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WSTĘP INTRODUCTION

Wojciech Brzeziński, Witold Grużdź

Prawie 100 lat od odkrycia kopalni w Ożarowie i ponad 
40 lat od rozpoczęcia prac wykopaliskowych pragniemy za-
prezentować czytelnikowi monografi ę, która ukazuje w  syn-
tetycznym ujęciu funkcjonowanie prehistorycznych miejsc 
eksploatacji krzemienia. Podstawę  opracowania stanowią ma-
teriały pozyskane w trakcie badań terenowych w latach 1979-
1983 oraz w 1991 r. Były one przeprowadzone pod kierownic-
twem Janusza Budziszewskiego wraz z ekspedycją z Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W  ramach tych 
prac przeprowadzono dokładną prospekcję powierzchniową, 
badania geofi zyczne oraz wykopaliskowe. Po zakończeniu ba-
dań materiały przekazano do Państwowego Muzeum Arche-
ologicznego w Warszawie.

Kopalnie w  Ożarowie „Za garnacarzami” znajdują się 
w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskie-
go. Pomimo długiej historii badań, ukazywały się drukiem je-
dynie pojedyncze opracowania dotyczące zwykle poszczegól-
nych aspektów tego stanowiska (Budziszewski 1980a; 1980b; 
1986; 1994; 1997a; 1997b; 1998; 2000; Grużdź 2012; Bu-
dziszewski, Grużdź 2014). Nie poruszały one jednak całościo-
wo problematyki prehistorycznego górnictwa i przetwórstwa 
krzemienia w sposób kompleksowy. 

Głównym celem niniejszej publikacji jest próba całościo-
wego przedstawienia wyników badań przy użyciu najnow-
szych metod dotyczących zarówno materiału krzemiennego, 
jak i  towarzyszących mu nielicznych zabytków kamiennych, 
organicznych oraz ceramicznych. Dodatkowo wykorzystano 
archiwalne, nigdy dotąd niepublikowane dane, w  tym prze-
redagowane fragmenty rozprawy doktorskiej Witolda Gruż-
dzia, napisanej pod kierunkiem profesora Stefana Karola Ko-
złowskiego (Grużdź 2016). 

W niniejszej pracy wykorzystano  analizy surowcowe,  ty-
pologiczne, morfometryczne, technologiczne, traseologiczne, 
przestrzenne, metodę składanek i eksperymentalną w celu prze-
badania materiału krzemiennego. Za pomocą niektórych z wy-
mienionych metod przestudiowano również zabytki kamienne 
oraz ceramiczne. Równocześnie zastosowano analizy arche-
ozoologiczne i  archeobotaniczne do opracowania pozostało-
ści kostnych, antrakologicznych oraz malakofauny. Natomiast 
dane z badań geofi zycznych – elektrooporowych wykorzysta-

Almost 100 years aft er the discovery of the Ożarów 
mine and more than 40 years aft er the start of archaeological 
excavations, we would like to present the reader with this 
synthetic monograph on the functioning of prehistoric fl int 
exploitation sites. Th e study is based on the material obtained 
during fi eld research in the years 1979–1983 and in 1991. 
Led by Janusz Budziszewski and with the participation 
of an expedition from the Institute of Archaeology of the 
University of Warsaw, the research included a  thorough 
surface prospection, geophysical surveys and excavations. 
Aft er its conclusion, the material obtained became part of the 
collection of the State Archaeological Museum in Warsaw.

Th e Ożarów mines “Za garncarzami” are located in the 
north-eastern part of Świętokrzyskie Voivodeship. Despite the 
long history of research, only a few studies, usually concerning 
particular aspects of the site, have previously been published 
(Budziszewski 1980a; 1980b; 1986; 1994; 1997a; 1997b; 
1998; 2000; Grużdź 2012; Budziszewski, Grużdź 2014). 
However, they have not addressed the issue of prehistoric 
mining and fl int processing in a comprehensive manner.

Th e main aim of this publication is an attempt at 
a comprehensive presentation of the results of research carried 
out with the use of the latest methods and concerning both 
the fl int material and the few accompanying stone, organic 
and ceramic artefacts. Additionally, archival, never-before-
published data have been used, including edited excerpts 
from Witold Grużdź’s doctoral dissertation, written under 
the direction of Professor Stefan Karol Kozłowski (Grużdź 
2016). 

Th e publication presents the results of the raw material, 
typological, morphometric, technological, micro-wear and 
spatial analyses as well as of the refi tting and experimental 
methods used to study the fl int material. Some of the 
methods listed have also been applied in the analyses of 
stone and ceramic artefacts. Additionally, archaeozoological 
and archaeobotanical analyses were carried out on the 
bone, anthracological and malacofauna remains. Th e data 
from geophysical-electrical resistivity surveys were used to 
determine the extent of the Ożarów mining fi eld. In order 
to supplement the geological information obtained from 



no do określenia zasięgu pola górniczego w Ożarowie. W celu  
uzupełnienia informacji geologicznych płynących z dokumen-
tacji archeologicznej przeprowadzono dodatkowe badania w te-
renie. Scharakteryzowano również procesy związane z zasypy-
waniem się szybów oraz problematykę ich datowania. 

Dodatkowo przedstawiono wytwórczość z  krzemienia 
ożarowskiego na szerszym tle kulturowym.  Jest to niezwykle 
istotne przy badaniach stanowisk górniczych, gdzie pozyska-
ny surowiec był często dystrybuowany na znaczne odległości 
i wpływał na gospodarkę  prehistorycznych społeczności egzy-
stujących w regionie.  

Monografi czne opracowania kopalń krzemienia łączą się 
zwykle z  dużym nakładem pracy związanej z  analizami licz-
nych materiałów masowych oraz informacji płynących z  li-
teratury przedmiotu. Wymagają też zaangażowania specjali-
stów zajmujących się różnymi dziedzinami nauki, co wpłynęło 
w znaczący sposób na zawartość książki i za co pragnęlibyśmy 
podziękować wszystkim uczestnikom projektu. 

Projekt ten został zrealizowany przez Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie w ramach dwuletniego zadania 
polegającego na wydaniu monografi i „Kopalnie krzemienia 
na stanowisku Za garncarzami w  Ożarowie”, w  programie 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Ochrona zabytków ar-
cheologicznych”.
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archaeological documentation, additional surveys were 
conducted in the fi eld. Th e processes related to the fi lling of 
the shaft s and the issues regarding their dating have also been 
characterised.

Th e publication consists also from chapters describing 
the Ożarów fl int manufacturing against a  wider cultural 
background. Th is is extremely important when researching 
mining sites, as the raw material obtained there was oft en 
distributed over long distances and infl uenced the economy 
of prehistoric communities in the region.

Monographic studies of fl int mines usually involve a large 
amount of work related to the analysis of ample waste material 
and of the information from the subject-matter literature. 
Th ey also require an involvement of specialists from various 
scientifi c fi elds, which had a signifi cant impact on the contents 
of the book and for which we would like to thank all project 
participants.

Th e project was carried out by the State Archaeological 
Museum in Warsaw as part of a  two-year task to publish 
a  monograph titled “Th e fl int mines at the Za garncarzami 
site in Ożarów”, in the “Protection of Archaeological 
Monuments” programme of the National Heritage Institute.
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ROZDZIAŁ I

KRZEMIEŃ OŻAROWSKI

I.1.  Występowanie skał krzemionkowych na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór 
Świętokrzyskich na tle warunków surowcowych obszaru małopolsko-wołyńskiego

Janusz Budziszewski, Witold Grużdź

bezkształtnej buły krzemionkowej bez wyraźnej granicy 
ze skałą macierzystą. Za sprawą Zbigniewa Sujkowskiego 
(1931) ten anglosaski termin upowszechnił się w  polskiej 
literaturze w swym francuskim znaczeniu.

W  efekcie tej złożonej historii lokalnych tradycji i  nie 
zawsze szczęśliwych zapożyczeń ukształtowała się w  naszym 
języku konwencja terminologiczna, dzieląca skały krzemion-
kowe o  zatartej strukturze organicznej i  skomplikowanej, 
a zazwyczaj nie do końca poznanej genezie, na trzy grupy (Bo-
lewski, Parachoniak 1982, s. 317–326; Michniak 1989; Król, 
Migaszewski 2009):
– krzemienie, tworzące konkrecje z przewagą skryto- i mikro-

krystalicznego kwarcu o ostrych granicach z otaczającą skałą;
– czerty, tworzące skupienia skryto- i mikrokrystalicznego 

kwarcu lub opalu i chalcedonu o nieostrych granicach z ota-
czającą skałą;

– rogowce, skryto- i mikrokrystaliczne skały o różnym zabar-
wieniu, tworzące warstwy wśród skał osadowych.
Z archeologicznego punktu widzenia podział na krzemie-

nie i czerty sprawdza się bardzo dobrze, bo społeczności pra-
dziejowe intensywnie wykorzystywały pierwsze z nich, a nigdy 
nie sięgały po drugie. Natomiast sens wydzielania rogowców 
wydaje się wątpliwy, bo wśród wystąpień charakterystycznych 
i łatwo rozróżnialnych surowców (np. czekoladowego) wystę-
pują zarówno okazy o formie buł, jak i płaskurów, warstewek 
o znacznej rozciągłości i różnej grubości.

Narastający przez dziesięciolecia bałagan terminologicz-
ny jest dziś, w  dobie globalizacji, szczególnie dotkliwy, bo 
używane zgodnie z  lokalnymi tradycjami terminy są często 
trudne do przetłumaczenia lub zgoła nieprzetłumaczalne na 
inne języki. Próby ujednolicenia terminologii podejmowane 

Do wyrobu narzędzi o twardym ostrzu ludzie od tysiącleci 
wykorzystywali osadowe skały krzemionkowe, których skry-
tokrystaliczna budowa ułatwiała precyzyjną obróbkę mecha-
niczną przy pomocy łupania. W  polskiej tradycji językowej 
skały takie, co najmniej od XVI w., określa się terminem krze-
mienie (Michniak 1989, s. 452). Taką też ich nazwą posługują 
się tradycyjnie polscy archeolodzy.

Różnorodność genetyczna i  formalna tej grupy skał 
powoduje jednak, że petrografowie od prawie stu lat pró-
bują uściślić ten termin. Próby takie podejmowane były 
w  różnych krajach, w  różnym czasie, bez żadnej koordy-
nacji. W  efekcie dzisiaj te same terminy bywają rozumiane 
inaczej nawet przez badaczy posługujących się tym samym 
językiem. W angielskiej tradycji naukowej termin krzemień 
(fl int) jest zarezerwowany dla ciemnych buł występujących 
w  kredowych formacjach z  południowej Anglii, podczas 
gdy terminem czert (chert) określa się skały jaśniejszej bar-
wy, często zanieczyszczone, występujące zarówno w formie 
buł, jak i warstw w wapieniach oraz łupkach różnego wieku. 
Podział taki jest wygodny przy opisywaniu geologii wysp 
brytyjskich, jednak poza nimi raczej nie ma sensu. Stąd też 
w amerykańskiej tradycji badawczej oba terminy traktowane 
są jak synonimy, przy czym powszechnie używa się terminu 
czert (chert), traktując go jako określenie skały krzemion-
kowej o zatartej strukturze organicznej (Luedtke 1992, s. 5, 
6). Czasami przy przenoszeniu terminu z jednego języka do 
drugiego nadaje się mu zupełnie nowe znaczenie. Właśnie 
w ten sposób postąpił twórca fundamentalnej we francuskiej 
tradycji badawczej pracy poświęconej skałom krzemionko-
wym – Lucien Cayeux (1929). Zaadoptował on angielski 
termin czert (chert), nadając mu nowe znaczenie – jasnej, 
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są zazwyczaj w  obrębie poszczególnych krajowych tradycji 
naukowych (Biró 2010; Brandl 2010; Götze 2010; Přichystal 
2010), choć czasami mają też ambicje ujednolicania podejścia 
na szerszym obszarze (Přichystal 2013). Polskie środowisko 
petrografi czne nie podjęło dotychczas tego trudu (Król, Mi-
gaszewski 2009). A  w  przeciwieństwie do polskiej tradycji 
terminologicznej, bazującej na wzorcach francuskich, podej-
mowane w środkowej Europie próby ujednolicenia podejścia 
odwołują się zazwyczaj do tradycji anglosaskiej.

Powyższa przydługa dygresja terminologiczna nie jest 
czczym popisem erudycyjnym. Wielość i  różnorodność skał 
krzemionkowych występujących na północno-wschodnim 
obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich powoduje, że wszystkie sy-
gnalizowane wyżej problemy skupiają się na tym obszarze jak 
w soczewce. Co więcej, w szczególny sposób dotykają one tak-
że skał krzemionkowych występujących w obrębie pola górni-
czego „Za garncarzami” w  Ożarowie. Eksploatowane były tu 
bulaste, ciemne konkrecje bardzo dobrej jakości, mieszczące 
się dobrze w nawet najbardziej restrykcyjnym, brytyjskim ro-
zumieniu terminu krzemień (fl int). Jednocześnie eksploato-
wano tu występujące w ich sąsiedztwie wielkie płaskury, które 
zależnie od przyjętej konwencji można by określać angielskim 
terminem czert (chert) lub niemieckim – rogowiec (hornstein 
– warstwowa skała krzemionkowa). Oba te rodzaje skał ulegają 
szybko procesom wietrzenia, po czym ich niewielkie fragmenty 
nie zawsze można łatwo rozróżnić. Na powierzchni stanowiska 
odnotowano też obecność fragmentów skał krzemionkowych 
o słabo określonych granicach, odpowiadających tradycyjnemu 
francusko-polskiemu znaczeniu terminu czert. Z tej sytuacji ist-
nieją dwa wyjścia: albo używać w stosunku do eksploatowanego 
tu surowca zaproponowanego w ostatnich latach przez Antoni-
na Přichystala (2013, s. 108) bardzo szerokiego terminu silicyt 
– a zatem silicyt ożarowski (Dark Cretaceous Ożarów silicite), 
albo pozostać przy używanej w  polskiej literaturze archeolo-
gicznej od prawie stu lat tradycyjnej nazwie – krzemień ożarow-
ski. Uznając, że zasadnicze zmiany terminologii dokonywane 
powinny być w sposób kompleksowy, przez fachowców – pe-
trografów, zdecydowaliśmy się przyjąć tę drugą opcję. Podobnie 
dzieje się w  USA, gdzie ten petrografi cznie niejednoznaczny 
termin używany jest często przez archeologów, podkreślających 
w ten sposób brak zaangażowania w szczegółowe i nie do końca 
rozstrzygnięte debaty petrografi czne.

Prehistoryczna kopalnia krzemienia „Za garncarzami” 
w Ożarowie zlokalizowana jest na terenie północno-wschod-
niego, mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Ob-
szar ten obfi tuje w wychodnie różnego wieku skał krzemion-
kowych (ryc. 1). Ich występowanie Ryszard Michniak (1989; 
Michniak, Budziszewski 1995) łączy z dwoma węglanowymi 
cyklotemami – górnojurajskim i górnokredowym. W pierw-
szym z nich skały krzemionkowe w postaci rogowców poja-
wiają się na pograniczu keloweju i  oksfordu. W  oksfordzie 
środkowym i  początkach oksfordu górnego (dawny raurak) 
występują śródwarstwowe krzemienie konkrecyjne, przy czym 
ich ilość i  wielkość rośnie w  górę profi lu. Zwieńczeniem są 

dwa poziomy buł krzemieni pasiastych (Budziszewski, Mich-
niak 1983–1989), pojawiające się wśród wyjątkowo czystych 
wapieni młodszego oksfordu górnego (dawny astart). Jeszcze 
wyżej na pograniczu oksfordu i kimerydu spotykamy bogate 
wystąpienia tzw. krzemieni czekoladowych o  różnej formie 
(Budziszewski 2008).

W osadach górnokredowych wytrącenia skrytokrystalicznej 
krzemionki pojawiają się w dolnym turonie wraz z pierwszymi 
warstwami opoki. Występują potem aż do najmłodszych warstw 
górnomastrychckich, mając niezmienną postać jasnych czertów. 
Tylko tam, gdzie w  osadach górnego turonu relacje pomiędzy 
substancją węglanową a  krzemionkową ulegają zachwianiu, 
opoki stają się bardziej wapniste, a w miejsce czertów pojawiają 
się ciemne krzemienie o różnej genezie i formie. W przeciwień-
stwie do sytuacji w jurze, różnice pomiędzy turońskimi skałami 
krzemionkowymi zdają się mieć tu w głównej mierze charakter 
facjalny. Petrografi cznie najlepiej opisane są brunatne krzemienie 
powstałe przez porozrywanie pierwotnie ciągłych przewarstwień 
krzemionkowych wśród detrytycznych wapieni mszywiołowych, 
określane mianem krzemieni janikowskich (Michniak 1980). 
Natomiast najbardziej charakterystyczny wygląd mają wystę-
pujące pomiędzy opokami na wschodnim brzegu Wisły szare 
krzemienie w drobne białe plamki, określane mianem krzemie-
nia świeciechowskiego (Balcer 1975; Libera, Zakościelna 2002). 
Tym dwóm wyróżniającym się odmianom towarzyszą na całym 
obszarze – od Gościeradowa, pow. kraśnicki po Karsy, pow. opa-
towski – szare krzemienie plamiste (Szeliga, Huber 2016) oraz 
niewielkie krzemienie czarne (Libera, Zakościelna 2002). Wśród 
krzemieni szarych plamistych najlepiej poznanym jest eksploato-
wany na stanowisku „Za garncarzami” krzemień ożarowski (Bu-
dziszewski, Grużdź 2014). Analogiczne do niego wystąpienia 
można obserwować dziś w dużym kamieniołomie w sąsiednich 
Karsach (Budziszewski 1995). Archeolodzy wyróżniają jeszcze 
krzemień zawadzki, znany ze współczesnego odsłonięcia w Za-
wadzie, pow. opatowski, a w pradziejach okazjonalnie wykorzy-
stywany przez mieszkającą w pobliżu społeczność wczesnoneoli-
tyczną (Szeliga 2014). Odkryte kilka lat temu w pobliżu obiekty, 
interpretowane początkowo jako jamy eksploatacyjne, okazały 
się jednak lejkami krasowymi (Miecznikowski i  in. 2013). Po-
dobny surowiec, znany ze wschodniego brzegu Wisły, określany 
jest mianem krzemienia gościeradowskiego (Libera, Zakościelna 
2002; Szeliga, Huber 2016).

Spośród wielu skał krzemionkowych północno-wschod-
niego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, we wczesnej epoce 
brązu, poza krzemieniem ożarowskim, wykorzystywano tak-
że krzemień świeciechowski, a  przede wszystkim jurajskie 
krzemienie pasiaste i  czekoladowe. Pierwsze z  nich służyły 
do wytwarzania ostrzy siekier, drugie – drobnego inwenta-
rza narzędziowego, głównie grocików strzał (Budziszewski 
1991). Pradziejowe kopalnie tych wszystkich surowców cią-
gną się wąskim pasem o  długości nieco ponad 100 km od 
okolic Świeciechowa, pow. kraśnicki po Chronów Kolonię, 
pow. szydłowiecki. Region ten określany jest w  archeologii 
jako Świętokrzyski Okręg Pradziejowej Eksploatacji Krzemie-



13ROZDZIAŁ I. KRZEMIEŃ OŻAROWSKI

ni. W  jego obrębie zlokalizowano dotychczas 41 stanowisk 
pragórniczych, co stanowi większość tego typu obiektów zna-
nych z terytorium naszego kraju. Okręg ten można podzielić 
na trzy części – południową, środkową i północną. Z części 
południowej, obejmującej odcinek od Gościeradowa, pow. 
kraśnicki po Ożarów, pow. opatowski, znamy dzisiaj stano-
wiska pragórnicze związane z eksploatacją jedynie krzemieni 
turońskich – świeciechowskiego (Balcer 1975; Bargieł, Libera 
1996) i ożarowskiego (Budziszewski, Grużdź 2014). Podana 
kilka lat temu przez PAP informacja o odkryciu pradziejowe-
go szybu w  Janikowie (Król, Migaszewski 2009, s. 31) oka-

zała się nieporozumieniem, a sam obiekt naturalnym lejkiem 
krasowym. Choć na tym obszarze występują także nieliczne 
wychodnie krzemieni jurajskich, dotychczas nie znaleziono 
śladów ich pradziejowej eksploatacji. Część środkowa, leżąca 
bezpośrednio na zachód od fl eksury Sienno-Ożarów, obejmu-
je liczne wychodnie skał jurajskich, wśród których wyróżnia 
się region pradziejowej eksploatacji krzemieni pasiastych z gi-
gantycznym polem górniczym „Krzemionki” na czele (Bąbel 
2015; Budziszewski, Michniak 1983–1989; Budziszewski 1996). 
Towarzyszą im zaledwie cztery niewielkie pola górnicze, uloko-
wane na wychodniach krzemieni czekoladowych. Wreszcie, 

Ryc. 1. Występowanie skał krzemionkowych na obszarze małopolsko-wołyńskim wykorzystywanych w schyłkowym neolicie i wczesnej epoce 
brązu. Rys. D. Stefański.

Fig. 1. Occurrence of siliceous rocks in the Lesser Poland-Volhynia region in the Final Neolithic and the Early Bronze Age. Drawn by 
D. Stefański.

 1 – krzemień pasiasty
 2  – krzemień czekoladowy
 3 – krzemień podkrakowski
 4 – krzemień świeciechowski
 5 – krzemień ożarowski
 6 – krzemień gościeradowski
 7 – kry kredowe (8 – krzemień mielnicki, 
 9 – krzemień rejowiecki, 10  krzemień rybnicki, 
11 – krzemień z nad rzeki Roś)
12 – margiel dynowski
13 – radiolaryt
14 – krzemień wołyński
15 – czerty i krzemienie dniestro-pruciańskie
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najrozleglejsza część północna ciągnie się od okolic Karolowa, 
pow. lipski po Chronów Kolonię. Znamy stąd ponad dwadzie-
ścia punktów pradziejowej eksploatacji krzemieni czekolado-
wych (Budziszewski 2008), którym towarzyszy pojedyncze 
stanowisko pozyskiwania krzemieni pasiastych.

