). Uwag przykuwa
%wietnie zachowany krajobraz przemys!owy z epoki kamienia.
Rozmieszczone co kilka lub kilkana%cie metrów leje poszybowe
otoczone ha!dami gruzu wapiennego pokazuj# skal dzia!alno%ci
dawnych górników. Do naszych czasów zachowa!o si prawie 3000
widocznych miejsc, gdzie kiedy% by!y wej%cia do podziemi.
Najciekawsze %wiadectwa dawnego górnictwa kryj# si jednak
pod ziemi#. Na g! boko%ci od 3 do 9 m przetrwa!y dr#$one w skale
wapiennej wyrobiska kopal'. S# one zró$nicowane, gdy$ krzemie'
nie wyst puje na jednakowej g! boko%ci. Przy zewn trznej kraw dzi obszaru eksploatacji wyst puj# p!ytkie kopalnie jamowe, gdzie
surowiec pozyskiwano ze zwietrzeliny wapiennej. Pod#$aj#c dalej

Ryc. 3. Górnik przy pracy - rze$ba w podziemiach. Fot. A. Jedynak
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Wysoko%& podziemi mie%ci si w przedziale mi dzy 55
a 120 cm, gdy$ !awice krzemieni wyst puj# tylko w oko!o metrowej
grubo%ci warstwie wapienia pelitowego. Dlatego wszystkie prace
trzeba by!o wykonywa& w pozycji „na kl czkach” lub le$#c (ryc. 3).
Warunków pracy w podziemiach nie poprawia!a panuj#ca tam sta!a
temperatura (od 5 do 9ºC) i bardzo wysoka wilgotno%&. Do o%wietlenia korytarzy i stanowisk pracy stosowano niewielkie !uczywa
z smolnego drzewa, które pozwala!o uzyskiwa& wystarczaj#c# ilo%&
%wiat!a przy niewielkiej ilo%ci dymu. Niektórzy badacze uwa$aj#
nawet, $e !uczywa mog!y by& te$ wykorzystywane do wymuszania
obiegu powietrza w najbardziej oddalonych cz %ciach kopal' (ryc. 4).

Ryc. 4. Neolityczne !uczywo znalezione w jednej z kopal'.
Fot. J. T. B#bel

W opozycji do wysokiej wiedzy geologicznej i in$ynierskiej stoj#
proste narz dzia, jakimi pos!ugiwano si podczas pracy w podziemiach. By!y to przede wszystkim kilofy kamienne, krzemienne
i z poro$a zwierz cego, a tak$e t!uki i pobijaki (ryc. 5). Dysponowano tak$e ca!ym zestawem narz dzi drewnianych. "lady u$ycia
takich narz dzi odnajdujemy na ociosach, sp#gach i stropach
w ró$nych miejscach badanych kopal' (ryc. 6).

Ryc. 5. Górnicze narz dzia z poro$a. Fot. S. Dulny

Czas wykorzystywania jednej kopalni bywa! ró$ny i móg! si ga&
nawet 300 lat. "wiadcz# o tym datowania w gli drzewnych z badanej ostatnio kopalni 795, które mieszcz# si w przedziale 3600
– 3300 lat p.n.e. Jednorazowo za!og kopalni stanowi!o od kilku
do kilkunastu osób zajmuj#cych si dr#$eniem, transportem na

powierzchni i obróbk# kopaliny. Razem z lud(mi zajmuj#cymi si
zaopatrzeniem i zapewne tak$e ochron# z!o$a by!a ona odpowiednio
wi ksza. Wydobyty z wapienia krzemie' by! selekcjonowany jeszcze w podziemiach, po czym najlepszy surowiec transportowano w
koszach lub workach na powierzchni . W bezpo%rednim s#siedztwie wyj%cia z szybu zlokalizowane by!y pracownie, w których
dzielono konkrecje na mniejsze kawa!ki, a te z kolei formowano
w narz dzia - krzemienne siekiery i d!uta. W okresie najwi kszej
popularno%ci surowca pasiastego (pierwsza po!owa III tysi#clecia
p.n.e.) „wyroby” z Krzemionek dociera!y na tereny oddalone od
kopal' o oko!o 660 km!