Najbardziej charakterystyczne krzemienie jurajskie z pół-
nocno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich – pasia-
ste i czekoladowe – występują też na ich południowo-zachod-
nim obrzeżeniu (Krajcarz, Krajcarz 2009; Król, Migaszewski 
2009). Jednak zapewne nigdy nie były tam eksploatowane. 
Ostatnio obecność obu tych surowców stwierdzono także 
na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej (Krajcarz i in. 
2012; 2014). Były one tutaj pozyskiwane na niewielką ska-
lę i w zupełnie innym rytmie czasowym niż na obrzeżu Gór 
Świętokrzyskich (Krajcarz i in 2014; Sudoł i in. 2018). Na ob-
szarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej eksploatowane były 
przede wszystkim innego typu krzemienie jurajskie określane 
w  archeologii mianem krzemieni podkrakowskich (Kacza-
nowska, Kozłowski 1976; Lech 1981; Pelisiak 2006). Rów-
nież wykorzystywane tu na niewielką skalę krzemienie kredo-
we (Kaczanowska, Kozłowski 1976; Jarosz i in. 2010, ryc. 6) 
są zupełnie inne niż znane z Gór Świętokrzyskich.

Trzecim regionem występowania skał krzemionkowych 
w  Małopolsce są Karpaty (ryc. 1). Mamy tu do czynienia 
z wielką mnogością słabych jakościowo skał krzemionkowych 
(Valde–Nowak 2013), które wykorzystywane były na niewiel-
ką skalę jedynie przez społeczności lokalne w poszczególnych 
okresach pradziejów. Wśród nich największe znaczenie z pew-
nością odgrywały radiolaryty z  Pienińskiego Pasa Sałkowego 
(Kozłowski i in. 1981; Rydlewski 1989; 2009). W schyłkowym 
neolicie i  wczesnej epoce brązu wykorzystywane były także 
krzemionkowe margle dynowskie ( Jarnot-Kozłowska 1988) 
oraz rogowce z okolic Dukli (Budziszewski, Skowronek 2001). 
Służyły one głównie do produkcji czworościennych ostrzy sie-
kier. Dystrybucja tych form, podobnie jak innych wytworów 
z surowców małopolskich, miała raczej lokalny charakter.

W okresie, w którym działały kopalnie krzemienia na sta-
nowisku „Za garncarzami” w  Ożarowie, narzędzia bifacjalne 
w  Europie środkowo-wschodniej wykonywano przeważnie 
z krzemieni kredowych, które dystrybuowano na szeroką ska-
lę. Teren północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzy-
skich znajdował się pomiędzy dwoma strefami oddziaływań 
technologicznych. Pierwsza z  nich znajdowała się na terenie 
zachodniej Ukrainy i  rozciąga się od Podola poprzez Wołyń, 
Polesie i  Małopolskę, aż do Mazowsza (Libera 2001, s. 104). 
Większość sztyletów, sierpów i siekier wytwarzana była w pra-
cowniach na terenie wychodni skał krzemionkowych na Wyży-
nie Wołyńsko-Podolskiej (Sulimirski 1960; Zakościelna 1996; 
Konoplia 1998; Ryzhov i in. 2005). Na północno-zachodnim 
krańcu tej rozległej strefy znajdują się wychodnie nieco gorszej 
jakości krzemieni kredowych na obszarze Pagórów Chełm-
skich oraz w okolicy Mielnika (ryc. 1). Trudno na razie usta-
lić, jakie było ich znaczenie w wytwarzaniu wczesnobrązowych 
narzędzi rdzeniowych (Libera i in. 2014). Surowiec z Wyżyny 
Wołyńskiej występuje w  konkrecjach o  dużych rozmiarach, 

charakteryzuje się różnymi odcieniami czerni, szarości i  bieli, 
które niekiedy – znajdując się w obrębie jednej bryły – tworzą 
pasma (Skakun i  in. 2014, ryc. 2, 3). Niektórzy badacze dzie-
lą ten typ krzemienia na zachodniowołyński i  podolski, wraz 
z ich odmianami, które różnicują się w obrębie poszczególnych 
nowożytnych odkrywek (Balcer 1983; Zakościelna 1996; Ko-
noplia 1998). W niniejszej pracy nie stosujemy aż tak rozbu-
dowanej klasyfi kacji, ze względu na fakt, że poszczególne cechy 
makroskopowe mogą być trudne do rozpoznania na gotowych 
wytworach, które często zmieniały barwę na skutek procesów 
podepozycyjnych. Z obecnego punktu widzenia istotne byłoby 
wypracowanie instrumentarium analitycznego, które określiło-
by pochodzenie wytworów odnajdywanych na terenach takich, 
jak chociażby Nizina Polska, gdzie docierały wyroby zarówno 
z terytorium Skandynawii, jak i Ukrainy. Makroskopowy ogląd 
konkrecji krzemienia kredowego z  północnych Niemiec, Da-
nii i południowej Szwecji (Högberg, Olausson 2007) w wielu 
przypadkach nie pozwala na odróżnienie tego materiału od 
pochodzącego z  Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej. Próby spraw-
dzenia, czy skały te różnicują się na poziomie fi zykochemicz-
nym, oparte o analizę stosunku CaO do Fe, wykazały nieomal 
identyczny skład chemiczny części krzemieni skandynawskich 
(Södra Sallerups i Møn Klint) z próbkami pobranymi w Boda-
kach na Wołyniu (Ukraina). Dodatkowo okazało się, że bardzo 
charakterystyczna, pasiasta odmiana krzemieni wołyńskich 
również znalazła się w tej samej chmurze punktów. Odmienny 
wynik dała jedynie próbka z  Mielnika, która różniła się zna-
cząco zarówno od materiału pobranego ze Skandynawii, jak 
i Ukrainy (Högberg, Hughes, Olausson 2013). W przypadku 
surowców krzemiennych warto byłoby również odnotowywać 
stopień skrystalizowania poszczególnych skał – prehistoryczni 
wytwórcy często podczas obróbki redukowali słabiej łupliwe 
części bryły w pierwszej kolejności, pozostawiając jej lepsze ja-
kościowo fragmenty na późne etapy kształtowania, które wy-
magały większej precyzji przy wykańczaniu narzędzi.

Zasięg obszaru występowania form bifacjalnych został wy-
znaczony przez J. Liberę w jego monografi i z 2001 roku na pod-
stawie wcześniejszych badań (Sulimirski 1960; Wyszomirski 
1974), zweryfi kowanych kwerendą. Od tego czasu doszły nowe 
dane i znane są okazy sztyletów, morfologicznie zbliżonych do 
typu Czerniczyn-Torczyn, występujące poza tą strefą. Przykła-
dem takich form mogą być zabytki z Wielkopolski (Kaczmarek 
2012, s. 130), Węgier (Horváth 2013) oraz Czech (Zápotocký 
2013). Ponadto wyznaczenie północnej granicy występowania 
bifacjalnych ostrzy i noży dwuściennych jest mocno uwarunko-
wane stanem badań na Białorusi, który wciąż nie dorównuje do 
poziomu znanego z pozostałych terenów.

Istotną powinna być też kwestia sposobu rozszerzenia granic 
tej strefy – czy powinno nastąpić to wraz z odnotowywaniem 
pojedynczych egzemplarzy, czy też przy kartowaniu powinno 
się brać pod uwagę tylko obszar intensywnego występowania 
danych form. Jednocześnie należy rozważyć, dlaczego strefa ta 
została stworzona dla bifacjalnych płoszczy, noży i  grocików, 
a nie uwzględniono w niej siekier oraz innych narzędzi wystę-
pujących w tym samym okresie chronologicznym. 
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Podsumowując, należy stwierdzić, że wołyńsko-małopol-
ska prowincja surowcowa identyfi kowana jest we wczesnej 
epoce brązu ze strefą występowania gotowych makrolitycz-
nych form bifacjalnych wykonanych z  „wołyńskiego” krze-
mienia kredowego. W  jej obrębie odnotowuje się również 
regionalną produkcję, bazującą na miejscowym zapleczu su-
rowcowym. Przykładem tej ostatniej jest wykorzystywanie 
surowców z północno-wschodniego obrzeżenia Gór Święto-
krzyskich, w tym krzemienia ożarowskiego.
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I.1.  Occurrence of siliceous rocks in the north-western margin of the Świętokrzyskie Mountains 
against the backdrop of raw material conditions of the Lesser Poland-Volyn region

For millennia, people have used sedimentary siliceous rocks, 
whose cryptocrystalline structure made them easier to split, to 
make hard-edged tools. In the Polish language tradition, such 
rocks have been referred to as fl ints (Polish krzemienie) at least 
since the 16th century (Michniak 1989, p. 452). Th is is also the 
name traditionally used by Polish archaeologists.

However, due to the genetic and formal diversity of this 
group of rocks, petrographers have been trying to clarify this 
term for almost a hundred years. Such attempts have been made 
in diff erent countries, at diff erent times, with no coordination. 
As a result, today the same terms are understood diff erently even 
by researchers using the same language. In the English scientifi c 
tradition, the term fl int is reserved for the dark nodules found in 
the chalk formations of southern England, while the term chert is 
used to describe lighter-coloured, oft en impure rocks occurring in 
the form of nodules and layers in limestone and shale of diff erent 
ages. While such a  division is convenient when describing the 
geology of the British Isles, it does not make much sense elsewhere. 
Th erefore, in the American scientifi c tradition, both terms are 
considered synonyms, with the term chert commonly used to 
describe siliceous rock with blurred organic structure (Luedtke 
1992, pp. 5, 6). Sometimes, when the term is transferred from 
one language to another, it is given a completely new meaning. 
Th is was exactly the approach taken by Lucien Cayeux (1929), the 
author of a study on siliceous rocks, which is fundamental to the 
French scientifi c tradition. He adopted the English term chert, but 
gave it a new meaning – a light-coloured, shapeless silica nodule 
with no clear boundary with the host rock. Th anks to Zbigniew 
Sujkowski (1931), this Anglo-Saxon term became popular in 
Polish literature in its French meaning. 

As a  result of this complex history of local traditions and 
not always fortunate borrowings, a  terminological convention 
has been formed in the Polish language, dividing siliceous rocks 
with blurred organic structure and complicated, not always fully 
known genesis into three groups (Bolewski, Parachoniak 1982, 
pp. 317–326; Michniak 1989; Król, Migaszewski 2009):
– fl ints, forming concretions predominantly made up of crypto- 

and microcrystalline quartz, with sharp boundaries with the 
surrounding rock;

– cherts, forming concentrations predominantly made up of 
crypto- and microcrystalline quartz or opal and chalcedony, 
with blurred boundaries with the surrounding rock;

– hornstones, crypto- and microcrystalline rocks of various co-
lours, forming layers among sedimentary rocks.
Nowadays, in the age of globalisation, the terminological 

clutter that has been growing for decades is particularly 
burdensome, since the terms used as per the local traditions are 
oft en diffi  cult to translate or completely untranslatable into other 
languages. Th e attempts to unify the terminology are usually 
undertaken within individual national scientifi c traditions (Biró 
2010; Brandl 2010; Götze 2010; Přichystal 2010), although 
some have also tried to standardise the approach in a wider area 
(Přichystal 2013). Th e Polish petrographic community has yet to 

make this eff ort (Król, Migaszewski 2009). Moreover, in contrast 
to the Polish terminological tradition, which is based on French 
models, the attempts to standardise the approach in Central 
Europe usually refer to the Anglo-Saxon tradition.

Th e “Za garncarzami” prehistoric fl int mine at Ożarów is lo-
cated at the north-eastern, Mesozoic margin of the Świętokrzyskie 
Mountains. Th e area abounds in outcrops of siliceous rocks of 
various ages. Ryszard Michniak (1989; Michniak, Budziszewski 
1995) connects them with two carbonate cyclothems – the 
Upper Jurassic and the Upper Cretaceous. In the former, siliceous 
rocks in the form of hornstone appear between the Callovian 
and the Oxfordian. In the Middle Oxfordian and the beginning 
of the Upper Oxfordian (former Rauracian), there are interlayer 
concretion fl ints, whose number and size increase towards the 
top of the profi le. Th ey culminate in two levels of banded fl int 
nodules (Budziszewski, Michniak 1983-1989) appearing among 
exceptionally pure limestone of the late Upper Oxfordian (former 
Astartian). Even higher, on the border between the Oxfordian and 
the Kimmeridgian, we encounter rich occurrences of the so-called 
chocolate fl int of various forms (Budziszewski 2008).

In the Upper Cretaceous sediments, precipitations of 
cryptocrystalline silica appear in the Lower Turonian together 
with the fi rst layers of siliceous limestone (opoka). Th ey later 
occur, unchangingly in the form of light-coloured chert, up to 
the youngest layers of the Upper Maastrichtian. Only in the 
Upper Turonian sediments in which the relationship between 
the carbonate and siliceous substance is disturbed does siliceous 
limestone become more calcareous and dark fl ints of diff erent 
origin and form appear in place of cherts. In contrast to the situation 
in the Jurassic, the Turonian siliceous rocks seem to diff er mainly 
in terms of facies. Petrographically, the best described is the dark 
fl int formed as a result of tearing of originally continuous siliceous 
interbeds in detrital bryozoan limestone, referred to as Janików 
fl int (Michniak 1980). On the other hand, the most characteristic 
in appearance is the grey fl int with tiny white dots, occurring 
between siliceous limestones on the eastern bank of the Vistula, 
known as Świeciechów fl int (Balcer 1975; Libera, Zakościelna 
2002). Th ese two distinct varieties are accompanied throughout 
the area – from Gościeradów, Kraśnik County, to Karsy, Opatów 
County – by grey spotted fl int (Szeliga, Huber 2016) and small 
black fl int (Libera, Zakościelna 2002). Out of the grey spotted 
fl ints, Ożarów fl int, exploited at the “Za garncarzami” site, is the 
best known (Budziszewski, Grużdź 2014). It has the form of big 
fl int nodules, with diameters of up to several dozen centimetres, 
and large tabular fl int, upwards of a dozen or so meters in diameter 
and several dozen centimetres thick. Analogous occurrences 
can be observed today at a  large quarry in neighbouring Karsy 
(Budziszewski 1995). Archaeologists also distinguish Zawada 
fl int, known from its contemporary outcrop in Zawada, Opatów 
County, and in the past occasionally used by an early Neolithic 
community living nearby (Szeliga 2014). A similar raw material, 
known from the eastern bank of the Vistula, is called Gościeradów 
fl int (Libera, Zakościelna 2002; Szeliga, Huber 2016).
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I.2. Analizy petrografi czne surowca ożarowskiego

Miłosz Huber

2. Metodyka badań

Spośród materiałów pracownianych pochodzących z wyko-
pu I  (rozdz. III) wybrano w oparciu o obserwacje makrosko-
powe oraz z udziałem lupy binokularowej 16 prób surowca. 15 
spośród nich pochodziło z  wypełniska kopalni I/4, zaś jedna 
(Oż-81-107) z  pracowni w  kopalni I/2. 10 prób (Oż-81/95, 
Oż-81/96, Oż-81/98, Oż-81/104, Oż-81/104(2), Oż-81/107, 
Oż-81/108, Oż-81/110, Oż-81/115, Oż-82/167) pochodzi-
ło z głębszych warstw wypełnisk. Zdecydowana ich większość 
podobna jest do surowca z  dużych buł, których eksploatację 
stwierdzono w kopalni I/4. Tylko dwa ze znalezionych tu frag-
mentów (Oż-81/96, Oż-81/104(2)) podobne są do materiału 
z  druzgotu wielkich płaskurów, znanego z  utworów czwarto-
rzędowych w tej części pola górniczego. Wszystkie okazy z naj-
wyższych, bliskich warstwie ornej wypełnisk to okazy w  róż-
nym stopniu zwietrzałe (Oż-80/17, Oż-81/42, Oż-81/42(a), 
Oż-81/43, Oż-82/159, Oż-82/163). Czasami zdają się być 
podobne do surowca z dużych buł (/42), czasami do surowca 
z płaskurów (/17), ale najczęściej zwietrzałe są w takim stopniu, 
że nie sposób snuć tego typu porównań.

Wszystkie próby poddano szczegółowej analizie z użyciem 
technik mikroskopowych. Wykonane badania były prowa-
dzone z  użyciem optycznego mikroskopu polaryzacyjnego 
Leica DM2500P oraz skaningowego mikroskopu elektrono-
wego Hitachi SU6600 (Barker 1994, Huber i in. 2013, Huber 
2014; Kittel 1999, Sikorska 2005), które znajdują się w Kate-
drze Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji na Wydziale 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

3. Wyniki

Wyniki obserwacji mikroskopowych (optycznych).
Poniżej zostały zaprezentowane wyniki prac przeprowadzo-

nych na wykonanych preparatach płytek cienkich, odkrytych, 
polerowanych, które zostały wykonane z wybranych skał. 

Oż 80/17 czert
W tle omawianej skały znajduje się masa opalowo-chalce-

donowa, niekiedy tworząc przekrystalizowane centra. Obok 
niej widać stosunkowo dużo klastów węglanowych o różno-
rodnym kształcie, także stanowiących pokruszone bioklasty 
(fragmenty skamieniałych organizmów, gąbek, otwornic). 
Utwory te niekiedy łączą się ze sobą tworząc skupione, wie-
loziarniste agregaty. Obok tych faz znajdują się ekstraklasty 
w postaci pojedynczych ziarenek kwarcu, ściemniającego fa-
liście, w różnym stadium obtoczenia. Obok tych minerałów 

1. Wprowadzenie

Choć pradziejową kopalnię krzemienia w Ożarowie od-
kryto już w latach 20. ubiegłego stulecia, a materiały z niego 
wykonane na stanowiskach osadniczych niewiele potem, to 
pierwsze opisy tego surowca wykonał dopiero kilkadziesiąt 
lat później Zygmunt Krzak (1962; 1970). Okazało się przy 
tym, że występujące na polu górniczym w  Ożarowie mate-
riały są niezwykle różnorodne. Przeprowadzone w latach 80. 
badania wykopaliskowe wykazały, że surowiec ten występuje 
w dwóch postaciach – klasycznych buł, mogących przybierać 
znaczne rozmiary (Budziszewski, Grużdź 2014, ryc. 4) oraz 
wielkich płaskurów o średnicy sięgającej kilkunastu metrów 
i grubości kilkudziesięciu centymetrów (Budziszewski 1986, 
ryc. 2). Okazało się przy tym, że obie te odmiany surowca 
eksploatowane były z opok kredowych in situ, ich rumoszu, 
jak i w formie zeolityzowanego druzgotu ze złóż wtórnych 
w sedymentach czwartorzędowych. Choć badania archeolo-
giczne nie były w stanie odsłonić w zadawalającym stopniu 
eksploatowanego złoża, to wykazały, że musi ono być podob-
ne do sytuacji odsłoniętej w  ścianie wielkiego kamienioło-
mu w Karsach, pow. opatowski, leżącego niespełna 2 km na 
północ (Budziszewski 1995). Płaskury z Kars były w latach 
60. przedmiotem fi zyko-chemicznych badań Jerzego Stawi-
na (1970). Ich wyniki przez dziesięciolecia traktowane być 
musiały jako jedyne przybliżenie ocen surowca ożarowskie-
go. W badaniach J. Stawina analizowano także jedną próbę 
szarych krzemieni z nieodległego Janikowa, pow. opatowski, 
pochodzących z  utworów podobnego wieku, lecz innej fa-
cji (Michniak, Budziszewski 1995). Krzemienie te stały się 
niewiele później przedmiotem wnikliwych analiz Ryszarda 
Michniaka (1980). Wyniki prowadzonych u  schyłku ubie-
głego stulecia intensywnych poszukiwań powierzchniowych 
pozwoliły uporządkować wiedzę o  występowaniu szarych 
krzemieni turońskich na wschodnim brzegu Wisły (Libera, 
Zakościelna 2002). Przyniosły też zlokalizowanie jeszcze 
jednej wychodni podobnych krzemieni w  pobliżu ożarow-
skiego pola górniczego w  Zawadzie, pow. opatowski. Za 
odkryciami tymi nie poszły jednak żadne prace analityczne. 
Dopiero odkrycie osady kultury ceramiki wstęgowej rytej 
w Tominach, w której inwentarzu pojawiły się zaskakująco 
liczne okazy szarych krzemieni turońskich (Szeliga 2014), 
spowodowało podjęcie fi zyko-chemicznych analiz zmie-
rzających do uporządkowania wiedzy o wszystkich szarych 
krzemieniach z  turońskich opok północno-wschodniego 
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich (Szeliga, Huber 2016). Pre-
zentowane analizy stanowią kontynuację rozpoczętych kilka 
lat temu studiów.
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spotyka się także fazy akcesoryczne, takie jak pokruszone 
ziarenka cyrkonu, towarzyszące im ziarna hematytu, lepido-
krokitu, a  także występujące w  skale krystaloklasty barytu. 
W świetle odbitym stwierdzono niewielkie ilości pirytu. Ana-
lizy w mikroobszarze wykazały występowanie szelitu, kupry-
tu, mohitu, galeny, litharge i barytu (tab. 1).

Oż 81/42 czert
Tło skalne jest wypełnione opalowo-chalcedonowymi 

agregatami, na których tle występują klasty węglanowe uło-
żone w  sposób nieproporcjonalny. Obserwacje wskazują, iż 
występują w omawianej skale strefy, gdzie nie są one tak często 
widoczne na rzecz opalu i chalcedonu. Kształt form węglanów 
sugeruje ich biogeniczne pochodzenie. Niektóre agregaty chal-
cedonowo-opalowe przyjmują kształt wypełnień o charakterze 
ośródek, np. otwornicy. Towarzyszą im niewielkie ekstraklasty 
kwarcu, zwykle ściemniającego faliście, w różnym stopniu ob-
toczenia, a  także drobne wpryśnięcia hematytu. W  skale tej 
stwierdzono także niewielką ilość pokruszonych minerałów 
akcesorycznych (ekstraklasy) cyrkonu, kolofanu oraz drobne 
kryształki barytu. W  świetle odbitym stwierdzono niewielkie 
ilości pirytu. Badania w mikroobszarze wykazały występowanie 
magnetytu, hematytu i prawdopodobnie goethytu (tab. 2).

Oż 81/42 II czert

Tło skały wypełniają chalcedonowe agregaty o zróżnico-
wanej wielkości, niektóre z  nich są bardziej przekrystalizo-
wane, tworząc charakterystyczne lamelki. W ich sąsiedztwie 
pojawiają się bioklasty oraz różne okruchy węglanowe – są 
one nadal stosunkowo często widoczne w  omawianej skale. 
Obok nich pojawiają się ekstraklasty pojedynczych ziaren 
kwarcu, ściemniającego faliście, będącego w różnych stadiach 
obtoczenia. Minerałom tym towarzyszą akcesoryczny 
kolofan, hematyt oraz pojedyncze agregaty redeponowanego 
glaukonitu. Glaukonit nosi ślady obtoczenia. W  skale także 
dostrzeżono baryt. W świetle odbitym stwierdzono niewielkie 
ilości pirytu. Analizy w mikroobszarze wykazały występowa-
nie cyrkonu, mohitu, litharge lub asisite, i hematytu (tab. 3).

Oż 81/43 czert
Na tle opalowo-chalcedonowym znajdują się licznie wy-

stępujące klasty węglanowe, tworzące w obrazie wieloziarno-
we agregaty, niejednokrotnie stanowiąc fragmenty skamienia-
łości (bioklasty). Te fragmenty niekiedy są wypełnione sub-
stancją ilastą oraz tlenkami i wodorotlenkami żelaza. W ich 
sąsiedztwie spotyka się pojedyncze ekstraklasty w  różnym 
stopniu obtoczonych ziaren kwarcu ściemniającego sektoro-
wo lub faliście. Niektóre z  chalcedonowych skupień tworzą 
widoczne w skale przerosty. W omawianej skale stwierdzono 
także pojedyncze blaszki muskowitu oraz baryt. W  świetle 

Tabela 1. Wyniki analiz w mikroobszarze.
Table 1. Results of micro-area analyses.

O S Ti Ba W Cu Sn Pb  
Oz80-17(1)_pt1 34.60 55.75 szelit

Oz80-17(2)_pt1 34.01 53.39 litharge

Oz80-17(4)_pt1 16.36 66.35 kupryt

Oz80-17(4)_pt2 13.41 2.40 57.23 13.84 mohit

Oz80-17(4)_pt3 12.63 2.89 72.07 kupryt

Oz80-17(5)_pt1 34.38 7.17 39.36 galena

Oz80-17(5)_pt2 43.46 5.49 7.04 21.32 baryt

Tabela 2. Wyniki analiz w mikroobszarze.
Table 2. Results of micro-area analyses.

C O F Mg Al Si Ca Cr Fe  

Oz81-42(1)_pt1 3.23 48.22 22.97 1.71 23.87 goethyt

Oz81-42(1)_pt2 2.57 37.34 13.04 0.78 46.27 hematyt

Oz81-42(1)_pt3 2.31 39.68 19.96 38.05 goethyt

Oz81-42(4)_pt1 0.94 35.52 10.45 53.09 magnetyt

Tabela 3. Wyniki analiz w mikroobszarze.
Table 3. Results of micro-area analyses.

O Si Fe Zr Cu Sn Pb  
Oz81-42a(1)_pt1 22.71 48.35 11.14 mohit
Oz81-42a(2)_pt1 35.81 19.38 41.05 litharge, asisite
Oz81-42a(2)_pt2 50.71 28.75 17.49 cyrkon
Oz81-42a(2)_pt3 52.12 19.07 24.13 cyrkon
Oz81-42a(3)_pt1 40.10 41.84 hematyt
Oz81-42a(3)_pt2 46.43 16.33 hematyt
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odbitym stwierdzono niewielkie ilości pirytu. Analizy w mi-
kroobszarze wykazały występowanie prawdopodobnie go-
ethytu (tab. 4).

Tabela 4. Wyniki analiz w mikroobszarze.
Table 4. Results of micro-area analyses.

O Fe  
Oz81-43(1)_pt1 41.84 25.58 goethyt

Oż 81/95 „Krzemień”
Tło skały tworzą agregaty opalowo-chalcedonowe, niekiedy 

z przerostami chalcedonu, tworzącymi charakterystyczne lamel-
ki. W ich sąsiedztwie pojawiają się klasty węglanowe o różnych 
kształtach, być może związanych z biogenicznym pochodzeniem. 
Towarzyszą im ekstraklasty kwarcu, w różny sposób obtoczone-
go, a także tlenki i wodorotlenki żelaza. Towarzyszą im pojedyn-
cze ziarna kolofanu i kryształy barytu.  W zachowanej strefi e ko-
rowej widoczne są minerały ilaste oraz znacznie większy udział 
węglanów wysyconych tlenkami i wodorotlenkami żelaza i man-
ganu. Analizy w mikroobszarze wykazały występowanie galeny, 
cynkitu, syderytu, luzonitu i prawdopodobnie goethytu (tab. 5).

Oż 81/96 czert
Tło skały wypełniają agregaty opalowo-chalcedonowe, 

w różnym stopniu przekrystalizowane, na których tle pojawia-
ją się licznie występujące klasty węglanowe o różnych kształ-
tach przypominające bioklasty (gąbki, otwornice). Niekiedy 
łączą się one ze sobą, tworząc większe skupienia w skale. Obok 

nich pojawiają się ekstraklasty kwarcu, w różnym stopniu ob-
toczonego, ściemniającego w sposób falisty, sektorowy. Towa-
rzyszą mu tlenki żelaza oraz kolofan. Tlenki żelaza niekiedy 
mają kuleczkowaty kształt, co może wiązać się z  procesem 
hematytyzacji pirytu. W skale także dostrzeżono pojedyncze 
blaszki muskowitu. Minerałom tym towarzyszą pojedyncze 
kryształy barytu. Analizy w  mikroobszarze wykazały wystę-
powanie apatytu, kasyterytu i molibdenitu (tab. 6).

Oż 81/98 czert
Tło skały budują w  różnym stopniu przekrystalizowa-

ne agregaty opalowo-chalcedonowe, tworzące niekiedy 
lamelkowe wypełnienie przestrzeni skalnej. W ich sąsiedz-
twie występują licznie węglanowe klasty, niekiedy przy-
pominające kształtem pokruszone szczątki organizmów 
(bioklasty). Rozmieszczone są one w  skale w  sposób nie-
równomierny, tworząc przestrzenie, w  których ich ilość 
prawie zanika, z kolei w innym miejscu występując obficie. 
W  ich sąsiedztwie znajduje się hematyt oraz wodorotlen-
ki żelaza, wypełniając przestrzeń bioklastów, zabarwiające 
w odcienie brązu i czerwieni. Niektóre z nich są wypełnio-
ne w różnym stopniu materią ilastą. Obok nich pojawia się 
w różnym stopniu obtoczony kwarc, ściemniający faliście. 
W  skale można dostrzec pojedyncze kryształy kolofanu, 
a także baryt.  W świetle odbitym stwierdzono niewielkie 
ilości pirytu. Analizy w mikroobszarze wykazały występo-
wanie magnetytu, litharge, pentlandytu oraz prawdopo-
dobnie goethytu (tab. 7).

Tabela 5. Wyniki analiz w mikroobszarze.
Table 5. Results of micro-area analyses.

C O Ca S Zn Ti Fe Cu As Pb  
Oz81-95(1)_pt1 41.90 7.09 4.29 22.73 galena
Oz81-95(2)_pt1 13.14 72.29 cynkit
Oz81-95(3)_pt1 41.07 42.24 goethyt
Oz81-95(5)_pt1 5.82 47.89 15.78 20.24 syderyt
Oz81-95(5)_pt2 49.14 4.02 12.40 2.65 luzonit
Oz81-95(5)_pt3 40.84 37.67 goethyt

Tabela 6. Wyniki analiz w mikroobszarze
Table 6. Results of micro-area analyses.

O P S Ca Mo Sn  
Oz81-96(2)_pt1 62.60 5.23 3.61 apatyt
Oz81-96(3)_pt1 33.11 19.59 33.67 molibdenit
Oz81-96(3)_pt2 57.26 7.17 kasyteryt

Tabela 7. Wyniki analiz w mikroobszarze.
Table 7. Results of micro-area analyses.

O S Fe Ni As Pb  
Oz81-98(1)_pt1 39.58 40.53 magnetyt
Oz81-98(1)_pt2 47.10 5.66 16.05 litharge
Oz81-98(1)_pt3 16.63 69.84 magnetyt
Oz81-98(1)_pt4 44.18 31.37 goethyt
Oz81-98(2)_pt1 38.99 38.85 goethyt
Oz81-98(2)_pt2 31.81 8.85 20.08 18.91 pentlandyt
Oz81-98(2)_pt3 27.52 9.34 22.18 20.37 pentlandyt
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Oż 81/104 „Krzemień”
Tło skały budują chalcedonowo-opalowe agregaty w różnym 

stopniu przekrystalizowane, tworzące niekiedy charakterystycz-
ne lamelki i kuliste skupienia. Towarzyszą im klasty węglanów, 
niekiedy posiadające kształt pokruszonych szczątków organi-
zmów (bioklasty). Niektóre z nich są wysycone tlenkami i wo-
dorotlenkami żelaza, sporadycznie wykształconymi w  postaci 
kulistej. W innych bioklastach występuje pewna zawartość mine-
rałów ilastych. W skale dostrzeżono pojedyncze ziarna glaukoni-
tu, redeponowanego i obtoczonego. Minerałom tym towarzyszą 
ziarna kwarcu, w różnym stopniu obtoczonego, ściemniającego 
faliście, sektorowo. W sąsiedztwie tych minerałów dostrzeżono 
żyłki chalcedonowe o miąższości 0,01–0,05mm. Akcesorycznie 
występują pokruszone drobne ziarna cyrkonu. Dostrzeżono tak-
że pojedyncze ziarna barytu. W omawianej skale występuje strefa 
korowa, rozpoczynająca się od wzbogacenia skały w minerały ila-
ste i tlenki manganu, a następnie przechodząca w strefę bogatą 
w węglany, w których tle widoczne są wybarwienia pigmentem 
tlenków i wodorotlenków żelaza, a pomiędzy ziarnami węglanów 
występują pojedyncze klasty kwarcu. W  świetle odbitym 
stwierdzono niewielkie ilości pirytu (głównie w strefie korowej). 
Badania w  mikroobszarze pozwoliły na wykrycie magnetytu, 
mohitu, galeny, barytu i cyrkonu (tab. 8).

Oż 81/104II czert
Tło skały budują opal i  chalcedon, tworząc charaktery-

styczne przerosty w  skale. Towarzyszą im liczne ziarna wę-
glanowe o  formie i  kształcie związanym z  pokruszonymi 
szczątkami organizmów (bioklasty). Niektóre z nich są wysy-
cone tlenkami i wodorotlenkami żelaza, a  także minerałami 
ilastymi. W ich sąsiedztwie występuje kwarc w postaci poje-
dynczych różnie obtoczonych ziaren. W skale występuje ak-
cesorycznie baryt. W strefi e korowej dostrzega się wysycenie 
tlenkami i wodorotlenkami żelaza, występują zdeformowane 
zwietrzałe blaszki chlorytów, zredeponowane zwietrzałe i ob-

toczone agregatu glaukonitu oraz pojedyncze ziarna kwar-
cu. W  świetle odbitym stwierdzono niewielkie ilości pirytu 
(głównie w  strefi e korowej). Badania w  mikroobszarze po-
zwoliły na wykrycie galeny i sfalerytu (tab. 9).

Tabela 9. Wyniki analiz w mikroobszarze minerałów akcesorycznych.
Table 9. Results of micro-area analyses.

S Pb Zn  
Oz81-104a(2)_pt1  2.45 13.12 galena
Oz81-104a(2)_pt3  1.55  6.97 galena
Oz81-104a(2)_pt4  6.39 41.52 galena
Oz81-104a(1)_pt1 14.09 39.22 sfaleryt

Oż 81/107 czert
Tło skały budują opalowo-chalcedonowe agregaty w róż-

ny sposób przekrystalizowane. Na ich tle występują licznie 
ziarna węglanowe o  różnorodnym kształcie, także w  formie 
bioklastów. Są one wysycone w różnym stopniu tlenkami i wo-
dorotlenkami żelaza. Towarzyszą im ziarna kwarcu, w różnym 
stopniu obtoczonego, ściemniającego faliście. Akcesorycznie 
pojawia się baryt. Badania w  mikroobszarze pozwoliły na 
wykrycie fl uoroapatytu, barytu, magnetytu, galeny, sfalerytu 
oraz prawdopodobnie goethytu (tab. 10).

Tabela 10. Wyniki analiz w mikroobszarze minerałów akcesorycznych.
Table 10. Results of micro-area analyses.

O F S P Ca Fe Ba
Oz81-107(1)_pt1 28.54 62.19 magnetyt
Oz81-107(2)_pt2 51.88 5.20 9.31 21.30 apatyt
Oz81-107(2)_pt3 54.80 3.37 8.13 19.28 apatyt
Oz81-107(2)_pt4 39.93 0.89 36.98 goethyt
Oz81-107(3)_pt1 41.49 7.85 32.59 baryt

Oż 81/108 czert
Tło skały zbudowane jest z agregatów opalowo-chalcedo-

nowych, a w ich sąsiedztwie pojawiają się licznie ziarna węgla-

Tabela 8. Wyniki analiz w mikroobszarze minerałów akcesorycznych.
Table 8. Results of micro-area analyses.

O Si S Sb Pb Zr Fe Cu Sn Ba  

Oz81-104(2)_pt1 16.88  9.49 21.05 50.20 magnetyt

Oz81-104(1)_pt1 36.16  9.56 51.81 magnetyt

Oz81-104(1)_pt2 35.65 10.58 0.64 50.20 magnetyt

Oz81-104(3)_pt1 29.39 13.77  3.44 40.54  8.25 mohit

Oz81-104(3)_pt2 22.46 11.12  2.92 50.34 10.95 mohit

Oz81-104(7)_pt1 48.45 22.85 28.70 cyrkon

Oz81-104(7)_pt2 50.96 21.38 1.35 21.92 cyrkon

Oz81-104(8)_pt1 52.84 31.26  3.91  8.12 galena

Oz81-104(8)_pt2 22.53 9.71 11.04 17.91 36.20 mohit

Oz81-104(9)_pt1 36.00 21.30  1.72 29.69  8.65 mohit

Oz81-104(9)_pt2 14.46 10.64 73.77 magnetyt

Oz81-104(9)_pt3 37.68 24.43  3.97  3.88 27.46 baryt

Oz81-104(9)_pt4 36.41 20.74  2.43 31.87  5.96 mohit
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nów o różnym kształcie, niekiedy tworzących liczne skupiska 
w skale, przyjmujące formy pokruszonych szczątków organi-
zmów (bioklasty). Są one czasem wysycone w różnym stop-
niu tlenkami i wodorotlenkami żelaza. Obok nich pojawiają 
się drobne kryształy kwarcu w różnym stopniu obtoczonego. 
W skale występuje akcesorycznie baryt. Dostrzega się też wy-
stępującą strefę korową, w której dominują węglany wysycone 
tlenkami żelaza oraz niewielkie agregaty zwietrzałego 
i obtoczonego glaukonitu. Badania w mikroobszarze pozwo-
liły na wykrycie ludlokitu i barytu (tab. 11).

Tabela 11. Wyniki analiz w mikroobszarze minerałów akcesorycznych.
Table 11. Results of micro-area analyses.

O As Pb S Ba
Oz82-108(1)_pt1 44.28  5.77 20.26 ludlokit
Oz82-108(1)_pt2 35.92 10.39 30.31 ludlokit
Oz82-108(1)_pt3 31.95 10.93 39.29 ludlokit
Oz82-108(1)_pt5 34.02 10.30 34.86 ludlokit
Oz82-108(1)_pt7 33.96 10.78 35.73 ludlokit
Oz82-108(2)_pt1 40.64  8.61 35.01 baryt
Oz82-108(2)_pt2 33.05  8.28 35.65 baryt
Oz82-108(2)_pt3 30.86 10.00 44.82 baryt

Oż 81/110 „Krzemień”
Tło skały zbudowane jest z  opalowo-chalcedonowych 

agregatów, tworzących niekiedy charakterystyczne przerosty. 
W  ich sąsiedztwie można dostrzec niewielkie klasty węgla-

nowe o  zróżnicowanym kształcie (bioklasty). Są one spora-
dycznie wysycone tlenkami i wodorotlenkami żelaza. W ich 
sąsiedztwie występują pojedyncze kryształki różnie obtoczo-
nego kwarcu. Tym minerałom towarzyszą niewielkie ilości 
faz akcesorycznych, jak np. pojedyncze kryształy cyrkonu, 
występuje także baryt. W strefi e korowej pojawiają się mine-
rały ilaste, związki żelaza, tlenki manganu i węglany. W świe-
tle odbitym stwierdzono niewielkie ilości hematytu (głównie 
w strefi e korowej). Badania w mikroobszarze pozwoliły na wy-
krycie digenitu, chalkopirytu, mohitu, barytu oraz magnetytu 
(tab. 12).

Oż 81/115 „Krzemień”
Tłem skały są agregaty opalowo-chalcedonowe, nie-

kiedy z  charakterystycznymi przerostami o  wydłużonym, 
soczewkowatym kształcie. Towarzyszą im klasty węglanów, 
czasem w  formie bioklastów oraz tlenki i  wodorotlenki 
żelaza. Obok nich znajdują się pojedyncze ziarna kwarcu, 
w  różnym stopniu obtoczone (ekstraklasty). W  skale do-
strzega się także niewielkie żyłki węglanowe wzbogacone 
w tlenki manganu (o miąższości dochodzącej do 0,01mm). 
W skale znajdują się akcesoryczne kryształy barytu. Bada-
nia w  mikroobszarze wykazały występowanie magnetytu, 
ilmenitu, rutylu, syderytu, galeny, hematytu, cyrkonu i  li-
tharge lub asisite (tab. 13).

Tabela 12. Wyniki analiz w mikroobszarze minerałów akcesorycznych.
Table 12. Results of micro-area analyses.

O S Fe Co Cu Sn Ba  
Oz82-110(2)_pt1 16.00 13.38 28.22 30.95 digenit
Oz82-110(2)_pt2 32.67 55.77 magnetyt
Oz82-110(2)_pt3 20.38 6.13 52.65 6.11 mohit
Oz82-110(2)_pt4 44.65  7.35 25.70 baryt
Oz82-110(2)_pt5 52.56 krzemionka
Oz82-110(3)_pt1 10.89 15.52 28.10 34.03 chalkopiryt
Oz82-110(3)_pt2 15.01 14.47 23.74 30.58 chalkopiryt
Oz82-110(3)_pt3 12.70 16.88 25.98 32.91 chalkopiryt
Oz82-110(3)_pt4 19.05 12.53 20.50 24.45 chalkopiryt
Oz82-110(4)_pt1 38.27 10.27 38.26 baryt
Oz82-110(4)_pt2 13.97 15.49 26.30 32.83 chalkopiryt

Tabela 13. Wyniki analiz w mikroobszarze.
Table 13. Results of micro-area analyses.

C O Si Ca S Pb Ti Fe Zr  
Oz81-115(1)_pt1 4.96 36.44 4.32 31.38 galena
Oz81-115(1)_pt2 3.55 38.51 3.08 28.89 galena
Oz81-115(2)_pt2 8.07 48.91 14.99 18.98 syderyt
Oz81-115(2)_pt6 3.82 48.94 19.04 28.20 cyrkon
Oz81-115(3)_pt1 1.71 49.42 38.14 rutyl
Oz81-115(3)_pt2 2.74 38.01 45.33 magnetyt
Oz81-115(3)_pt3 1.54 37.71  1.17 45.58 magnetyt
Oz81-115(5)_pt1 1.17 42.63  1.56 38.56 hematyt
Oz81-115(5)_pt4 1.29 48.23 23.99 hematyt
Oz81-115(6)_pt1 1.52 42.31 22.93 32.43 litharge, asisite
Oz81-115(6)_pt2 1.49 47.43 23.32  1.63 24.99 litharge, asisite
Oz81-115(6)_pt3 1.94 40.78 19.26  1.06 36.37 litharge, asisite
Oz81-115(7)_pt1 1.12 44.80 13.13  1.03 23.05 15.79 ilmenit
Oz81-115(7)_pt2 2.34 42.91 11.52  1.23 22.40 18.33 ilmenit
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Oż 82/159 czert
Na tle opalowo-chalcedonowym występują duże ilości 

klastów węglanowych o różnorodnym kształcie, charakterem 
przypominające bioklasty. Towarzyszą im tlenki i  wodoro-
tlenki żelaza. Obok nich występują pojedyncze klasty kwarcu 
oraz kolofan. Akcesorycznie występuje baryt. Badania w mi-
kroobszarze wykazały występowanie kuprytu, carrollite, pen-
tlandytu, hessytu oraz prawdopodobnie goethytu (tab. 14).

Oż 82/163 czert
Na tle opalowo-chalcedonowym licznie występują różne-

go rodzaju klasty węglanowe. Część bioklastów stanowią rów-
nież chalcedonowe agregaty. Obok nich pojawiają się klasty 
kwarcu. Towarzyszą im obtoczone, zredeponowane agrega-
ty glaukonitu oraz kolofan i  popirytowy hematyt, tworzący 
w skale duże wpryśnięcia. Obok tych minerałów dostrzega się 
pojedyncze ziarna cyrkonu. Akcesorycznie występuje baryt. 
W świetle odbitym stwierdzono hematyt oraz niewielkie ziar-
na pirytu. Badania w mikroobszarze wykazały występowanie 
galeny, barytu, magnetytu i mohitu (tab. 15).