Ryc. 6. "lady pracy narz dziami widoczne na ociosie komory kopalni
7-610. Fot. A. Jedynak

Powstanie du$ych kopal' krzemienia w okresie neolitu by!o spowodowane przede wszystkim wzrostem zapotrzebowania na surowiec
do wyrobu narz dzi. Jednak w przypadku Krzemionek wydobycie
krzemienia mia!o tak$e znaczenie religijne. Wspania!e, ozdobne,
dok!adnie polerowane ostrza siekier by!y darami grobowymi, jakie
wojownicy tego okresu dostawali na ostatni# drog w za%wiaty
(ryc. 7). Natomiast
prawdopodobne
jest, $e kilkucentymetrowe miniatury tej broni
noszono za $ycia jako amulety
i symbole bóstw
wojennych.
Prac# w kopalniach zajmowa!y si zapewne
wyspecjalizowane
klany górników
– krzemieniarzy.
Aby znale(& miejsce wyst powania
surowca, a potem
go wydoby& potrzebna by!a du$a
wiedza geologiczna i górnicza, któRyc. 7. Ostrze siekiery z krzemienia pasiastego.
rej nie posiadali
Fot. J. T. B#bel
zwyczajni rolnicy
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i pasterze. Tak$e sam proces obróbki krzemienia wymaga! wielu
lat nauki.
Kres dzia!alno%ci górników „krzemionkowskich” nadszed! w
pierwszej po!owie II tysi#clecia przed Chrystusem. Post p techniczny i wprowadzanie nowego materia!u do wyrobu narz dzi
– br#zu oraz zwi#zany z tym upadek starych wierze' spowodowa!
stopniowe opuszczenie terenu kopal'.

Ryc. 8. Zniszczenia na polu górniczym 1928. Fot. T. Rekwirowicz

Do pocz#tków XX wieku prawie ca!y ich obszar porasta! las,
a jedynie po!udniowy skraj pola eksploatacyjnego obejmowa!y pola
uprawne. W latach 1911 – 1914 wyci to las i za!o$ono wie% Krzemionki. Lokalizacja osiedla ludzkiego w s#siedztwie pradziejowych
kopal', a nawet bezpo%rednio na polu eksploatacyjnym nie mog!a
pozosta& bez wp!ywu na zabytek. Uprawa roli niszczy!a zlokalizowane na powierzchni pozosta!o%ci pracowni obróbki krzemienia,
za% licznie zak!adane kamienio!omy gospodarskie rujnowa!y nawet
najg! bsze partie kopal'. Szacuje si , $e w ten sposób do pocz#tku
lat 20-tych mog!o zosta& zniszczonych b#d( naruszonych oko!o 100
jednostek górniczych (ryc. 8).
Tak# sytuacj zasta! w Krzemionkach 19 lipca 1922 roku Jan
Samsonowicz, prowadz#cy badania geologiczne na terenie ówczesnego powiatu opatowskiego. Spenetrowa! on otwarte kamienio!omy i jako pierwszy stwierdzi! istnienie prahistorycznych wyrobisk.
Sensacyjne odkrycie spowodowa!o, $e ju$ nied!ugo pojawili si na
miejscu pierwsi archeolodzy. Byli to Stefan Krukowski i Zygmunt
Szmit, którzy przeprowadzili wst pn# inwentaryzacj powierzchni
kopal'. Pierwsze prace wykopaliskowe odby!y si w 1925 roku pod
kierunkiem Józefa )urowskiego. Te i dalsze badania Krukowskiego
i Szmita pozwoli!y na rozpoznanie kilku szybów i przyleg!ych do
nich wyrobisk oraz ogólne okre%lenie wieku i wielko%ci kopal'
krzemionkowskich. Niestety wi kszo%& przebadanych obiektów
zosta!a bezpowrotnie zniszczona podczas post puj#cej dalszej
eksploatacji wapienia.
Problem braku sta!ego nadzoru i opieki konserwatorskiej sta!
si przyczyn# rozpocz cia prac zmierzaj#cych do obj cia ochron#
terenu neolitycznych kopal'. W latach 1929 – 1932 dzi ki staraniom Mieczys!awa Radwana, Stefana Krukowskiego, Romana
Jakimowicza i wielu innych wykupiono du$# cz %& pola eksploatacyjnego i stworzono podwaliny pod przysz!y rezerwat. Wszystkie
te dzia!ania przerwa! wybuch II wojny %wiatowej, ale ju$ w 1945
roku przyst#piono do dokumentowania zniszcze' i pierwszych
robót konserwatorskich. Na szersz# skal prace takie rozpocz !y
si w 1953 roku pod kierunkiem in$. Tadeusza )urowskiego. Prowadzi! on dzia!ania w rejonie powa$nie zniszczonych szybów 1,