Oż 82/167 czert
W tle opalowo-chalcedonowym tkwią klasty węglanowe, 

o  różnorodnym kształcie i  genezie. W  skale są jednak stre-
fy, gdzie ilość węglanów praktycznie zanika, pozostawiając 
krzemionkowe minerały. Obok tych faz spotyka się kryszta-

ły kwarcu oraz hematytu. Akcesorycznie pojawia się baryt. 
W skale zachowała się strefa korowa z wodorotlenkami żela-
za, tlenkami manganu oraz klastami węglanowymi, którym 
towarzyszą pojedyncze kryształy kwarcu. W świetle odbitym 
stwierdzono niewielkie ilości pirytu (głównie w strefi e koro-
wej). Badania w  mikroobszarze wykazały występowanie ku-
prytu i barytu (tab. 16).

Tabela 16. Wyniki analiz w mikroobszarze.
Table 16. Results of micro-area analyses.

O Cu S Ba  
Oz82-157(1)_pt1 48.82 14.50 kupryt
Oz82-157(1)_pt2 45.80 19.09 kupryt
Oz82-157(1)_pt3 54.47  7.43 kupryt
Oz82-167(1)_pt1 36.58  9.92 40.40 baryt
Oz82-167(2)_pt1 39.52  9.30 35.89 baryt
Oz82-167(2)_pt3 41.07  8.74 34.58 baryt
Oz82-167(3)_pt1 29.27  9.07 48.17 baryt
Oz82-167(3)_pt2 39.12 10.17 36.88 baryt
Oz82-167(3)_pt3 37.80  9.16 36.73 baryt

4. Dyskusja

Omawiane próbki skał krzemiennych to głównie czerty. 
Nawet te okazy, które zostały nazwane na potrzeby niniej-
szego opracowania „krzemieniami”, posiadają w swym wnę-
trzu klasty węglanowe, co nie pozwala określić je mianem 

Tabela 14. Wyniki analiz w mikroobszarze.
Table 14. Results of micro-area analyses.

O S Ca Ti Fe Co Ni Cu Ag Te Pb  
Oz82-159(1)_pt1 41.79 24.43 kupryt
Oz82-159(2)_pt1 32.00 4.13 14.06 24.42 carrollite
Oz82-159(2)_pt2 41.90 10.53 9.16 12.57 pentlandyt
Oz82-159(2)_pt3 35.03 1.15 1.47 34.77 goethyt
Oz82-159(2)_pt4 39.12 0.76 41.98 goethyt
Oz82-159(4)_pt1 41.61  1.06 22.13 15.11 hessyt
Oz82-159(4)_pt2 34.84 45.32 litharge, asisite
Oz82-159(5)_pt1 24.14 40.70 26.04 hessyt
Oz82-159(5)_pt2 22.93 41.47 26.80 hessyt
Oz82-159(5)_pt3 20.51 41.51 30.07 hessyt
Oz82-159(5)_pt4 24.93  0.99 36.80 26.71 hessyt
Oz82-159(5)_pt5 25.42 37.31 26.25 hessyt
Oz82-159(5)_pt6 25.27 40.23 25.29 hessyt

Tabela 15. Wyniki analiz w mikroobszarze.
Table 15. Results of micro-area analyses.

O S Ti Fe Cu Sn Ba Pb  
Oz82-163(1)_pt1 28.75  7.46 4.27 38.49 galena
Oz82-163(1)_pt3 21.90  9.92 51.81 galena
Oz82-163(2)_pt1 34.63  9.35 42.60 baryt
Oz82-163(2)_pt2 33.90  9.11 39.48 baryt
Oz82-163(2)_pt3 37.12 10.30 38.88 baryt
Oz82-163(2)_pt4 45.01  6.88 1.61 23.90 baryt
Oz82-163(3)_pt1 10.64 27.09 54.70 magnetyt
Oz82-163(3)_pt2 22.70 17.19 42.17 magnetyt
Oz82-163(4)_pt1 14.21  4.16 60.66  9.49 mohit
Oz82-163(4)_pt3 17.95  5.00 51.48 12.65 mohit
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krzemieni. Nazwa ta została wprowadzona jedynie w  celu 
odróżnienia tych skał od typowych czertów, gdzie ilość wę-
glanów jest znacznie wyższa. W omawianych skałach wystę-
puje tło zbudowane z  chalcedonu oraz opalu. Obserwacje 
mikroskopowe wskazują, iż dominuje w  nich chalcedon, 
niekiedy tworzący znacznie większe nagromadzenia 
kryształów budujących przerosty w  tle. Takie nagroma-
dzenia są naturalne w  procesie rekrystalizacji konkrecji 
krzemionkowej, jednak mogą lokalnie ją wybarwiać i  być 
widoczne makroskopowo jako jasne „plamy”. Obecność 
krzemionki w  skałach jest wynikiem zarówno procesów 
chemicznych, towarzyszących w  osadzie, powodujących 
uruchomienie krzemionki oraz jej wędrówkę w postaci żelu, 
który po zdeponowaniu w miejscach alimentacji przekształ-
ca się w konkrecje. Jest ona także wynikiem nagromadzenia 
się szczątków opalowych, należących niegdyś do organi-
zmów takich jak np. gąbki. Występujące w ich sąsiedztwie 
klasty węglanowe świadczą o niezakończonym procesie wy-
prowadzania węglanów z konkrecji, co podkreśla przejścio-
we stadium jej wykształcenia. Występują wśród nich zarów-
no fragmenty ortochemów, takie jak kryształy sparytu, oraz 
muł mikrytowy, występujący niegdyś w dnie oraz ulegający 
rekrystalizacji w  procesie diagenezy osadu. Występowanie 
kolofanu (koloidalnej formy fosforanu) wiąże się z  bioge-
nicznym charakterem. Krzemionce towarzyszą bioklasty 
o charakterze mikrobialnym (maty sinicowe, glonowe), jak 
i biohermowym (szczątki szkarłupni, otwornic, gąbek itp.). 
Charaktery tych klastów świadczą o powstawaniu konkrecji 
w  zbiorniku dobrze przewietrzanym, posiadającym rozwi-
nięte życie w wodzie oraz w osadzie. Oznacza to, iż zbiornik 
nie był w tym miejscu zbyt głęboki. Ruch wody w zbiorni-
ku przyczyniał się do nanoszenia drobnych ekstraklastów 
z  niedalekiego abradowanego lądu, które w  postaci ziaren 
piasku oraz pojedynczych minerałów akcesorycznych zna-
lazły się w omawianych konkrecjach. Fakt, iż występuje tu 
kwarc ściemniający faliście może oznaczać, że pochodził 
on ze skał poddanych procesom deformacji, być może me-
tamorfi cznych, a  następnie w  wyniku ich wietrzenia do-
stał się do osadu, gdzie uległ dalszej redepozycji i  trafi ł do 
zbiornika, w którym powstawały konkrecje. Przemawiają za 
tym minerały akcesoryczne (cyrkon) oraz występujące po-
jedyncze agregaty łyszczyków, glaukonitu. Pewne procesy 
hydrotermalne lub metasomatyczne musiały zachodzić po 
depozycji osadu, o czym świadczą kryształy barytu, a także 
drobne żyłki węglanowe i  chalcedonowe, tnące omawiane 
skały. Hipotezę tę potwierdzają badania w mikroobszarze, 
które wykazały bogactwo różnorodnych faz akcesorycz-
nych. Stosunkowo często pojawia się baryt, któremu towa-
rzyszy galena i  mohit. Są to minerały baru, cyny i  ołowiu, 
które zwykle wiążą się z procesami hydrotermalnymi. Mine-
rały te, występując w formie siarczków lub siarczanów, po-
zwalają na przeprowadzenie w przyszłości analiz stabilnych 
izotopów, które mogłyby dostarczyć ważnych z punktu wi-
dzenia formowania się konkrecji danych. Obecne jest także 

żelazo w formie tlenków (magnetyt, hematyt) wodorotlen-
ków (goethyt) oraz węglanów (syderyt). 

syderyt

baryt
magnetyt
galena
goethyt
mohit

pentlandyt
dolomit

apatyt

ludlokit
hematyt
cyrkon
chalkopiryt
kupryt
litharge, asisite
hessyt

kasyteryt
szelit
carrollite
luzonit
rutyl
cynkit

molibdenit
digenit
ilmenit
sfaleryt
pentlandyt, 
godlewskit

Ryc. 1. Diagram kołowy, ukazujący udział różnych składników 
akcesorycznych uzyskanych za pomocą analiz metodami badań 
w mikroobszarze.

Fig. 1. Pie chart showing the share of various accessory components 
obtained by analyses using micro-area methods.

Stwierdzony cały szereg minerałów akcesorycznych, ta-
kich jak kupryt, hessyt, ludlokit, pentlandyt, litharge, ka-
syteryt, cynkit itp. można wiązać raczej z  procesami hydro-
termalnymi, choć niewykluczone, iż mogły one pojawić się 
w formie roztworów przechwyconych w trakcie formowania 
się krzemionki i  w  ten sposób w  tych konkrecjach 
wykrystalizować (ryc. 1). Te aspekty ich genezy można wyja-
śnić jedynie poprzez szczegółowe analizy tych faz.

5. Zakończenie

Wykształcone w  powyższy sposób konkrecje „krzemienia 
ożarowskiego” mogą być podatne na działanie środowiska po 
ich wydobyciu, szczególnie gdy znajdą się w osadach wzbogaco-
nych kwasami humusowymi, które agresywnie mogą przyczy-
nić się do wyługowywania węglanów z ich wnętrza. Spowoduje 
to znaczne osłabienie ich własności mechanicznych, a w dalszej 
konsekwencji – wypełnienie kapilar roztworami wodnymi, któ-
re zamarzając mogą rozsadzać omawiane konkrecje. 
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I.2. Petrographic analysis of siliceous rocks

periphery of the Świętokrzyskie Mountains (Szeliga, Huber 
2016). Th e analyses presented here are a continuation of the 
research that started a  few years ago. Th e samples collected 
were analyzed in detail using microscopic techniques. Th e tests 
were carried out with the use of the Leica DM2500P optical 
polarization microscope and the Hitachi SU6600 scanning 
electron microscope (Barker 1994, Huber et al. 2013, Huber 
2014, Kittel 1999, Sikorska 2005) that are located in the 
Department of Geology, Soil Science and Geoinformation 
at the Faculty of Earth Sciences and Spatial Management of 
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Th e samples of siliceous rocks discussed are mainly cherts. 
Th e groundmass of these rocks is built of chalcedony and 
opal. Microscopic observations indicate that chalcedony is 
dominant, and sometimes forms much larger accumulations 
of crystals creating intercalations in the groundmass. Such 
accumulations are natural in the process of recrystallization 
of siliceous nodules; they can discolor them locally and are 
visible macroscopically as bright “spots”. Th e presence of silica 
in rocks is the result of accompanying chemical processes in 
the sediment, which activate the silica and cause its migration 
in the form of a  gel, which then transforms into nodules 

In the area of Ożarów, silica formations of nodule character 
are found in the Cretaceous siliceous limestones that form the 
bedrock. Th e formations were used in the past, as described 
in other chapters of this publication. Th e variety of the 
material uncovered during excavations and found in situ has 
demonstrated the need for conducting petrographic analyses. 
While the prehistoric fl int mine at Ożarów was discovered as 
early as in the 1920s, and the artifacts made of Ożarów fl int 
were found at settlement sites soon aft er, the fi rst descriptions 
of this raw material were provided only a  few decades later 
by Zygmunt Krzak (1962; 1970). It turned out that the 
material from the Ożarów mining fi eld is extremely diverse. 
Th e excavations carried out in the 1980s showed that the raw 
material occurs in two forms – classic nodular fl int, which can 
reach a  considerable size (Budziszewski, Grużdź 2014), and 
large tabular fl int measuring over a dozen meters in diameter 
and several dozen centimeters in thickness (Budziszewski 
1986). It was not until the discovery of the LBK settlement 
at Tominy, with its surprisingly numerous grey Turonian fl int 
specimens (Szeliga 2014), that physicochemical analyses were 
undertaken to organize the knowledge about all grey fl ints 
from the Turonian siliceous limestones of the north-eastern 
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aft er being deposited in alimentation areas, as well as of an 
accumulation of opal remains of organisms such as sponges. 
Th e carbonate clasts present in their vicinity show that the 
process of removing carbonite from the nodule hasn’t been 
completed, underlining the transitional stage of nodule 
formation. Th ey include both fragments of iatrochemical 
components, such as sparite crystals, and micritic mud, once 
found in the bottom and recrystallizing in the process of 
sediment diagenesis. Th e presence of collophane (a colloidal 
form of phosphate) is also related to its biogenic nature.

Th e nodules of “Ożarów fl int” formed in this way may 
be susceptible to environmental eff ects aft er being extracted, 
especially if found in sediments enriched with humic 
substances, which may aggressively contribute to the leaching 
of carbonates from their interior. Th is will signifi cantly 
weaken their mechanical properties and, consequently, will 
lead to the capillaries fi lling with water solutions, which, when 
frozen, may burst the nodules in question.

Silica is also accompanied by bioclasts of microbial 
(cyanobacteria and algae mats) and biohermal (remains 
of echinoderms, foraminifera, sponges, etc.) nature. Th e 
character of these clasts indicates that the nodules formed 
in a  well-ventilated reservoir, with developed life forms 
both in the water and in the sediment. It also means that 
the reservoir was not too deep there. Th e movement of 
water in the reservoir also contributed to the deposition 
of small extraclasts from the nearby abraded land, which 
in the form of sand grains and few accessory minerals 
were also found in the nodules discussed. Th e presence of 

quartz exhibiting undulate extinction might indicate that 
it may have originated from rocks subjected to deformation 
processes, possibly metamorphic, and then, as a  result of 
their weathering, found itself in the sediment, where it was 
further re-deposited and transported to the reservoir in 
which the nodules were formed. Th is is also supported by 
accessory minerals (zircon) and isolated aggregates of mica, 
glauconite. Some hydrothermal or metasomatic processes 
had to take place also aft er the sediment deposition, as 
evidenced by baryte crystals as well as fi ne carbonate and 
chalcedony veins intersecting the rocks in question. Th e 
hypothesis is confi rmed by the research conducted in the 
micro-area, which has shown a wealth of diff erent accessory 
phases. Baryte, accompanied by galena and mohite, appears 
relatively oft en. Th ey are minerals of barium, tin, and lead, 
which are usually related to hydrothermal processes. Said 
minerals, occurring in the form of sulfi des or sulfates, also 
enable conducting future analyses of stable isotopes, which 
could provide important data on the nodule formation. Iron 
in the form of oxides (magnetite, hematite), hydroxides 
(goethite), and carbonates (siderite) is also present. A whole 
range of accessory minerals detected, such as cuprite, hessite, 
ludlockite, pentlandite, litharge, cassiterite, zincite, etc., 
should rather be linked to hydrothermal processes, although 
it cannot be excluded that they may have appeared in the 
form of solutions intercepted during the formation of silica 
and thus crystallized in the nodules. Th ese aspects of their 
genesis can only be clarifi ed by further detailed analyses of 
these phases, involving geochemical and isotopic methods.
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II.1.  Budowa geologiczna, stratygrafi a i geomorfologia pradziejowych kopalni krzemienia 
„Za garncarzami” w Ożarowie

Maciej T. Krajcarz

ności przeanalizowano informacje kartografi czne zawarte na 
Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski 1:50 000 (SMGP). 
Cały obszar terenu badań znajduje się na arkuszu Ożarów 
mapy SMGP. Według mapy i  objaśnień do tego arkusza 
(Złonkiewicz 1994), większa część pola górniczego w grani-
cach wyznaczonych przez J. Budziszewskiego (1997) znajduje 
się na obszarze wychodni turońskich opok z czertami i krze-
mieniami, a  pozostała część (obszar zachodni i  południo-
wo-zachodni) na obszarze występowania piasków i  żwirów 
rzeczno-wodnolodowcowych stadiału maksymalnego zlodo-
wacenia Odry (ryc. 1). Pod względem geomorfologicznym 
Z. Złonkiewicz (1994) zaliczył obszar do ostańca trzeciorzę-
dowych powierzchni zrównań, przechodzącego ku północ-
nemu wschodowi w równinę moreny dennej, a od południa 
i  zachodu podciętego krawędziami erozyjnymi pochodzenia 
rzecznego (ryc. 2). 

Analiza archiwalnej dokumentacji archeologicznej
Bardziej szczegółowych informacji o budowie geologicz-

nej pola górniczego dostarcza niepublikowana archeologicz-
na dokumentacja polowa J. Budziszewskiego. Na szczególną 
uwagę zasługuje tu grafi czna dokumentacja ścian wykopów 
archeologicznych w skali 1:10. Rysunki zwane w terminolo-
gii archeologicznej „profi lami”, wykonane w kolorze na pa-
pierze milimetrowym, wiernie odwzorowują nawet drobne 
szczegóły budowy geologicznej. Łącznie dokumentacja obej-
muje 35 rysunków ścian wykopów archeologicznych o róż-
nej głębokości i dodatkowo 26 rysunków płytkich wykopów 
pod fundamenty na prywatnej posesji na obrzeżu pola gór-
niczego (działka o numerze ewidencyjnym 79). Pewną wadą 

Podjęte badania mają na celu rozpoznanie budowy geolo-
gicznej i sytuacji geomorfologicznej stanowiska „Za garncarza-
mi” (Budziszewski, Grużdź  2014). Prehistoryczne pole górni-
cze znajduje się w  południowo-wschodniej części Przedgórza 
Iłżeckiego (Kondracki 2013; Solon i in. 2018). W obszarze tym 
dominują plejstoceńskie osady lodowcowe i wodnolodowcowe 
oraz rzeźba denudacyjna (Złonkiewicz 1994). Płytko pod przy-
kryciem osadów czwartorzędowych, a miejscami bezpośrednio 
na powierzchni terenu, występują węglanowe skały wieku tu-
rońskiego, zawierające konkrecje krzemionkowe, tzw. krzemie-
nie ożarowskie, które były obiektem zainteresowania pradziejo-
wego górnictwa. Pole górnicze „Za garncarzami” zlokalizowane 
jest na jednym z licznych w rejonie wzniesień stanowiących po-
zostałości dawnej powierzchni zrównaniowej, zbudowanym ze 
skał turońskich przykrytych osadami czwartorzędowymi. 

Badania obejmowały analizę archiwalnej dokumentacji 
geologicznej i archeologicznej, wspartą obserwacjami i anali-
zami terenowymi. Sporządzono szczegółową mapę geomor-
fologiczną stanowiska oraz przekroje geologiczne, które po-
zwoliły na wnioskowanie o czynnikach środowiskowych wa-
runkujących wielkość i  kształt pola górniczego. Dodatkowo 
zwrócono uwagę na wypełniska szybów górniczych i zrekon-
struowano sposoby ich zapełniania na podstawie szczegółowej 
analizy dokumentacji archeologicznej. 

MATERIAŁY I METODY

Dane kartografi czne
Kwerenda literatury obejmowała analizę publikowanych 

i archiwalnych informacji geologicznych. W pierwszej kolej-
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dokumentacji archeologicznej jest to, że pokazuje przede 
wszystkim obiekty archeologiczne (szyby górnicze), a tylko 
niewielka jej część dotyczy naturalnych osadów i skał poło-
żonych poza szybami. Mimo tego, zawarte informacje są na 
tyle dokładne, że pozwalają na szczegółowe odtworzenie bu-
dowy geologicznej. 

Analiza archiwalnej dokumentacji geologicznej
Szczegółowych informacji o  teksturze osadów dostarcza 

ekspertyza geologiczna T. Biernata i T. Ciupy. Opracowanie 
to zawiera wyniki analiz granulometrycznych i  graniforma-
metrycznych dla 19 próbek pobranych w  standardzie NU 
(próbki o  nienaruszonym uziarnieniu) z  wykopów I  i  VII. 

Ryc. 1. Mapa geologiczna utworów powierzchniowych okolic pradziejowej kopalni krzemienia „Za garncarzami” w Ożarowie. Opracowano na 
podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Ożarów, zmodyfi kowano na podstawie badań terenowych. Oprac. M. Krajcarz.

Fig. 1. Geological map of surface formations in the vicinity of the prehistoric fl int mine “Za garncarzami” at Ożarów, Opatów County. Rendered 
based on the Detailed Geological Map of Poland in scale 1: 50,000, Ożarów sheet, modifi ed based on fi eld research. Rendered by M. Krajcarz.

Ryc. 2. Szkic geomorfologiczny okolic pradziejowej kopalni krzemienia „Za garncarzami” w Ożarowie.  Na podstawie Z. Złonkiewicza (1994), 
zmienione na podstawie badań terenowych. Oprac. M. Krajcarz.

Fig. 2. Geomorphological sketch map of the vicinity of the prehistoric fl int mine “Za garncarzami” at Ożarów, Opatów County. Aft er Z. Złonkiewicz 
(1994), modifi ed based on fi eld research. Rendered by M. Krajcarz.



ROZDZIAŁ II. BADANIA NA STANOWISKU – LOKALIZACJA, BUDOWA GEOLOGICZNA, ZASIĘG STANOWISKA ORAZ STRATYGRAFIA OBIEKTÓW 29

Podstawowe informacje płynące z tego opracowania zebrano 
na ryc. 3. 

Zwietrzeliny opoki (próbki nr 1, 2 i 58) charakteryzują się 
wyrównanym rozkładem frakcji iłowej, pyłowej i  piaskowej. 
Wskazuje to na brak dominacji jakiegokolwiek procesu trans-
portującego lub mającego wpływ na uziarnienie i dowodzi, że 
utwory te zalegają in situ. Zawartość frakcji iłowej jest niezbyt 
wysoka (ok. 15–25 %), co wskazuje na mało zaawansowane 
wietrzenie chemiczne.