KOPALINY

2, i 3, a tak$e przebada! i zabezpieczy! kopalni nr 4. Nowatorskie
rozwi#zania techniczne w rodzaju $elbetowej kopu!y nakrywaj#cej
wej%cie do szybu pozwoli!y uratowa& obiekty 1, 2 i 3, a gruntowne
zabezpieczenie stropów i Þlarów skalnych umo$liwi!o zwiedzanie
podziemi wi kszym grupom turystów. Ówczesny zwiedzaj#cy
musia! wykaza& si jednak niez!# kondycj# Þzyczn# i spor# doz#
cierpliwo%ci. Najpierw trzeba by!o ubra& strój ochronny (kombinezon, kask, nakolanniki i r kawice), a nast pnie zej%& po drabinie na
g! boko%& 5 m. Dalsz# cz %& trasy pokonywa!o si „na czworakach”
i czo!gaj#c si . W ten sposób podziemia zwiedza!o w sezonie co
najwy$ej kilkadziesi#t osób dziennie.
Taki stan rzeczy trwa! do ko'ca lat siedemdziesi#tych XX wieku, kiedy to okaza!o si , $e podziemia wymagaj# znów gruntownej
konserwacji. Wtedy te$ powsta!a koncepcja wybudowania trasy
tunelowej, która umo$liwi ciekawsze i bezpieczniejsze zwiedzanie wi kszym grupom turystów. Rozpocz cie prac badawczych
poprzedzaj#cych budow zbieg!o si z przej ciem zabytku od dotychczasowych w!odarzy – Pa'stwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Kielcach przez Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu
"wi tokrzyskim (wtedy Muzeum Regionalne). Od tego czasu tak$e
datuje si wspó!praca badaczy Krzemionek z górnikami z Lubelskiego Zag! bia W glowego oraz Akademii Górniczo – Hutniczej
z Krakowa. Badania archeologiczne, które dalej prowadzi!o PMA,
skoncentrowa!y si w rejonie tzw. magistrali, czyli linii przecinaj#cej pole eksploatacyjne w najszerszym miejscu. Pozwoli!y one
uzyska& dane na temat ró$nych sposobów eksploatacji krzemienia w
pradziejach, gdy$ obj !y swoim zasi giem kilka kopal' jamowych,
kopalni niszow# (6/668), jak i komorow# (7/610). W tym samym
czasie w rejonie szybów 1, 2, 3 wykonano pierwszy odcinek tunelu ekspozycyjnego pog! biaj#c sp#g kopal' o ok. 1m na odcinku
110 mb. Uzyskany korytarz, ze wzgl du na do%& du$# destrukcj
stropów zabezpieczono obudow# górnicz# i 11 czerwca 1985 roku
udost pniono dla zwiedzaj#cych. By!a to pierwsza trasa turystyczna
na %wiecie prezentuj#ca podziemia kopal' z epoki kamienia, otwarta
dla szerszej publiczno%ci.

Ryc. 9. Fragment trasy turystycznej - kopalnia 795. Fot. A. Jedynak

Pod koniec lat 80 – tych zako'czy!y si prace badawcze w podziemiach kopalni 7. Niebawem te$ poczyniono starania o udost pnienie tego obiektu ruchowi turystycznemu. Zastosowano
tu nieco inne rozwi#zanie jak w przypadku odcinka otwartego
kilka lat wcze%niej. Korytarz ekspozycyjny wykuto w litej skale
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prowadz#c go wokó! wyrobisk. W kilku miejscach wykonano
wgl#dy prezentuj#ce najciekawsze miejsca neolitycznych podziemi.
W ten sposób ograniczono do minimum ingerencj w „substancj ”
zabytkow# nie trac#c nic z atrakcyjno%ci i tajemniczo%ci kopalni.
Dodatkowym efektem by!o pokazanie po raz pierwszy proÞlu
warstwy krzemieniono%nej, wzd!u$ którego poruszali si tury%ci.
Drugi odcinek trasy podziemnej wraz z pawilonem naszybowym
zosta! uroczy%cie otwarty 10 czerwca 1990 roku.

wykonanie ostatniego, „brakuj#cego” odcinka trasy. Po!#czenie
nowego chodnika z istniej#c# tzw. pierwsz# tras# turystyczn# mia!o
miejsce 23 czerwca 2003 roku i po wykonaniu potrzebnych prac
zabezpieczaj#cych i udost pniaj#cych, otwarto ca!o%& dla ruchu
turystycznego w 2004 roku (ryc. 9).
Obecnie funkcjonuj#ca trasa ma 465 m d!ugo%ci i w najg! bszym miejscu si ga 11 m pod powierzchni ziemi. Przechodz#c
podziemne korytarze mo$na zajrze&, a nawet wej%& do kilkunastu
kopal' z epoki kamienia (ryc. 10, 11). Do zwiedzania przystosowane zosta!y równie$ tzw. Wielkie Komory, czyli miejsce eksploatacji
wapienia z pocz#tku XX wieku. Mo$na tu prze%ledzi& histori prac
górniczych w Krzemionkach od pradziejów po nowo$ytno%&.

Ryc. 10. Fragment kopalni Þlarowej - widok z trasy turystycznej.
Fot. A. Jedynak

Udost pnienie dla zwiedzaj#cych kolejnej, rewelacyjnie
zachowanej kopalni sprzed 5000 lat, a tak$e rekonstrukcji osady
ludzkiej z tego okresu oraz nadanie zabytkowi przez Prezydenta RP
rangi Pomnika Historii spowodowa!o znacz#cy wzrost frekwencji
zwiedzaj#cych. Postawi!o to MH-A przed problemem lepszego
zabezpieczenia powierzchni pola eksploatacyjnego, przez które
prowadzi!a droga !#cz#ca oba punkty wej%cia do podziemi. Wa$ne
sta!o si te$ stworzenie dodatkowej drogi wyj%cia dla ludzi zwiedzaj#cych kopalni . Dlatego te$ w roku 2001 rozpocz !y si prace
nad budow# „%rodkowego”, najd!u$szego odcinka podziemnej
trasy turystycznej w Krzemionkach. Pierwszym etapem by!o wydr#$enie przez wyspecjalizowan# Þrm górniczo – konserwatorsk#
„Geohydrowiert” z Kielc szybu wentylacyjno – ewakuacyjnego
o g! boko%ci 11 m oraz cz %ci chodnika turystycznego przebiegaj#cego przy wewn trznej kraw dzi pola eksploatacyjnego. Kolejny,
najbardziej intensywny okres prac przypad! na lata 2003 – 2004,
kiedy to ekspedycja archeologiczna MH-A wykona!a badania
ponad 100 m2 podziemi neolitycznych umo$liwiaj#c górnikom

Ryc. 11. Chodnik w kopalni komorowej. Fot. A. Jedynak

W najbli$szym czasie do trasy turystycznej planuje si w!#czenie kopalni niszowej nr 6/668 oraz wybudowanie pomostu dla
turystów nad fragmentem pola eksploatacyjnego. Pozwoli to na
zapoznanie si zwiedzaj#cych z innym ni$ podziemnym sposobem
wydobycia krzemienia oraz zapewni lepsz# ochron zabytkowego
krajobrazu nakopalnianego przed zwi kszaj#cym si ruchem turystycznym.
Bezwzgl dna ochrona jest niezwykle istotna ze wzgl du na
rang obiektu, b d#cego niepowtarzalnym zabytkiem górnictwa
i prahistorycznej my%li technicznej. Zas!uguje on bezapelacyjnie
na umieszczenie na Li%cie "wiatowego Dziedzictwa UNESCO, co
miejmy nadziej wkrótce nast#pi.
Muzeum i podziemna trasa turystyczna s udost!pnione dla
zwiedzaj cych przez ca"y rok. Szczegó"owe informacje mo#na
uzyska$ na stronie internetowej www.krzemionki.pl lub pod
numerem telefonu 0 41 262 09 78.

SPRZEDAM SAMOCHODY TECHNOLOGICZNE TATRA 815 I 148
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.
Oferty prosimy kierować na adres e-mail:
biuro@superkrusz.pl lub tel. 0509-727-900.