Najwyższym udziałem frakcji iłowej cechują się gliny 
(próbki nr 3 i 57), choć oba opróbowane utwory mają zapew-
ne różną genezę. Zwracają uwagę odmienne proporcje pomię-
dzy zawartościami frakcji pyłowej i piaskowej w obu próbkach 
(ryc. 3). Próbka nr 57 (ił pylasty zgodnie z  klasyfi kacją we-
dług normy PN-88/B-04481) wykazuje zbliżony udział obu 
tych frakcji, podobnie do zwietrzelin opoki (próbki nr 1, 2 
i 58). Wskazuje to, że glina reprezentowana przez próbkę nr 
57 ma charakter zwietrzelinowy, a podwyższony udział frakcji 
iłowej jest związany z bardziej zaawansowanym wietrzeniem 
chemicznym. Natomiast próbka nr 3 ma wyraźnie odmienny 
skład granulometryczny, związany z wysoką zawartością frak-
cji piaskowej (jest to glina piaszczysta zwięzła zgodnie z kla-
syfi kacją według normy PN-88/B-04481). Sugeruje to raczej 
lodowcowe pochodzenie gliny. Plejstoceńskiego wieku tego 
utworu dowodzą fragmenty skał skandynawskich. Niestety, 

nie pobrano próbek osobno dolnej i górnej części gliny z wy-
kopu VIII, które – jak sugeruje dokumentacja archeologiczna 
– mają odmienną budowę i  reprezentują dwa różne ogniwa 
stratygrafi czne zachowane w  superpozycji: zalegające głębiej 
utwory zwietrzelinowe i leżącą na nich glinę lodowcową.

Występujące powyżej piaski zostały najgęściej opróbowa-
ne (łącznie 11 próbek), mimo to wyniki nie wyrażają wyraź-
nych różnic granulometrycznych. Najbardziej wyróżniają się 
piaski z dolnej części serii z wykopu VII (próbki nr 55 i 56). 
Mają one wyższy udział frakcji żwirowej (ok. 10 %). Sugeruje 
to, że piaski te stanowią rezyduum glin lodowcowych i straty-
grafi cznie odpowiadają glinie z wykopu I (próbka nr 3) i za-
pewne górnej glinie znanej z wykopu VIII. 

W piaskach zaznaczają się natomiast różnice w obtoczeniu 
ziaren. Osady o najlepszym obtoczeniu występują w górnej czę-
ści stoku, w wykopie VIII (próbki nr 53–56). Wskazuje to na 
zaawansowaną obróbkę eoliczną osadów położonych w  wyż-
szych partiach. Zarówno w niższych, jak i w wyższych partiach 
stoku zaznacza się trójdzielność serii piaszczystej. Pomiędzy 
osadami o niższym stopniu obtoczenia występuje warstwa pia-
sków o wyraźnie lepszym obtoczeniu (próbki nr 25, 35 i 54). 
Osady te wykazują zarazem odmienną budowę – występują 
w nich okruchy krzemieni, również wykazujące makroskopo-
wo widoczną obróbkę eoliczną. Obecności tego gruboziarni-
stego materiału nie widać w  wynikach analiz uziarnienia, co 

Ryc. 3. Uziarnienie i wskaźnik obtoczenia osadów w rejonie pradziejowej kopalni krzemienia „Za garncarzami” w Ożarowie. Opracowano na 
podstawie niepublikowanej ekspertyzy T. Biernata i T. Ciupy. Rys. M. Krajcarz.

Fig. 3. Grain size and rounding in sediments in the area of the prehistoric fl int mine “Za garncarzami” at Ożarów, Opatów County. Compiled 
based on an unpublished expert study by T. Biernat and T. Ciupa. Drawn by M. Krajcarz.
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jest zapewne efektem wybiórczego pobierania próbek w  tere-
nie. Wbrew interpretacji zawartej w  ekspertyzie T. Biernata 
i T. Ciupy (1985), omawiana warstwa nie jest jedynie związa-
na z przerwą w depozycji koluwialnej. Takiego wyjaśnienia nie 
pozwala obronić obecność koncentracji okruchów krzemienia. 
Koncentracja ta wskazuje na strukturę typu bruku erozyjne-
go, bruku denudacyjnego lub, co najbardziej prawdopodobne 
w świetle śladów obróbki eolicznej, bruku defl acyjnego. Każda 
z wymienionych możliwości wskazuje na ubytek znacznej czę-
ści materiału, który pierwotnie miał charakter osadów bogatych 
w żwir krzemienny (osady fl uwialne lub lodowcowe), bądź był 
to taki sam osad jak leżąca poniżej warstwa piaszczysta. W tej 
sytuacji erozyjne usunięcie drobniejszego materiału musiało być 
znaczne, by doprowadzić do obserwowanej koncentracji. Z ko-
lei pierwsza interpretacja oznacza obecność osadów związanych 
ze zlodowaceniem i wymusza znaczne rozbudowanie stratygra-
fi i omawianej serii. Wyjaśnieniu zagadnienia mogłoby posłużyć 
datowanie serii piaszczystej metodą OSL.

Co interesujące, wysoki stopień obtoczenia obserwuje się 
też w glinach (próbki nr 3 i 57). Obtoczenie nie może w tym 
wypadku być efektem procesów eolicznych. Jego pochodzenie 
pozostaje niewyjaśnione. Potrzebne byłoby wdrożenie specja-
listycznych metod, takich jak analiza morfologii ziaren w mi-
kroskopii SEM. 

Wysoki stopień obtoczenia obserwowany w warstwie or-
nej w dolnej części stoku (próbka nr 21) jest zapewne zwią-
zany z koluwialną redepozycją dobrze obtoczonego materia-
łu z górnych partii stoku, zgodnie z interpretacją T. Biernata 
i T. Ciupy. Wskazuje to na intensyfi kację denudacji w okresie 
po opuszczeniu kopalni. 

Badania terenowe
Badania terenowe przeprowadzono w  październiku 

2019 r. Obejmowały one analizę rozmieszczenia form rzeźby 
w rejonie pradziejowej kopalni krzemienia (ryc. 4). Dodatko-
wo wykonano 3 wiercenia za pomocą sondy ręcznej, aby zwe-
ryfi kować i uzupełnić informacje geologiczne płynące z arche-
ologicznej dokumentacji terenowej. 

Profi le wierceń są pokazane na ryc. 5. Profi le wierceń nr 
1 i 2 są zgodne z obserwacjami płynącymi z archiwalnej do-
kumentacji archeologicznej i  geologicznej. W  wierceniu nr 
1 natrafi ono na płytko położoną glinę lodowcową. Jest to 
brązowo zabarwiony bezwęglanowy osad o  konsystencji gli-
ny piaszczystej, ze żwirem i  piaskiem skał skandynawskich. 
Wiercenie to było zlokalizowane w wysoko położonej partii 
stoku, w oddaleniu od wykopów archeologicznych. Mimo to 
wykazuje podobieństwo do sytuacji stwierdzonej w najwyżej 
położonym (i zarazem położonym najbliżej wiercenia) wyko-

Ryc. 4. Szkic geomorfologiczny pradziejowej kopalni krzemienia „Za garncarzami” w Ożarowie (na podstawie badań terenowych). Zaznaczone 
są linie przekrojów geologicznych A-B i C-D, pokazanych na ryc. 6 i 7, oraz rozmieszczenie wykopów archeologicznych z lat 1978-1981 (według 
dokumentacji J. Budziszewskiego) i wierceń wykonanych w 2019, których profi le pokazane są na ryc. 5. Oprac. M. Krajcarz.

Fig. 4. Geomorphological sketch map of the prehistoric fl int mine “Za garncarzami” at Ożarów, Opatów County (based on fi eld research). Lines of 
geological cross-sections A–B and C–D, shown in Figs. 6 and 7, and location of archaeological trenches from 1978–1981 (aft er the documentation 
of J. Budziszewski) and boreholes drilled in 2019, whose profi les are shown in Fig. 5, are marked. Rendered by M. Krajcarz.
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pie VIII. Miąższość gliny nie przekraczała 12 cm, co sugeruje, 
że jest tylko niewielka pozostałość serii lodowcowej. Leżące 
powyżej piaski ze żwirem skał skandynawskich reprezentują 
rezyduum tej serii. Nie stwierdzono gliny zwietrzelinowej, 
jaka występowała poniżej gliny lodowcowej w wykopie VIII 
oraz poniżej serii piaszczystej w  wykopie VII. W  wierceniu 
bezpośrednio pod gliną lodowcową natrafi ono na gruzową 
zwietrzelinę opoki o miąższości 10 cm, pod którą znajdowa-
ła się lita skała. Profi l wiercenia świadczy o obecności ostańca 
osadów lodowcowych w górnej partii stoku. Osady takie nie 
zostały udokumentowane w dolnych partiach.

W wierceniu nr 2 natrafi ono na glinę zwietrzelinową. Jest to 
żółto-brązowa glina pylasta, węglanowa, bez piasku, zawierająca 
znaczną ilość zwietrzałego chemicznie (kruchego i dającego się 
rozcierać w palcach) drobnego gruzu opoki. Miąższość tej war-
stwy wynosiła w wierceniu ok. 15 cm. Leżała ona na zwietrzałej 
opoce. Powyżej gliny stwierdzono piaski gliniaste o miąższości 
20 cm, zawierające w  środkowej części zeolityzowane lokalne 
krzemienie. Jest to niewątpliwie poziom korelujący z  obec-
ną w  wielu wykopach archeologicznych warstwą piasków ze 
żwirem zeolityzowanych krzemieni oraz ze środkową partią 
piasków o  wyraźnie lepszym obtoczeniu, stwierdzoną przez 
T. Biernata i T. Ciupę (próbki nr 25, 35 i 54). Warstwa ta ciągnie 
się przez całą środkową część stoku. Nie stwierdzono jej jedynie 

w wysoko położonych: wykopie VIII i wierceniu nr 1 (gdzie na-
tomiast stwierdzono glinę lodowcową lub jej rezyduum) oraz 
w położonym najniżej wykopie IV, gdzie seria piaszczysta jest 
bardzo słabo zachowana i warstwa orna zalega miejscami bez-
pośrednio na zwietrzelinie opoki. Te obserwacje pozwalają na 
roboczą korelację stratygrafi czną warstwy z  zeolityzowanymi 
krzemieniami z osadami lodowcowymi znanymi z górnej części 
stoku. Potwierdzeniu takiej interpretacji posłużyłoby datowa-
nie serii piaszczystej metodą OSL.

Wiercenie nr 3 dokumentuje osady położone poza obsza-
rem pola górniczego. Osiągnięto tu głębokość 200 cm i nie 
natrafi ono na litą skałę. Zróżnicowana seria pylasto-piasz-
czysto-żwirowa dokumentuje co najmniej trzy epizody ero-
zyjno-akumulacyjne. Wyraźne uziarnienie frakcjonalne (od 
piasków drobnoziarnistych do pyłów; od żwirów do piasków 
gruboziarnistych; i od piasków gruboziarnistych ze żwirem 
do piasków drobnoziarnistych) wskazuje na typowo rzecz-
ny charakter sedymentacji wszystkich trzech etapów. Żwir 
zeolityzowanych krzemieni znaleziono na znacznej głębo-
kości. Korelacja tego poziomu z warstwą piasków z zeolity-
zowanymi krzemieniami, znaną z innych części stanowiska, 
jest wątpliwa. Należy raczej przyjąć, że krzemienie te dostały 
się tu w drodze procesów aluwialnych, a nie lodowcowych, 
a następnie uległy eolityzacji podczas tego samego lub inne-

Ryc. 5. Profi le wierceń wykonanych w 2019 r. w rejonie pradziejowej kopalni krzemienia „Za garncarzami”. Rys. M. Krajcarz.

Fig. 5. Profi les of boreholes drilled in 2019 in the area of the prehistoric fl int mine “Za garncarzami”, Opatów County. Drawn by M. Krajcarz.
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go etapu, podczas którego krzemienie z  innych części pola 
górniczego były poddane obróbce eolicznej. Brak wkładek 
materiału organicznego wskazuje, że seria rzeczna była aku-
mulowana w warunkach zimnego klimatu plejstoceńskiego. 
Oznacza to, że budowa geologiczna i  ukształtowanie tere-
nu miały charakter dzisiejszy już w okresie funkcjonowania 
prehistorycznej kopalni, którą w świetle dostępnych danych 
chronometrycznych należy datować na początek późnego 
holocenu (Budziszewski 1997; Budziszewski, Grużdź 2014). 

Ponadto w 2019 r. odwiedzono kamieniołom w Karsach, 
będący najbliższym odsłonięciem skał turońskich. Celem wi-
zyty było prześledzenie i udokumentowanie wykształcenia fa-
cjalnego skał krzemienionośnych w rejonie stanowiska. 

GEOMORFOLOGIA

Szczegółowe rozmieszczenie form rzeźby na stanowisku 
przedstawia ryc. 4. Stanowisko położone jest na długim i łagod-
nie nachylonym stoku denudacyjnym. Stok ma przeciętne nachy-
lenie ok. 2° w kierunku SW, lokalnie jest też nachylony w kierun-
kach SSW i WSW. Nachylenie w kierunku południkowym wy-
nosi ok. 1,7°, a w równoleżnikowym jest bardziej zróżnicowane, 
między ok. 1,5° a 3°. Trzon stoku stanowią opoki z krzemieniami, 
które jednak nigdzie nie odsłaniają się na powierzchni. Ich strop 
znajduje się na głębokości przeciętnie 1–2 m. 

Od południa i  południowego zachodu stok podcięty 
jest niskim, ale wyraźnym stokiem erozyjnym pochodzenia 
rzecznego. Poniżej krawędzi stoku erozyjnego występują pia-

ski i piaski ze żwirami, uchwycone w wierceniu nr 3. Osady 
te dzielą się na dwie serie, rozdzielone powierzchnią erozyj-
ną i wykazujące stopniowy wzrost grubości ziarna ku spągo-
wi. Jest to typowa cecha osadów aluwialnych. Rozwój dolin 
rzecznych w  holocenie jest dobrze rozpoznany w  regionie 
(Kosmowska-Suff czyńska 1983 a; 1983b; Szeliga i  in. 2018; 
2019). Jednak omawiane osady znajdują się w  pozycji wy-
sokiego tarasu, który należy raczej wiązać z  wcześniejszymi 
okresami (interstadiałami ostatniego zlodowacenia lub inter-
glacjałem eemskim) – tak osady wysokiego tarasu Kamiennej 
datuje Z. Złonkiewicz (1994).

Na stoku rozwinięty jest system płytkich, suchych, rozgałę-
zionych dolin denudacyjnych. Są to formy aktywne okresowo – 
odprowadzające wodę po opadach i roztopach. Duża miąższość 
zwietrzeliny w osiach dolin oraz ugięcie warstw wypełniających 
je osadów (por. ryc. 6 i 7) może wskazywać, że są to tzw. doliny 
typu wodąca, w których dominuje przepływ podziemny. Niewy-
kluczone, że tego typu przepływy wpływają na lokalne krasowie-
nie węglanowych opok w podłożu, co z jednej strony przyczynia 
się do powstania miąższych zwietrzelin, a  zarazem wpływa na 
osiadanie nadległych warstw. Przy takiej interpretacji, widoczne 
w rzeźbie terenu doliny należałoby raczej traktować jako formy 
powstałe wskutek osiadania, natomiast okresowe przepływy by-
łyby bezpośrednio odpowiedzialne za pogłębianie stropu opok. 
Występowanie kilku załamań w profi lu podłużnym stoku, o któ-
rych wspominają J. Budziszewski i W. Grużdź (2014), jest praw-
dopodobnie efektem zniekształcenia przebiegu powierzchni 
stoku przez sieć dolin denudacyjnych.

Ryc. 6. Schematyczny podłużny przekrój geologiczny po linii A-B przez obszar pradziejowej kopalni krzemienia „Za garncarzami”. Lokalizacja 
przekroju jest pokazana na ryc. 4.  Rys. M. Krajcarz.

Fig. 6. Schematic longitudinal geological cross-section along line A–B through the area of the prehistoric fl int mine “Za garncarzami”, Opatów 
County. Location of the cross-section is shown in Fig. 4. Drawn by M. Krajcarz.
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BUDOWA GEOLOGICZNA

Turon w okolicy stanowiska
Prehistoryczne pole górnicze „Za garncarzami” leży w ca-

łości na obszarze wychodni skał turonu, przykrytych tylko 
kilkudziesięciocentymetrowej miąższości pokrywą utworów 
czwartorzędowych. Mniej więcej południkowa rozciągłość 
pola nawiązuje do lokalnego biegu warstw kredy (ryc. 8). 
Może to wskazywać, że rozmieszczenie szybów górniczych 
celowo zaplanowano tak, żeby kopalina znajdowała się na 
tej samej rzędnej hipsometrycznej. Z  drugiej strony, relacja 
topografi i do biegu warstw sprawia, że ten sam poziom geo-
logiczny znajduje się coraz głębiej pod powierzchnią w miarę 
posuwania się w górę stoku. 

Turon w okolicy stanowiska wykształcony jest w postaci 
następujących facji (Łuniewski 1923; Pożaryski 1948; Złon-
kiewicz 1994; Walaszczyk, Remin 2015):
− szaro-zielonkawe gezy i zapiaszczone margle z glaukonitem 

i konkrecjami fosforytowymi, oraz wapienie detrytyczne 
i piaszczyste, z małżami Inoceramus labiatus – związane 
z najniższym turonem; skały te występują tylko w spągu 
serii turońskiej, osiągają niewielką miąższość i są rzadko 
spotykane w wychodniach;

− białe opoki z krzemieniami i czertami, z małżami I. labiatus, 
I. lamarcki i I. costellatus; reprezentują one dolny i środkowy 
turon aż po najniższą część późnego turonu; facja ta konty-

nuuje się daleko na północny wschód i stanowi przeważającą 
część skał turońskich w tej części Polski; 

− białe wapienie detrytyczne z czarnymi krzemieniami, z ma-
teriałem terygenicznym, zawierające małże I. lamarcki, co 
wskazuje, że stanowią one oboczny odpowiednik białych 
opok; są to tzw. wapienie janikowskie, datowane na górny 
turon i ograniczone przestrzennie do obszaru pomiędzy 
Karsami, Ożarowem, Janikowem i Szymanówką;

− opoki płytowe z fauną płytkowodnych ślimaków i małżów, 
reprezentujące najniższą część górnego turonu i występujące 
na północ i wschód od wapieni janikowskich;

− szare opoki z czertami i krzemieniami, z małżami I. schloen-
bachi typowymi dla górnego turonu, odsłaniające się w odle-
głości ponad 10 km od stanowiska w kierunku północnym, 
w pobliżu granicy turonu z koniakiem.
Zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Polski 1:50 

000, stanowisko „Za garncarzami” znajduje się w strefi e late-
ralnego przejścia między dwiema facjami: białymi opokami 
z  krzemieniami i  czertami (kontynuującymi się w  kierunku 
zachodnim i  północnym) i  wapieniami detrytycznymi (ja-
nikowskimi, kontynuującymi się w  kierunku wschodnim 
i  południowo-wschodnim) (ryc. 8). Materiał skalny, który 
występuje na powierzchni terenu na obszarze stanowiska, sta-
nowią opoki oraz szare i  czarne krzemienie. Jest to materiał 
redeponowany przez różne procesy, w tym lodowcowe, wod-
nolodowcowe i  denudacyjne, z  pewnością jednak znaczącą 

Ryc. 7. Schematyczny poprzeczny przekrój geologiczny po linii C-D przez obszar pradziejowej kopalni krzemienia „Za garncarzami”. Lokalizacja 
przekroju jest pokazana na ryc. 4. Rys. M. Krajcarz.

Fig. 7. Schematic transverse geological cross-section along line C–D through the area of the prehistoric fl int mine “Za garncarzami”, Opatów 
County. Location of the cross-section is shown in Fig. 4. Drawn by M. Krajcarz.
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część stanowi gruz po eksploatacji górniczej. Sugeruje to, że na 
obszarze stanowiska występuje facja opok, natomiast granica 
facji odsłania się nieco dalej na wschód. 

Kamieniołom Karsy
Wgląd w  lokalną budowę geologiczną turonu daje ka-

mieniołom w Karsach, oddalony od stanowiska o ok. 1,5 km 
w kierunku północnym. Kamieniołom ten również znajduje 
się w strefi e granicznej obu wymienionych facji. Litologię skał 
węglanowych, odsłaniających się w kamieniołomie, przedsta-
wił A.  Morawiecki (1957), natomiast charakterystykę krze-
mieni podali J. Budziszewski (1995) oraz J. Budziszewski 
i  W. Grużdź (2014). Obecnie kamieniołom można odwie-
dzać, ale eksploatacja jest zarzucona, wskutek czego kamienio-
łom zarasta i następuje osypywanie, a ściany są słabo dostępne. 
W październiku 2019 r. wciąż dało się obserwować ok. sied-
miometrowej wysokości ściany (ryc. 9), jednak ich najniższa 
część była całkowicie zakryta osypiskiem i niedostępna. 

Krzemienie widoczne są w ścianie wschodniej. W jej dol-
nej części występują gruboławicowe, biało-żółte, ziarniste 
wapienie detrytyczne. Mają one nierówny, szorstki przełam. 
Grubość ławic sięga ok. 30–80 cm. W wapieniach tych wystę-
pują w rozproszeniu rzadkie, niewielkie szare i czarne krzemie-
nie o charakterze konkrecyjnym. Konkrecje osiągają średnicę 
kilku do najwyżej kilkunastu centymetrów, są rozgałęzione 
i nie tworzą wyraźnych poziomów. Niektóre mają charakter 
czertów, czyli krzemieni słabo wyodrębnionych z otaczającej 
skały. 

W  środkowej części profi lu nadal występują wapienie 
ziarniste, ale ich ławice są coraz cieńsze ku górze. Pomiędzy 

niektórymi ławicami znajdują się cienkie wkładki margliste 
z wyraźną laminacją. W wapieniach wykształcone są struktu-
ry sedymentacyjne w postaci kanałów erozyjnych o szerokości 
dochodzącej do 2 m i głębokości kilkudziesięciu centymetrów. 
Kanały wypełnione są wapieniem ziarnistym z krzemieniami. 
Przypominają one rozmiarami, kształtem i litologią krzemie-
nie z niższych partii, ale w obrębie kanałów występują w więk-
szych ilościach. Omówione skały zdają się wiązać raczej z fa-
cją wapieni janikowskich niż białych opok. Powstawały one 
w płytkim i dynamicznym środowisku. 

W wyższej części profi lu miejsce ziarnistych wapieni zaj-
mują białe cienkoławicowe opoki. Mają one gładki przełam 
i są nieco pylące. Pomiędzy ławicami często występują drobno 
laminowane wkładki margliste. Nie obserwuje się tu już kana-
łów erozyjnych. Skały te dokumentują pogłębienie zbiornika, 
w którym jednak zaznaczała się istotna i zmienna dostawa ma-
teriału klastycznego. Reprezentują one fację opok. Występują 
w nich rozproszone nieliczne szare krzemienie o charakterze 
konkrecji, zarówno niewielkich i przypominających konkre-
cje z niższych partii, jak i większe, o średnicy do kilkudziesię-
ciu centymetrów. W najwyższej części profi lu opoki przewar-
stwione są co najmniej dwiema ławicami szarego krzemienia 
o  miąższości kilkudziesięciu centymetrów i  rozciągłości co 
najmniej kilku metrów. Wyższa część profi lu jest zasłonięta 
gruzem. 

Jest prawdopodobne, że budowa geologiczna turonu na 
obszarze stanowiska jest analogiczna do obserwowanej w ka-
mieniołomie w Karsach. Fakt występowania dużych konkrecji 
i „płaskurów” (fragmentów ławic krzemiennych) w najniższej 
części stoku (Budziszewski, Grużdź 2014) pozwala na korela-

Ryc. 8. Mapa geologiczna odkryta (bez utworów czwartorzędowych) okolic Ożarowa, na podstawie SMGP 1:50:000, arkusz Ożarów. Oprac. M. Krajcarz. 

Fig. 8. Geological map without Quaternary formations of the vicinity of Ożarów, based on the Detailed Geological Map of Poland in scale 1:50,000, 
Ożarów sheet. Rendered by M. Krajcarz.
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cję skał z tego obszaru z górną partią profi lu kamieniołomu. 
Wskazuje to, że w wyższych partiach stoku może występować 
wyższy turon, niezachowany w kamieniołomie. 

Stratygrafi a osadów naturalnych na stanowisku
Sekwencję osadową rozpoczynają białe opoki z  krzemie-

niami, które były celem pradziejowej eksploatacji górniczej. 
Ich strop stwierdzono na głębokości od około 0,5 m do 1,5 m 
w różnych częściach stanowiska (ryc. 3, 5, 6 i 7). Maksymalna 
rozpoznana miąższość opok sięga około 1,8 m, choć zapewne 
występują one znacznie głębiej, gdyż w kamieniołomie w Kar-
sach można obserwować kilkumetrowej głębokości odsłonię-
cia tych skał, a  Z. Złonkiewicz (1994) donosi o  miąższości 
turonu w regionie dochodzącej do 200 m. 

Ryc. 9. Kamieniołom w Karsach: A – widok ogólny wschodniej ściany w 2019 r.; B – profi l litologiczny wschodniej ściany; C – fotografi a górnej 
partii profi lu, strzałki wskazują położenie ławic krzemiennych; D – fotografi a środkowej partii profi lu, strzałki wskazują strop i spąg wypełnienia 
kanału erozyjnego, w którym znajdują się liczne konkrecje krzemienne; E – fotografi a dolnej partii profi lu, strzałka wskazuje konkrecję krzemienną. 
Rys. M. Krajcarz.

Fig. 9. Quarry in Karsy: A – general view of the eastern wall in 2019; B – lithological profi le of the eastern wall; C – photo of the upper part of the 
profi le; arrows indicate the location of fl int beds; D – photo of the middle part of the profi le; arrows indicate the top and bottom of the fi ll of an 
erosional channel containing numerous fl int nodules; E – photo of the lower part of the profi le; arrow indicates a fl int nodule. 
Drawn by M. Krajcarz.

Na opokach leży ich zwietrzelina osiągająca miąższość do 
około 1 m. Jest to osad o zabarwieniu jasnym, przeważnie bia-
ławym, zielonym, czasem żółtym. Są to różnorodne osady za-
wierające okruchy opoki i krzemienia, od pyłów piaszczystych 
po gliny pylaste. Mimo że zawierają lokalny krzemień, osady 
te nie były głównym obiektem eksploatacji pradziejowej, gdyż 
rozpoznane szyby przecinają je i  sięgają głębiej położonych 
opok. 

Zwietrzelina przykryta jest pomarańczową gliną, zwa-
ną w  dokumentacji zwietrzelinową (zwietrzeliskową) i  opi-
sywaną jako „tłusta” glina z  drobnym gruzem wapiennym. 
Glina ta występuje w postaci ciągłej warstwy, konsekwentnie 
oddzielającej zwietrzelinę od wyżej występujących osadów 
piaszczystych. Jej miąższość jest zbliżona we wszystkich wy-
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kopach i wynosi 10–20 cm. W warstwie tej występują krze-
mienie, ale okruchy opoki zdarzają się rzadko. Odnotowany 
w  dokumentacji „tłusty” charakter gliny wiąże się z  wysoką 
zawartością minerałów ilastych, a  osad zapewne odpowiada 
gruntom spoistym zwięzłym lub bardzo spoistym w rozumie-
niu normy PN-B-04481:1988. Wszystkie wymienione cechy 
tego osadu wskazują, że powstał on na drodze długotrwałego 
i  monotonnego wietrzenia chemicznego niżej leżących skał 
węglanowych. 

Powyżej gliny zwietrzelinowej występuje glina piaszczysta, 
zawierająca krzemienie, okruchy opoki i fragmenty skał skan-
dynawskich. W dokumentacji archeologicznej została odno-
towana wyłącznie w wykopie VIII i jest nazywana spiaszczoną 
gliną zwietrzeliskową. Cechy uziarnienia i obecność skał skan-
dynawskich wskazują jednak na odmienną genezę tej gliny. Jest 
to niewątpliwie osad pochodzenia lodowcowego, pozostałość 
po glinie morenowej zlodowaceń południowopolskich lub 
(co bardziej prawdopodobne) środkowopolskich. Obecność 
materiału lokalnego wskazuje, że glina pochodzi ze spągowej 
części lądolodu, czyli jest to tzw. glina z  odłożenia (Marks 
1992a). Nie można jednak wykluczyć, że przynajmniej część 
materiału lokalnego dostała się do tej warstwy z  niżej poło-
żonych utworów w wyniku procesów postsedymentacyjnych, 
takich jak wymarzanie. 

Powyżej gliny występuje seria osadów piaszczystych. Seria 
ta wykazuje w wielu odsłonięciach trójdzielność. Część dolną 
i górną tworzy żółty piasek z niewielką ilością żwiru. Rozdzie-
lająca część środkowa to piasek ze żwirem zeolityzowanych 
krzemieni. Osady te można interpretować jako utwory mie-
szanej genezy, glacjalnej (eluwialnej), fl uwioglacjalnej i eolicz-
nej, a  być może również stokowej. W  niektórych wykopach 
stwierdzono występującą powyżej piasków warstwę kulturo-
wą z dużą ilością zabytków krzemiennych.

Sekwencję osadową wieńczy dobrze wykształcona sza-
ra warstwa orna, obecna na całym obszarze pola górniczego. 
W niektórych wykopach bezpośrednio pod warstwą orną wy-
stępuje słabo wykształcony poziom iluwialny, wykształcony 
w postaci zacieków. 

ZAPEŁNIANIE SZYBÓW POKOPALNIANYCH

Dokumentacja archiwalna pozwala na rekonstrukcję pro-
cesów zapełniania szybów kopalnianych osadami koluwialny-
mi. Modelowym obiektem do takich studiów jest szyb nr 4 
w wykopie I – jeden z najlepiej rozpoznanych podczas badań 
wykopaliskowych. Szczegółowa analiza struktur sedymenta-
cyjnych zamieszczonych na terenowym rysunku dokumen-
tacyjnym (ryc. 10) pozwala na zidentyfi kowanie kilku typów 
litologicznych koluwiów. Są to:
– obrywy – duże pakiety (bloki) osadu, wyraźnie oddzielające 

się od otaczających osadów, których wewnętrzna budowa 
powtarza układ stratygrafi czny występujący na ścianie szybu. 
Tego typu osady występują tylko lokalnie, przy ścianach 
szybu, powyżej bocznych nisz. Osady te powstawały wsku-

tek obrywania stromych lub przewieszonych ścian szybu. 
W szybie nr 4 stanowią one ok. 10% wypełniska.

– osady rytmicznie warstwowane – różnobarwnie zabar-
wione, głównie zielono, osady wykazujące wyraźne we-
wnętrzne warstwowanie. Występują naprzemienne pakiety 
osadów zwietrzelinowych i piaszczystych, a podrzędnie 
także gruzowych. Tego typu osady są typowe dla stożków 
napływowych i deluwialnych pokryw tworzących się u pod-
nóża stoków. Powstają w wyniku spłukiwania, w warunkach 
słabo rozwiniętej szaty roślinnej, w związku z czym są znane 
przede wszystkim z zimnych okresów plejstocenu (np. Łan-
czont, Wojtanowicz 2005; Paluszkiewicz 2014), ale mogą 
być również związane z deforestacją. Stanowią one ok. 
35% wypełniska szybu nr 4. Nie można jednak wykluczyć, 
że przynajmniej część tych osadów powstała przy udziale 
człowieka, wskutek intencjonalnego wsypywania osadów 
do szybu (odnosi się to zwłaszcza do warstw gruzowych, 
mających nierówną miąższość). 

– hałdy gruzowe – osady gruboziarniste (gruzowe), masywne, 
z dużymi blokami krzemienia i opoki. Charakteryzuje je 
chaotyczne ułożenie bloków. Są to osady antropogeniczne, 
powstałe wskutek szybkiego wsypywania osadu na dno 
szybu. W szybie nr 4 występują w wysokiej pozycji straty-
grafi cznej i stanowią ok. 25% wypełniska.

– bezstrukturalne osady piaszczyste – są to masywne piaski 
ze żwirami, w niektórych miejscach również z gruzem. 
W szybie nr 4 tworzą najwyższą część sekwencji wypełni-
ska (wydzielenie nr 11 na ryc. 10). Warstwa o niewielkiej 
miąższości występuje również w środkowej części wypeł-
niska (wydzielenie nr 9 na ryc. 10), przy czym ten pakiet 
może być związany z gwałtownym obsypaniem się piasku 
z górnej części bloków zrzuconych wskutek obrywu (czyli 
wydzielenia nr 6). Są to osady antropogeniczne. Łącznie 
stanowią one ok. 30% wypełniska szybu nr 4.
Analogiczne osady zostały stwierdzone w  wykopach IV 

i VII (szyby nr 1), przy czym nie ma tam wyraźnych obrywów 
i występują dodatkowe struktury (hałdy w niszach bocznych, 
ścięte granicami erozyjnymi związanymi z dalszą eksploatacją 
szybu, oraz wtórne wkopy w  obrębie wypełniska szybu, wy-
pełnione młodszymi wypełniskami). 

Analiza budowy wypełniska wzorcowego szybu nr 4 
i  innych szybów (nr 1) ujawnia kolejność koluwialnego za-
pełniania (ryc. 11). Pomijając hałdy odkładane w  niszach 
bocznych, co niewątpliwie zachodziło jeszcze podczas eks-
ploatacji, do pierwszych procesów odpowiedzialnych za 
zapełnianie należy obrywanie, które mogło zachodzić także 
na dalszych etapach wypełniania. Następnie odkładały się 
osady rytmicznie warstwowane i przewarstwiające się z nimi 
hałdy. Są to osady pochodzące z większej głębokości, na co 
wskazuje duży udział opoki i  jej zwietrzelin, oraz zielone 
zabarwienie, związane z glaukonitem – minerałem natural-
nie występującym w skałach turońskich, którego zawartość 
jest rezydualnie podkoncentrowaną w zwietrzelinie opok na 
skutek wietrzeniowego usunięcia innych minerałów. Sugeru-
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Ryc. 10. Wypełnisko szybu nr 4 w wykopie archeologicznym I (ściana E wykopu) w prehistorycznej kopalni krzemienia 
„Za garncarzami”: według archiwalnej dokumentacji archeologicznej (powyżej) i uczytelnienie geologiczne. Strzałki pokazują kierunki 
transportu. Linią przerywaną pokazano rekonstruowane pierwotne położenie bloków, które uległy oberwaniu. Numerami oznaczono 
kolejne warstwy lub epizody serie sedymentacyjne. Rys. M. Krajcarz.

Fig. 10. Fill of Shaft  4 in Trench I (E wall of the trench) in the prehistoric fl int mine “Za garncarzami”, according to archival 
archaeological documentation (above) and with geological editing. Arrows show directions of transport. Dashed line marks the 
reconstructed original position of fallen blocks. Numbers indicate successive layers or sedimentation series. Drawn by M. Krajcarz.
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je to, że osady te pochodzą z eksploatacji sąsiednich szybów 
i  odkładały się wskutek bezpośredniego intencjonalnego 
zasypywania przez prehistorycznych górników (hałdy gru-
zowe) lub wskutek erozji hałd odłożonych na powierzchni 
wokół szybu i  spłukiwania budującego je materiału (osady 
rytmicznie warstwowane). Końcowy etap wypełniania sta-
nowiło antropogeniczne odkładanie osadów piaszczystych, 
związane z wstępnymi etapami drążenia sąsiednich szybów. 
W niektórych przypadkach osady te są przykryte poziomo 
leżącą antropogeniczną warstwą żwirowo-gruzową, która re-
prezentuje pracownie krzemieniarskie. Warstwa ta musiała 
być deponowana na płaskiej wówczas powierzchni terenu. 

Przykrywająca ją warstwa orna musi być zatem zbudowana 
z materiału stokowego, który dostał się w niższe partie stoku 
wskutek wzmożonej denudacji, związanej zapewne z inten-
syfi kacją rolnictwa.  

PODSUMOWANIE – GEOMORFOLOGIA 
I STRATYGRAFIA STANOWISKA 

Z  geomorfologicznego punktu widzenia większa część 
pola górniczego leży na długim stoku denudacyjnym (ryc. 
4). Podlegał on modelowaniu zapewne już od schyłku zlo-
dowacenia, które zostawiło glinę lodowcową zachowaną 

Ryc. 11. Schemat zapełniania się szybu nr 4 w prehistorycznej kopalni krzemienia „Za garncarzami”. Zastosowano taki sam schemat 
barwny jak na ryc. 10. Rys. M. Krajcarz.

Fig. 11. Diagram showing the fi lling process of Shaft  4 in the prehistoric fl int mine Ożarów “Za garncarzami”, Opatów County, using 
the same colour scheme as in Fig. 10. Drawn by M. Krajcarz.
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w wierzchowinowej partii i  częściowo w górnej części pola 
górniczego. 

Opoki stanowiące trzon wzgórza i  stoku nie wykazują 
wyraźnego zróżnicowania między różnymi partiami pola gór-
niczego. Różnice nie zaznaczają się ani w  archiwalnej doku-
mentacji archeologicznej i geologicznej, ani w analizie danych 
lidarowych. Jedyną uchwytną różnicą są rozmiary konkrecji 
krzemiennych. W  wykopie IV występują wyraźnie większe 
konkrecje niż w pozostałych wykopach, przekraczające 30 cm 
średnicy. Wykop IV ma skrajne położenie i zarazem jest poło-
żony najniżej na stoku. Sugeruje to, że poziom dużych konkrecji 
występuje na większych głębokościach (niższych rzędnych, ok. 
180–181 m n.p.m.). W wyższych partiach stoku prehistorycz-
ni górnicy prawdopodobnie dążyli do osiągnięcia tego pozio-
mu, co widać w szybie nr 4 uchwyconym w wykopie I, który 
jest przegłębiony do tej rzędnej. W  wyższych partiach stoku 
szyby osiągały wyżej położone poziomy krzemieni (ok. 185 m 
n.p.m.), w których występowały mniejsze konkrecje. 

Od południa i południowego zachodu stok podcięty jest sto-
kiem erozyjnym pochodzenia rzecznego. Poniżej krawędzi stoku 
erozyjnego występują wspomniane wcześniej serie osadów alu-
wialnych, uchwycone w wierceniu nr 3. Są to formy i osady wieku 
plejstoceńskiego. Jako że erozyjna aktywność rzek jest związana 
przede wszystkim z okresami wilgotnego klimatu (Marks 1992b), 
można wiązać te procesy z interglacjałem eemskim. 

Aktywność procesów rzecznych i  powstanie tego stoku 
zainicjowały rozwój dolinek denudacyjnych na stoku denu-
dacyjnym. Dwie wyraźnie wykształcone dolinki o długości 
około 200 m znajdują się w rejonie pola górniczego, a jedna 
z  nich przecina pole (ryc. 4). Jej osady uchwycono w  pro-
fi lach wykopów archeologicznych I, II i  III (ryc. 6 i  7). Są 
to w niższej części zwietrzeliny o miąższości ok. 1 m, przy-
kryte piaskami ze żwirami o miąższości nie przekraczającej 
1 m. To właśnie w  obrębie wypełnienia dolinki występuje 
najlepiej wykształcona trójdzielność serii piaszczystej, z war-
stwą z  zeolityzowanymi krzemieniami w  środkowej części. 

Ryc. 12. Kolejność procesów rzeźbotwórczych jakie zachodziły na obszarze pradziejowej kopalni krzemienia „Za garncarzami” w czwartorzędzie. 
Rys. M. Krajcarz.

Fig. 12. Sequence of land forming processes that took place in the area of the prehistoric fl int mine Ożarów “Za garncarzami” in the Quaternary. 
Drawn by M. Krajcarz.
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W  archiwalnej dokumentacji archeologicznej narysowane 
są również struktury wciosowe, wcinające się w niżej leżące 
gliny i zwietrzelinę opoki, i wypełnione osadami piaszczysty-
mi. Struktury te prawdopodobnie odpowiadają rozmyciom 
lub kanałom erozyjnym. Niewykluczone, że środkowa war-
stwa z  zeolityzowanymi krzemieniami reprezentuje epizod 
redepozycji osadów lodowcowych i/lub zwietrzelinowych 
z  górnych partii stoku, następnie poddanych defl acji i  ko-
razji. Przy takiej interpretacji, warstwa ta wyrażałaby zin-
tensyfi kowanie procesów koluwialnych, poprzedzających 
aktywność eoliczną (ryc. 12). Fakt, że zwietrzeliny osiągają 
największą miąższość właśnie w  osiach dolinek denudacyj-
nych wskazuje, że wietrzenie zachodziło po uformowaniu 
dolinek. Widocznie ich piaszczyste wypełnienia zapewniały 
lepszą infi ltrację wodami opadowymi, i w konsekwencji wie-
trzenie niżej leżących opok. 

Obecność dolinek denudacyjnych i  ich osadów ma klu-
czowe znaczenie dla badań archeologicznych, gdyż to przede 
wszystkim te dolinki są odpowiedzialne za zróżnicowanie 
charakteru i miąższości pokrywy osadów czwartorzędowych 
w obrębie pola górniczego. 
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II.1.  Geology, stratigraphy and geomorphology of the prehistoric fl int mines “Za  garncarzami” 
in Ożarów

Th e goal of the research is to examine the geology and 
geomorphology of the “Za garncarzami” site. Pleistocene 
glacial and fl uvio-glacial sediments and denudation landforms 
dominate in the region. Turonian carbonates rocks containing 
siliceous nodules, so-called Ożarów fl int which was of interest 
to the prehistoric miners, occur under the thin Quaternary 
cover and in some places also directly on the surface. Th e 
“Za garncarzami” mining fi eld is situated on one of the hills, 
numerous in the area, that are remnants of the former peneplain, 
built of Turonian rocks covered with Quaternary sediments.

Th e research consisted of an analysis of archival 
archaeological and geological documentation, supplemented 
with fi eld observations and analyses. Th e literature survey 
included an analysis of published and archival geological data. 
First, cartographic information from the Detailed Geological 
Map of Poland in scale 1:50,000 (DGMP) was analysed. More 
detailed information about the geological structure of the 
mining fi eld is contained in J. Budziszewski’s archaeological fi eld 
documentation. Th is information is accurate enough to allow 
a detailed reconstruction of the geological structure. Moreover, 
detailed information about the texture of sediments is provided 
by an expert study by T. Biernat and T. Ciupa. Th e fi eld survey 
was carried out in October 2019. It included an analysis of the 
distribution of landforms in the area of the prehistoric fl int mine, 
hand drilling, and documentation of the chert distribution in the 
profi le of the nearby limestone quarry in Karsy.

In terms of geomorphology, most of the mining fi eld is 
situated on a  long denudation slope. Th at slope was probably 
formed since the end of the glaciation which left  behind the 
glacial till preserved at the hilltop and partly in the upper part of 
the mining fi eld. Th e siliceous limestones that form the core of 
the hill and of the slope are not diversifi ed signifi cantly between 
the diff erent parts of the mining fi eld. Th e diff erences are not 
visible in either archaeological and geological documentation 
or LIDAR data analysis. Th e only noticeable diff erence is 
the size of fl int nodules. Large nodules occur at larger depths 
(approx. 180–181 m.a.s.l.). Prehistoric miners probably aimed 
to reach this level in the higher parts of the slope.

From the south and south-west, the slope is undercut by an 
erosional scarp of fl uvial origin. Below the edge of the erosional 
scarp, there are series of alluvial sediments of Pleistocene age. 
Th e activity of fl uvial processes and the formation of this 
slope initiated the development of denudation basins on 
the denudation slope. Two clearly formed basin-like shallow 
valleys, about 200 m in length, are situated within the area 
of the mining fi eld. Th e presence of the denudation basins 
and their sediments is of key importance to archaeological 
research, as it is primarily these basins that are responsible for 
the diff erent character and thickness of Quaternary sediments 
in the area of the mining fi eld.

Th e “Za garncarzami” prehistoric mining fi eld is situated 
entirely in the area of Turonian rock outcrops, covered only 
with Quaternary deposits of several dozen centimetres in 
thickness. According to the DGMP, the “Za garncarzami” site 
is located at a lateral transition between two facies: (i) white 
siliceous limestones with cherts, and (ii) detrital limestones 
(so called “Janików limestones”). Th e rock material occurring 
on the surface of the site consists of siliceous limestones and 
grey and black fl int nodules. Th e material was re-deposited 
by various processes, including glacial, fl uvio-glacial, and 
denudation processes; however, there is no doubt that most of 
it consists of mining debris.

Th e quarry in Karsy, located about 1.5 km to the north 
of the site, shows the local Turonian geology (Morawiecki 
1957, Budziszewski 1995, Budziszewski and Grużdź 2014). 
At the bottom part of the sequence, there are thick-bedded, 
white and yellow, grainy detrital limestones. Scattered in the 
limestones are scarce, small, grey and black chert nodules. In the 
middle part of the profi le, there are still detrital limestones with 
marls, but thinner-bedded upward, with sedimentary structures 
in the form of erosional channels. Th e channels are fi lled with 
detrital limestone with chert nodules. Th ose resemble the chert 
from the lower parts in terms of size, shape and lithology, but 
occur in larger numbers within the channels. In the upper 
part of the profi le, detrital limestones are replaced by white, 
thin-bedded siliceous limestones. Scattered within them are 
scarce grey chert nodules, both small, resembling the nodules 
from the lower parts, and larger, measuring up to several dozen 
centimetres in diameter. In the uppermost part of the profi le, 
siliceous limestones are interbedded by at least two beds of grey 
chert, measuring several dozen centimetres in thickness and 
extending over at least several metres.

It is possible that the Turonian geology in the area of the 
site is analogous to the one observed at the quarry in Karsy. 
Th e occurrence of large nodules and fragments of chert beds 
in the lowest part of the slope (Budziszewski, Grużdź 2014) 
allows correlating the rocks from this area with the upper part 
of the quarry’s profi le. It indicates that the upper Turonian, not 
preserved in the quarry, may occur in the upper parts of the 
slope.

Th e sedimentary sequence at the site begins with white 
siliceous limestones with cherts, which were the goal of 
prehistoric mining. Th eir top was recorded at the depth from 
approx. 0.5 to 1.5. m in diff erent parts of the site. Above there is 
a regolith of these limestones, reaching up to 1 m in thickness. It 
is a light-coloured deposit, usually whitish, green, occasionally 
yellow. It is composed of variable sediments, from sandy silt to 
silty loam, containing chunks of siliceous limestone and chert. 
Although it contains the local chert, this sediment was not 
the main object of prehistoric exploitation, as the investigated 
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shaft s cut through this and reached the siliceous limestone 
underneath.

Th e regolith is covered with orange loam with chert 
fragments and, rarely, also with chunks of siliceous limestone. 
Th e sediment was accumulated as a  result of a  long and 
monotonous chemical weathering of the underlaying carbonate 
rocks. Above it, there is a  sandy loam with chert fragments, 
chunks of siliceous limestone and clasts of Scandinavian rocks. 
Th is is a  sediment of glacial origin, a  remnant of glacial till 
from the South-Polish or (more likely) Mid-Polish Glaciations. 
Above the loam, there is a series of sandy sediments. It is tripartite 
in many unearthed excavation zones. Th e upper and bottom 
parts consist of yellow sand with a small amount of gravel. Th e 
dividing middle part is sand with gravel of aeolithised chert. 
Th ese sediments can be considered of mixed origin, i.e., glacial 
(eluvial), glacifl uvial and aeolian, possibly also colluvial. Th e 
sequence ends in a well-developed grey plough layer, present in 
the entire area of the mining fi eld.

Archival documentation allows reconstructing the processes 
of fi lling mine shaft s with colluvial deposits. Shaft  4 in Trench 
I – one of the better explored during excavations – is a model 
feature for such studies. A  detailed analysis of sedimentary 
structures documented in archaeological fi eld drawings makes 
it possible to identify several lithological types of colluvial 
deposits. Th ese are:
– rock falls – large sediment packages (blocks), clearly separa-

ted from the surrounding sediments, whose inner structure 
repeats stratigraphic pattern on the shaft  wall. Such deposits 
appear only locally, near shaft  walls, above side niches.

– rhythmically laminated sediments – sediments of various 
colours, usually green, with clear internal lamination. Such 

sediments are typical of alluvial cones and deluvial covers 
that usually occur at the foot of slopes. At least some of 
these sediments were accumulated with human partici-
pation, as a result of intentionally pouring the sediments 
into the shaft .

– gravelly dumps – massive, coarse-grained (gravelly) sedi-
ments, with large blocks of chert and siliceous limestone. 
Th ey are characterised by a chaotic arrangement of blocks. 
Th ey are of anthropogenic origin and were created as 
a result of quickly pouring the sediment to the bottom of 
the shaft .

– massive sandy sediments – massive sands with gravels, occa-
sionally also with limestone debris. Th ey are of anthropogenic 
origin.
Excluding the deposition of dumps in side niches, 

which doubtlessly took place still during exploitation, the 
fi rst processes responsible for shaft  fi lling were rock falls, 
which could have also happened in later stages. Next was 
the accumulation of rhythmically laminated sediments, 
interbedded with dumps. Th ese sediments come from deeper 
parts of geological sequence, as indicated by the large amount 
of siliceous limestone and its regolith. It suggests that these 
sediments come from the exploitation of neighbouring shaft s 
and were deposited as a result of direct intentional backfi lling 
by prehistoric miners (gravelly dumps) or an erosion of dumps 
on the surface near the shaft  and washing their material down 
(rhythmically laminated sediments). Th e last stage of fi lling was 
the anthropogenic deposition of sandy sediments, connected 
with the early stages of digging nearby shaft s. In some cases, 
these deposits are covered by a horizontal anthropogenic layer 
of gravel and debris, which represents fl int workshops.
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II. 2. Archeologiczne badania stanowiska

II.2.1. Założenia metodyczne prac w terenie

Janusz Budziszewski

Choć pole górnicze „Za garncarzami” w Ożarowie odkry-
te zostało przez Stefana Krukowskiego już w 1923 r., to jednak 
przez lata nie stało się przedmiotem żywszego zainteresowa-
nia prehistoryków. W latach 30. ubiegłego stulecia strażnicy 
rezerwatu w Krzemionkach gromadzili materiały zabytkowe 
z  powierzchni stanowiska, które po przywiezieniu do Krze-
mionek selekcjonowane były przez S. Krukowskiego. Materia-
ły uznane za „małowartościowe” były zakopywane na obszarze 
rezerwatu w Krzemionkach. Reszta, zapakowana w skrzynie, 
przechowywana była w zbiorach PMA w Warszawie. Niestety, 
w czasie zawieruchy wojennej zaginęła spora część tej kolekcji.

Po wojnie stanowisko w Ożarowie pozostawało przez długi 
czas w zapomnieniu. Dopiero w latach 60. badania powierzch-
niowe przeprowadził tu Z. Krzak, a  ich wyniki opublikował 
w  dwóch krótkich pracach (Krzak 1962; 1970). Niestety, 
w wyniku tej akcji nie podjęto żadnych kroków zmierzających 
do ochrony pozostałości pola górniczego. Obszar stanowiska 
w dalszym ciągu wykorzystywany był rolniczo, a utrudniają-
ce orkę materiały pracowniane były corocznie systematycznie 
zbierane i wywożone do utwardzania okolicznych dróg.

W  1977 r. podjąłem się inwentaryzacji oraz opracowania 
międzywojennej kolekcji materiałów powierzchniowych z  pola 
górniczego w Ożarowie, przechowywanej w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym w Warszawie (nr inwentarza I/4479 i I/
II/7364), liczącej wtedy 602 zabytki (Budziszewski 1979). Gdy, 
przygotowując się do tego zadania, jesienią tego roku odwiedzi-
łem Ożarów okazało się, że nad polem górniczym „Za garncarza-
mi” zawisła nowa groźba. W związku z budową w okolicy wielkiej 
cementowni miasto ulegało gwałtownej rozbudowie. W planach 
zagospodarowania przestrzennego Ożarowa niewielki obszar sta-
nowiska podzielony został na trzy części. Jedna przewidziana była 
pod osiedle domków jednorodzinnych, druga pod inwestycje 
usługowe, trzecia pod pas ochronnej zieleni (ryc. 1).

W  Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
w którym wówczas studiowałem, zapadła decyzja o konieczno-
ści aktywnego włączenia się w ochronę stanowiska. Zdecydowa-
liśmy, że prace poprowadzone zostaną wielotorowo, zmierzając 
do pełnej ochrony prawnej obiektu i próby zmiany planów za-
gospodarowania jego obszaru. W akcję udało się zaangażować 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych 
w Tarnobrzegu oraz Dyrekcję Cementowni „Ożarów”. Jednak 
szybko okazało się, że wyznaczenie ram niezbędnych działań 
ochronnych wymaga podjęcia badań terenowych, umożliwia-
jących znacznie precyzyjniejsze rozpoznanie stanowiska. Oczy-
wistym było, że pozyskanie wartościowych wyników powinno 
też wyprzedzać ewentualne inwestycje.

Prowadzone w Ożarowie prace stanowić miały jednocze-
śnie poligon doświadczalny, służący wypracowaniu algorytmu 
badań stanowisk pragórniczych o zniszczonej antropogennej 
rzeźbie powierzchni. Wiadomo było już, że prowadzone we-
dług konwencjonalnych metod prace nie pozwalają na wia-
rygodne odtworzenie charakteru całych stanowisk pragórni-
czych, dostarczając ogromnej ilości mało dystynktywnych, zaś 
czasochłonnych przy opracowywaniu materiałów. Stąd też, 

Ryc. 1. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”. Plan zagospodarowania 
terenu z końca lat 70. ubiegłego stulecia zakładający budowę na obszarze 
stanowiska osiedla domów jednorodzinnych. 

Fig. 1. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Land 
development plan from the end of the 1970s, picturing construction of 
single-family houses in the area of the site. 
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planując badania pola górniczego „Za garncarzami” główny 
nacisk położono na metody służące ogólnemu rozpoznaniu 
stanowiska i umożliwiające ograniczenie badań wykopalisko-
wych do niezbędnego ze względów poznawczych minimum.

W  kwietniu 1979 r. korzystając z  możliwości organiza-
cyjnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz pomocy logistycznej Dyrekcji Cementowni „Ożarów” 
przystąpiono do szczegółowych badań rozpoznawczych. Skła-
dały się na nie:
1.  Analiza morfologii powierzchni stanowiska i jego najbliższej 

okolicy. Jej podstawę stanowić miał plan w skali 1:500 z cięciem 
warstwicowym co 25 cm, sporządzony w oparciu o pomiary 
wysokości wykonane w siatce kwadratowej o boku 2,5 m.

2.  Szczegółowa analiza rozkładu materiałów powierzchnio-
wych na powierzchni stanowiska. Bazować miała ona na 
badaniach próby całego materiału kamiennego zebranej 
z powierzchni jednego, ściśle określonego metra kwadra-
towego dla każdego ara stanowiska.

3.  Ustalenie relacji pola górniczego do okolicy stawu leżą-
cego w wodącej u podnóża stanowiska i występującego 
już w XIX-wiecznych opisach miasta. Obszar ten, na 

którym dzisiaj znajdują się obiekty sportowe, a wówczas 
był nieużytkiem, postanowiono rozpoznać wykopami 
sondażowymi.
Prace rozpoczęto od założenia jednolitej siatki pomiaro-

wej obejmującej cały interesujący obszar (ryc. 1) oraz stwo-
rzenia, w oparciu o państwowy punkt wysokościowy nr 172 
(182,02 m. n.p.m.), sieci reperów umożliwiających prowadze-
nie pomiarów wysokości od razu w  wartościach bezwzględ-
nych. W  ciągu pięciu dni roboczych ekipie złożonej z  10 
studentów praktykantów i  jednego woluntariusza1 udało się 
wykonać pomiary i badania powierzchniowe na połowie sta-
nowiska (patrz ryc. 7 w rozdz. II.2.2) oraz rów sondażowy S1 
w okolicy stawu o szerokości 1 m i długości 17 m (ryc. 2). Wy-
niki tych prac pozwoliły już w czerwcu 1979 r. przygotować 
wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tar-
nobrzegu o prawne uznanie za zabytek pozostałości kopalni 
krzemienia „Za garncarzami” w Ożarowie.

Drugą turę badań powierzchniowych zorganizowano rok 
później na identycznych zasadach. Ośmioosobowa ekipa stu-
dentów w ciągu czterech dni roboczych zakończyła pomiary 
wysokościowe i badania powierzchniowe stanowiska oraz wy-
konała kolejne dwa sondaże w okolicy sąsiedniego stawu – S2 
i S3, tym razem o szerokości 1 m i długości 2 i 3 m (ryc. 2).

Wbrew wcześniejszym domniemaniom (Budziszewski 1980, 
ryc. 616), wykonany według zaprezentowanych wyżej zasad plan 
morfologii terenu stanowiska nie ujawnił żadnych zachowanych 
śladów obiektów eksploatacyjnych. Natomiast jego dalsza, mate-
matyczna analiza pozwoliła na wyróżnienie trzech zasadniczych 
części pola górniczego (por. rozdz. II.2.2, ryc. 3B). Z wnioskami 
wynikającymi z topografi i stanowiska w pełni współbrzmiały wy-
niki analizy rozkładu materiałów powierzchniowych (por. rozdz. 
II.2.2, ryc. 8). Natomiast sondaże przeprowadzone w pobliżu sta-
wu u podnóża stanowiska wykazały, że ma on nowożytną metry-
kę i jest zapewne efektem zablokowania wodącej przez drogę do 
Glinian. W jego pobliżu nie ma śladów pradziejowego osadnic-
twa, są tylko świadectwa stopniowego zasypywania w ciągu ostat-
niego stulecia. Wśród materiałów używanych w  tym celu były 
także zabytki zbierane masowo z  sąsiedniego pola górniczego. 
W efekcie przeprowadzonych badań ustalono zatem, że przyszłe 
badania wykopaliskowe mogą zignorować okolicę sąsiedniego 
stawu i powinny skupić się na samym polu górniczym, na którym 
konieczne jest rozpoznanie każdej z  trzech wyróżniających się 
części stanowiska.

Pozytywne wyniki przyniosła także akcja konserwator-
ska. 26 czerwca 1980 r. Wojewódzki Konserwator Zabyt-

1 Ekipy prowadzące badania powierzchniowe pola górniczego „Za garn-
carzami” w Ożarowie pod kierunkiem Janusza Budziszewskiego:

23-27.04.1979 – studenci praktykanci IA UW: Mirosław Barwik, 
Monika Dąbrowska, Małgorzata Drozdowska, Henryk Furs, Jarosław 
Lewczuk, Andrzej Manecki, Alicja Przączak, Grażyna Rejchert, Andrzej 
Stec, Andrzej Szum + wolontariusze amatorzy: Władim;

14-17.04.1980 – studenci praktykanci IA UW: Wojciech Borkowski, 
Krystyna Budziszewska, Witold Migal, Ewa Pisańska (Grochowska), Marian 
Rębkowski, Sławomir Sałaciński, Katarzyna Szczepucha, Andrzej Szum.

Ryc. 2. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami” (2). Lokalizacja badań 
powierzchniowych (3), geofi zycznych (4) i wykopaliskowych (5) na 
obszarze stanowiska (1) i w jego okolicy. Oprac. M. Jakubczak.

Fig. 2. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County (2). 
Location of surface (3) and geophysical (4) surveys and excavations (5) 
at and around the site (1). Rendered by M. Jakubczak.
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ków w  Tarnobrzegu wpisał pozostałości kopalni krzemienia 
w Ożarowie do rejestru zabytków. Niewiele później seria narad 
wszystkich zainteresowanych stron przeprowadzona pod pa-
tronatem Urzędu Gminy w Ożarowie pozwoliła uwzględnić 
świeżo pozyskane wyniki badań w planach zagospodarowania 
przestrzennego i Pracownia Planowania Przestrzennego Biura 
Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie przygo-
towała nowy plan zagospodarowania terenu, uwzględniający 
na większości zabytkowego obszaru strefę ochronną, przezna-
czoną na obiekt muzealny (ryc. 3).

Przygotowując się do przyszłych inwestycji w  okolicy 
stanowiska postanowiono przeprowadzić na nim sondażowe 
badania wykopaliskowe. Uznano, że w  tym celu na każdej 
z  trzech części stanowiska przebadany zostanie jeden wykop 
o  rozmiarach ok. 10–20 m2, a  w  jego obrębie w  całości je-
den obiekt eksploatacyjny. Badania postanowiono rozpocząć 
w sierpniu 1980 r. od najbardziej czytelnej środkowej części 
stanowiska (Krzak 1970; Budziszewski 1980). Napotkano 
jednak na niespodziewaną przeszkodę. Aroganckie potrak-
towanie właścicieli tutejszych pól przez administrację pań-
stwową, przygotowującą plany budowy osiedla domów jed-
norodzinnych, spowodowało, iż wszyscy oni cofnęli wydane 
wcześniej zgody na prowadzenie badań wykopaliskowych. Po 
żmudnych pertraktacjach jedynie Franciszek Adamski zgodził 
się na prowadzenie badań na jego polu i to na nim ulokowano 
wykop I o rozmiarach 10×2 m poszerzony w kolejnych sezo-
nach o  dalsze 4 m2 (ryc. 2). Eksploracja tego wykopu miała 
służyć wypracowaniu właściwych metod badań płytkich jed-
nostek górniczych (Budziszewski 1997), dlatego kilkuosobo-
wa grupa studentów praktykantów eksplorowała odsłonięte 
w nim obiekty jeszcze w kolejnych dwóch sezonach, poświę-
cając na to w sumie 3,5 miesiąca pracy2.

2 Ekipy prowadzące badania wykopaliskowe pola górniczego „Za garnca-
rzami” w Ożarowie pod kierunkiem Janusza Budziszewskiego:

16-30.08.1980 – studenci praktykanci IA UW: Wojciech Borkow-
ski, Witold Migal, Ewa Pisańska (Grochowska), Sławomir Sałaciński + 
wolontariusze studenci IA UW: Krystyna Budziszewska, Wojciech Gło-
skowski, Janusz Kowalski + wolontariusze amatorzy: Jerzy Budziszew-
ski, Maciej Pisański;

20.07-21.09.1981 – studenci praktykanci IA UW: Krzysztof 
Cwetsch, Anna Hasior, Ewa Pisańska, Sławomir Sałaciński, Robert Świ-
der + wolontariusze studenci IA UW: Wojciech Borkowski, Krystyna 
Budziszewska, Witold Migal, Grażyna Rejchert + wolontariusze ama-
torzy: Jerzy Budziszewski, Ewa Damentka, Bożena Karpińska, Dariusz 
Karpiński, Anna Pisańska, Maciej Pisański, Zbigniew Pisański;

01.09-30.09.1982 – studenci praktykanci IA UW: Elżbieta Ciepie-
lewska (Danielczyk), Witold Migal, Artur Witkowski + wolontariusze 
studenci IA UW: Wojciech Borkowski, Krystyna Budziszewska, Ewa 
Krakowska + wolontariusze amatorzy: Iwona Chełpińska (Borkowska);

17-30.10.1982 – studenci praktykanci IA UW: Wojciech Borkow-
ski, Witold Migal, Elżbieta Danielczyk (Ciepielewska), Ewa Krakowska;

22.08-30.09.1983 studenci praktykanci IA UW: Urszula Jarosińska 
(Szyniec), Ewa Krakowska, Witold Migal, Jerzy Rejchert + wolontariu-
sze studenci IA UW: Jolanta Kamińska, Marcin Kmicik, Mirosława La-
toszek, Marek Mejssner + wolontariusze amatorzy: Jacek Goncikowski, 
Wojciech Graboń.

Ryc. 3. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”. Opracowany przez 
Pracownię Planowania Przestrzennego Biura Projektów Budownictwa 
Komunalnego w Rzeszowie plan zagospodarowania terenu z 1981 roku 
uwzględniający na większości zabytkowego obszaru strefę ochronną 
przeznaczoną na obiekt muzealny.

Fig. 3. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Land 
development plan from 1981, created by the Spatial Planning Studio of the 
Design Offi  ce of Municipal Engineering in Rzeszów, picturing protection 
zone intended for a museum facility in most of the historical area.
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Oczekując na uzyskanie zgód na prowadzenie badań 
w Ożarowie w 1980 r. przeprowadzono krótkie prace sonda-
żowe na polu górniczym „Wzgórze Kruk” w Glinianach, które 
polegały na odsłonięciu górnych partii ścian kamieniołomu, 
działającego tu w  okresie międzywojennym (Budziszewski 
2008, s. 51–56). Badania te wykazały, że niszczenie pracowni 
nakopalnianych przez działalność rolniczą jest długim i wie-
lofazowym procesem, a  szczątkowa struktura pracowni za-
chowuje się w warstwie ornej przez długi czas (Budziszewski 
2000, s. 45, 46, ryc. 21). Dzięki tym ustaleniom eksplorację 
w Ożarowie zdecydowano się rozpoczynać od usunięcia jedy-
nie cienkiej warstwy darni, a spąg ziemi ornej eksplorowano 
już zgodnie z zasadami sztuki. Uzyskiwane efekty potwierdzi-
ły zasadność tego postępowania.

Pozostałości aktywności ludzkiej na stanowiskach pragór-
niczych dzielą je na dwie strefy, wymagające innych rozwiązań 
technicznych podczas wykopalisk. Pierwszą jest część przypo-
wierzchniowa, w której znajdują się pracownie krzemieniarskie, 
hałdy skały płonej i ewentualne ślady obozowisk, drugą – się-
gające relatywnie głęboko pozostałości obiektów eksploatacyj-
nych (Budziszewski 2000, ryc. 9). W praktyce archeologicznej 
stosowane są dziś dwie metody prowadzenia badań wykopa-
liskowych. Pierwsza z  nich polega na eksploracji warstw me-
chanicznych i  dokumentowaniu w  odsłanianych poziomach 
zarysów warstw naturalnych i obiektów oraz niwelacji planów 
w stałej siatce pomiarów. Druga polega na eksplorowaniu ko-
lejnych warstw naturalnych i  dokumentowaniu w  planie od-
słaniających się spod nich zarysów obiektów i warstw oraz ni-
welowaniu ich nieregularną siecią pomiarów. We współczesnej 
archeologii ta druga metoda uznawana jest za standardową i jest 
powszechnie stosowana (Harrris 1992; Budziszewski 2000, 
s. 46). Jednak w rzeczywistości stanowisk pragórniczych, gdzie 
wiele warstw ma znaczną grubość, często budują je mało zwarte 
sedymenty, a sporo z nich zapada się pod znacznym kątem, eks-
ploracja warstwą naturalną w częściach przypowierzchniowych 
wymagałaby instalacji pozwalających na pracę z  powietrza, 
a  w  głębszych warstwach zasypisk zazwyczaj wąskich szybów 
w ogóle nie jest możliwa. W związku z powyższym, eksplorację 
obiektów w  Ożarowie prowadzono warstwami mechaniczny-
mi. Przypowierzchniowe poziomy zawierające pracownie krze-
mieniarskie eksplorowano warstwami o grubości 8–10 cm, do-
kumentując planami w skali 1:20 odsłanianą stopniowo rzeczy-
wistość. Leżące głębiej wypełniska obiektów eksploatacyjnych 
eksplorowano warstwami o grubości 30–70 cm (Budziszewski 
1997, ryc. 3). Aby możliwa była pełna rekonstrukcja procesów 
wypełniania obiektów górniczych, plany uzupełniano gęstą 
siecią przekrojów dokumentowanych kolorowymi rysunkami 
w  skali 1:10. Przy dwumetrowej szerokości wykopów, same 
ściany wykopów pozwalały zadokumentować wszystkie odkry-
wane jednostki eksploatacyjne. Często jednak dokumentację 
poszczególnych obiektów uzupełniano dodatkowymi przekro-
jami (Budziszewski 1997, ryc. 3).

W  ostatnich dekadach podczas badania stanowisk 
z  epoki kamienia upowszechniła się zasada pełnego od-
zyskiwania materiałów zabytkowych dzięki uzupełnianiu 

efektów eksploracji przesiewaniem lub płukaniem całości 
sedymentu. Bogactwo pracowni nakopalnianych, będących 
często brukiem materiałów krzemiennych o grubości prze-
kraczającej 20 cm, powodowało, że w trakcie badań w Oża-
rowie świadomie zrezygnowano z  tego typu zabiegów. 
Kontrolne przemywanie hałd wykazało, że uzyskiwany 
materiał zabytkowy został w ten sposób mocno zubożony 
o niezwykle liczną, lecz słabo dystynktywną frakcję odłup-
ków, których największy wymiar nie przekracza 1,5 cm.

Przeprowadzone w  latach 1979–1980 badania po-
wierzchniowe pozwoliły w  generalnych zarysach odtwo-
rzyć zasięg stanowiska, niewiele jednak mówiły o charakte-
rze tutejszego górnictwa. Postanowiono zatem wzbogacić 
je wynikami badań geofizycznych. Nawiązano współpracę 
z  ekipą Samodzielnej Pracowni Postępu Fizyko-Technicz-
nego w Badaniach Terenowych Instytutu Historii Kultury 
Materialnej (dziś: Instytut Archeologii i  Etnologii) PAN 
w  Warszawie pod kierunkiem Tomasza Herbicha, której 
prace konsultował Aleksander Jagodziński z Przedsiębior-
stwa Badań Geofizycznych. Pierwszą serię pomiarów wy-
konano w kwietniu 1981 r. Ich wyniki okazały się na tyle 
obiecujące (Budziszewski 1986; rozdz. II.2.3), że konty-
nuowano prace w  kolejnych dwóch sezonach, korzystając 
z  możliwości organizacyjnych Instytutu Archeologii UW 
i zaangażowania studentów praktykantów3. Wyniki kolej-
nych pomiarów nie tylko wpłynęły na lokalizację obu ko-
lejnych, podstawowych wykopów – IV i  VII (ryc. 2), ale 
także stały się powodem wykonania serii mikrosondaży, 
które lokowano na obszarze kolejnych stwierdzonych w ba-
daniach elektrooporowych anomalii.

We wrześniu 1982 r. przebadano dwa takie sondaże – wy-
kop II o powierzchni 2 m2 i III o powierzchni 1,7 m2 (ryc. 2). 
Pierwszy z nich ulokowany został na obszarze niewielkiej wy-
sokooporowej anomalii o  ostrych granicach, drugi w  miejscu 
najniższych oporów. Choć w  wykopie II natrafi ono na pozo-
stałości ubogiej pracowni krzemieniarskiej związanej z wytwa-
rzaniem noży sierpowatych, to jednak okazało się, że obserwo-
wane w  tych rejonach różnice w  oporności gruntu wynikają 

3 Ekipy prowadzące badania geofi zyczne pola górniczego „Za garnca-
rzami” w Ożarowie pod kierunkiem Tomasza Herbicha i konsultacji 
Aleksandra Jagodzińskiego:

24.04.-04.05.1981 – ekipa geofi zyków: Tomasz Scholl + Janusz Bu-
dziszewski i studenci praktykanci IA UW: Wojciech Borkowski, Krysty-
na Budziszewska, Anna Hasior, Sławomir Sałaciński;

11-14-20.08.1981 – ekipa geofi zyków: Tomasz Scholl + Janusz Bu-
dziszewski i studenci praktykanci IA UW biorący udział w badaniach 
wykopaliskowych;

19-25.04.1982 – ekipa geofi zyków: Tomasz Scholl + Janusz Budzi-
szewski i studenci praktykanci IA UW: Wojciech Borkowski, Krystyna 
Budziszewska, Anna Hasior, Jolanta Kamińska, Anna Migal, Witold 
Migal, Grzegorz Molenda, Marian Rębkowski, + wolontariusze amato-
rzy: Iwona Chełpińska (Borkowska);

16-21.08.1983 – ekipa geofi zyków: Mirosław Mizera, Marek Skrzy-
delski + J. Budziszewski i studenci praktykanci IA UW: Mirosława La-
toszek, Elżbieta Piekut, Agnieszka Piętek, Kamilla Rafa.

08-11.04.1991 – ekipa geofi zyków. 
07-10.04.1992 – ekipa geofi zyków.
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z naturalnej budowy geologicznej. Wysokie opory pojawiły się 
w miejscach, w których zwietrzelinę opoki pokrywają grube so-
czewki utworów piaszczystych, a obniżone opory w miejscach 
o zredukowanej, cienkiej warstwie piaszczystej i wysoko leżącej 
zwietrzelinie.

O  ile ulokowanie podstawowego wykopu – IV (ryc. 2) 
– w południowej części stanowiska nie stanowiło problemu, 
ponieważ granice pola górniczego rysowały się tutaj wyraźnie 
(Budziszewski 1986, ryc. 5), to znalezienie analogicznej loka-
lizacji w najwyższej, najsłabiej poznanej części stanowiska było 
sporym wyzwaniem. Badania geofi zyczne przeprowadzono tu 
dwukrotnie – w  kwietniu 1982 i  sierpniu 1983 r. Ostatecz-
nie na obszarze bardzo mocnej anomalii wysokooporowej 
zdecydowano się ulokować wykop VII o rozmiarach 5×2 m 
(ryc. 2; rozdz. II.2.3, ryc. 10A). Niestety, okazało się, że po-
dobnie jak w  innych podobnych przypadkach, nie była ona 
wynikiem działalności górniczej w  pradziejach, lecz warun-
ków geologicznych – relatywnie grubej soczewki utworów 
piaszczystych. Szczęśliwie znalazła się na tym obszarze jedna 
odosobniona kopalnia krzemienia, która została przebadana 
zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami.

W  sąsiedztwie tego wykopu założono trzy mikrosonda-
że: V o rozmiarach 2×1 m, VIII o takiej samej wielkości i VI 
o rozmiarach 1×1 m (ryc. 2). Wykop V ulokowany został na 
wysokooporowej anomalii podobnej do weryfi kowanej rok 
wcześniej wykopem II (rozdz. II.2.3 ryc. 10A). Okazało się, że 
i tu anomalia wynika z istnienia grubej warstwy sedymentów 
piaszczystych, choć wykop uchwycił zapewne pogranicze od-
osobnionego obiektu eksploatacyjnego. Leżący w pobliżu wy-
kop VI ulokowany został na obszarze o najmniejszej oporności 
gruntu (rozdz. II.2.3 ryc. 10A). Podobnie jak w wykopie III 
okazało się, iż niższe wartości oporności gruntu wynikają ze 
zredukowanej miąższości sedymentów piaszczystych. Wykop 
VIII ulokowano najdalej na północy na obszarze o średnich 
wartościach oporności, których rozrzut w  przestrzeni był 
bardzo zmienny (rozdz. II.2.3, ryc. 10A). Zmienność ta jest 
zapewne wynikiem antropogennych przekształceń, bowiem 
szczegółowa analiza odkrytych tu nawarstwień sugeruje, że 
w pobliżu znajdował się obiekt górniczy.

W  efekcie przeprowadzonych weryfi kacji ustalono, że bez-
względna wartość oporności – szczególnie mierzonych w  war-
stwie płytszej – zależy od miąższości sedymentów piaszczystych 
i wiąże się raczej z warunkami naturalnymi. Obszary aktywności 
górniczej charakteryzują się dużą zmiennością oporności. Ich pre-
cyzyjne wyróżnienie nie jest zadaniem łatwym i na początku lat 
80. wykraczało poza możliwości analiz statystycznych danych po-
miarowych (rozdz. II.2.3). Wobec czego zdecydowano powrócić 
do badań w przyszłości tak, aby możliwe było przeanalizowanie 
oporności gruntu na całym obszarze stanowiska. Zamierzenia te 
wprowadzono w czyn w trakcie dwóch krótkich czterodniowych 
kampanii w kwietniu 1991 i 1992 r.

Prowadzona jednocześnie z badaniami terenowymi akcja kon-
serwatorska zmierzająca do roztoczenia realnej ochrony nad sta-
nowiskiem wydawała się przebiegać sprawnie. Jakież było nasze za-
skoczenie, gdy pod koniec badań w wykopie I, w połowie września 

1982 r. dowiedzieliśmy się, iż właściciel pola, na którym znajdowa-
ła się największa część południowej partii stanowiska, otrzymał od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu decyzję 
pozwalającą wybudować gospodarstwo na terenie obiektu uzna-
nego dwa lata wcześniej za zabytek. Z tą skandaliczną decyzją nie 
sposób było polemizować. Jedyne co udało się osiągnąć, to była 
zgoda właściciela – Tadeusza Bidzińskiego – na przesunięcie pla-
nowanej zabudowy jak najbardziej na południe oraz pozwolenie 
na podjęcie na jej obszarze badań ratowniczych. Badania te prze-
prowadzono w drugiej połowie października 1982 r. z niewielką, 
lecz doświadczoną podczas eksploracji w poprzednich miesiącach 
ekipą studentów Instytutu Archeologii UW. Składały się na nie: 
wyeksplorowanie planowanego od dawna wykopu IV, ograniczo-
nego do rozmiarów 6×2m, oraz dokumentacja wykopów funda-
mentowych pod rozległy budynek gospodarczy (9×22m) i mniej-
szy budynek mieszkalny (ryc. 2).

Presja czasu spowodowała, że badania części południowej 
stanowiska robione były według zupełnie innych zasad. Nacisk 
położony został na stworzenie dokumentacji umożliwiającej zro-
zumienie w pełni sytuacji stratygrafi cznej, natomiast pozyskiwa-
nie materiałów zabytkowych ograniczono do minimum, zbierając 
jedynie formy wydzielone. W wykopie IV cienką warstwę ziemi 
ornej przekopano łopatami. Z bardzo bogatych materiałów pra-
cownianych wybrano bez precyzyjnej lokalizacji jedynie formy 
wydzielone. Znajdujące się głębiej wypełniska szybów wyeksplo-
rowano wydzielając i dokumentując planami w skali 1:20 jedynie 
3 warstwy mechaniczne. Również tu z  materiału zabytkowego 
zbierano jedynie formy wydzielone, lokalizując je z dokładnością 
do obiektu, z  którego pochodziły. Dokumentację wzbogacono 
barwnymi profi lami w skali 1:10 nie tylko ścian wykopu, ale także 
przekroju biegnącego wzdłuż przez jego środek. W efekcie moż-
liwe było zakładane wcześniej pełne zbadanie jednego obiektu 
eksploatacyjnego, lecz kolekcja pochodzących stąd materiałów 
zabytkowych pozostała niezwykle uboga.

Rowy fundamentowe kopane były przy pomocy kilofa 
i  łopaty przez robotników zatrudnionych przez inwestora. 
W  tych warunkach pozyskiwanie materiałów zabytkowych 
ograniczało się do wybierania z  hałd okazów wydzielonych 
z  dokładnością do parometrowych odcinków. Mieliśmy na-
tomiast możliwość doczyszczenia wszystkich odsłoniętych 
w ten sposób profi lów i zadokumentowania ich schematycz-
nymi rysunkami w skali 1:20.

W sumie badaniami obejmującymi analizę topografi i te-
renu, rozrzutu materiałów powierzchniowych oraz oporności 
gruntu przebadano całą powierzchnię stanowiska. Odtworzo-
no jego najważniejsze cechy – podział na trzy części o różnych 
warunkach geologicznych. W każdej z części przebadano je-
den wykop o powierzchni od 10 do 24 m2, a w nim komplet-
nie jeden obiekt eksploatacyjny. Wykopy podstawowe uzupeł-
niono serią pięciu mikrosondaży ułatwiających interpretację 
wyników badań geofi zycznych elektrooporowych. Mimo iż 
powierzchnia przebadana wykopaliskowo to jedynie 54,7 m2, 
a więc niespełna 0,5% powierzchni stanowiska, osiągnięto wy-
niki czyniące pole górnicze „Za garncarzami” jednym z najle-
piej rozpoznanych obiektów tego typu w Polsce.
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II.2.1. Methodical premises of fi eld research  

Th e “Za garncarzami” mining fi eld at Ożarów was discovered 
by Stefan Krukowski already in 1923. In the 1930s, the keepers of 
the Krzemionki reserve collected historical material from the sur-
face of the site, which, aft er being brought to Krzemionki, under-
went selection carried out by S. Krukowski.

Aft er the war, the site at Ożarów was forgotten for a long 
time. It was not until the 1960s that Z. Krzak conducted a sur-
face survey and published its results in two short works (Krzak 
1962; 1970). Th en, in 1977, I  carried out an inventory and 
a study of the inter-war collection of surface material from the 
Ożarów mining fi eld, stored in the State Archaeological Mu-
seum in Warsaw (inventory nos. I/4479 and I/II/7364), then 
numbering 602 artefacts (Budziszewski 1979). Th e next stage 
of research took place when it was decided at the Department 
of Prehistoric and Early Medieval Archaeology of the Univer-
sity of Warsaw, where I was studying at the time, to carry out ar-
chaeological fi eld works. Th e activities at Ożarów were to con-
stitute a  testing ground for the development of an algorithm 
for the study of mining sites with a destroyed, anthropogenic 
surface.

Taking advantage of an opportunity, detailed exploratory re-
search was undertaken in April 1979. It consisted of an analysis 
of the surface morphology of the site and its immediate vicinity, 
detailed analysis of the distribution of surface material at the site 
and determination of the relationship of the mining fi eld to the 
pond area at the foot of the site. Th e results of these works made 
it possible, already in June 1979, to prepare an application to the 
Provincial Monument Conservator in Tarnobrzeg to legally recog-
nise the remains of the “Za garncarzami” fl int mine at Ożarów as 
a historical monument. Th e second round of surface prospection, 
following the same rules, was organised a year later.

Contrary to earlier assumptions (Budziszewski 1980: Abb. 
616), the site morphology plan did not reveal any preserved traces 
of exploitation objects. However, it allowed to distinguish three 
main parts of the mining fi eld. Th e results of the analysis of the 
distribution of surface materials were fully consistent with the con-
clusions resulting from the topography of the site.

In preparation for future developments in the vicinity of the 
site, it was decided to carry out test excavations. Th e fi eld work 
started in August 1980 in the most legible, central part of the site 
(Fig. 2; Krzak 1970; Budziszewski 1980). Excavation of trench 
I was aimed at developing appropriate methods of exploring shal-
low mining features (Budziszewski 1997).

In 1981, it was decided to enrich the surface survey with the re-
sults of geophysical research. Electrical resistivity surveys were con-
tinued in the following seasons. Th eir results infl uenced the location 
of the next, basic trenches - IV and VII (Fig. 2), they were also the rea-
son for examining a series of micro-trenches (II, III, V, VI and VIII). 

A conservation project, carried out simultaneously with the ex-
cavations and aimed at providing real protection of the site, seemed 
to run smoothly. We were then surprised to learn in mid-Septem-
ber 1982 that the owner of the fi eld where the largest part of the 
southern part of the site was located, received a decision allowing 
him to construct a farm in the area of the mine. Th e only thing we 
managed to achieve was the owner’s consent to move the planned 
construction as far south as possible and a permission to undertake 
rescue excavations in its area. Due to the time pressure, the explora-
tion of the southern part of the site followed completely diff erent 
rules. It focused mostly on creating documentation that would al-
low a full understanding of the stratigraphic situation, while the 
acquisition of archaeological material was reduced to a minimum, 
with only special forms being collected.

All in all, the whole area of the site was examined, including 
the analysis of topography, distribution of surface material and 
ground resistivity. Th e most important feature of the site—the di-
vision into three parts with diff erent geological conditions—was 
reconstructed. One trench with a surface area of 10 to 24 m2 was 
examined in each part, with one exploitation feature fully explored 
in each trench. Th e main trenches were supplemented with a series 
of fi ve micro test pits to facilitate interpretation of the results of 
geophysical electrical resistivity surveys. Although the excavated 
area measures only 54.7 m2, i.e., less than 0.5% of the site surface, 
the results achieved make the “Za garncarzami” mining fi eld one 
of the best explored sites of this type in Poland.
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1. Historia badań

Choć pole górnicze „Za garncarzami” w Ożarowie Stefan 
Krukowski odkrył już w lipcu 1923 r., to aktywność badawcza 
przez cały okres międzywojenny ograniczała się tu do kolekcjo-
nowania krzemiennych materiałów z powierzchni stanowiska. 
Materiały te zbierane były kilkanaście razy z całego jego obszaru 
i po selekcji dokonywanej przez S. Krukowskiego deponowane 
w zbiorach PMA w Warszawie. Niestety, żadna wzmianka o tej 
aktywności nie ukazała się drukiem. A sama kolekcja doczekała 
się opracowania dopiero w 1979 r. (Budziszewski 1979). 

Po drugiej wojnie światowej stanowisko przez długi czas 
pozostawało w zapomnieniu. Dopiero w 1960 r. wizytował je 
Tadeusz Żurowski. Pierwsze bardziej metodyczne badania po-
wierzchniowe pola górniczego „Za garncarzami” przeprowa-
dził Zygmunt Krzak w końcu lat 60. ubiegłego stulecia, a ich 
wyniki opublikował w dwóch krótkich pracach (Krzak 1962, 
44–46; 1970). W drugiej z nich zaprezentował po raz pierw-
szy plan rozrzutu materiałów zabytkowych na powierzchni 
stanowiska (ryc. 1A; Krzak 1970, ryc. 2).

Pole górnicze „Za garncarzami” leży na południowo-za-
chodnim stoku wzniesienia łagodnie opadającego do rozległej 
suchej doliny o  staroplejstoceńskiej metryce (Kosmowska-
-Suff czyńska, Szczepanek 1981). Wzniesienie to budują opoki 
dolnego piętra turonu (Pożaryski 1948), przykryte cienkim, 
kilkudziesięciocentymetrowym nadkładem osadów czwarto-
rzędowych. Pozostałości pracowni krzemieniarskich ciągną 
się pasem o  wymiarach w  przybliżeniu 270×100 m wzdłuż 
linii N-S (Krzak 1970, s. 291). Z. Krzak (1970, s. 292) zauwa-
żył, że materiały zabytkowe nie rozkładają się równomiernie, 
lecz w  środkowej części stanowiska – w owalu o wymiarach 
50×30 m – znajduje się ich koncentracja, w  obrębie której 
występuje do osiemdziesięciu sztuk krzemieni na metrze kwa-
dratowym. Obszar ten rozdziela dwa słabo widoczne, szero-
kie, płytkie zaklęśnięcia terenowe, które mogły być rezultatem 
niezupełnego zniwelowania starożytnych otwartych łomów 
oraz hałd z odpadkami wapiennymi i krzemiennymi (Krzak 
1970, s. 295).

Z. Krzak podczas swoich badań nie dysponował żadnym szcze-
gółowym planem hipsometrycznym okolicy stanowiska. Plan taki, 
łączący treść mapy ewidencyjnej i hipsometrycznej w skali 1:1000 
o cięciu warstwicowym 0,5 metra, wykonało niewiele później Wo-
jewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Kielcach. 

Plan ten stanowił osnowę kolejnych, podobnej jakości ba-
dań powierzchniowych pola górniczego „Za garncarzami”, 
które przeprowadził w 1978 r. J. Budziszewski, przygotowując 
się do opracowania zgromadzonej w okresie międzywojennym 
kolekcji S. Krukowskiego. Ich wyniki opublikowane zostały 

II.2.2.  Wyniki szczegółowych badań powierzchniowych pola górniczego „Za garncarzami” w Ożarowie, 
pow. opatowski

Janusz Budziszewski

w 1980 r. (Budziszewski 1980). Choć generalny rozkład mate-
riałów pracownianych oceniono analogicznie jak wcześniej, to 
jednak uznano, że ich największa koncentracja – sięgająca kil-
kudziesięciu sztuk na metrze kwadratowym – zajmuje znacznie 
większy obszar, obejmujący całą południowo-wschodnią część 
stanowiska (ryc. 1B; Budziszewski 1980, ryc. 616-4). Również 
inaczej zinterpretowano morfologię powierzchni terenu. Uzna-
no, że obszar aktywności górniczej wyznacza wypłaszczenie 
stoku mniej więcej w  jego połowie, biegnące poprzecznie do 
pasa pracowni. Na zachodnim krańcu tego wypłaszczenia do-
patrzono się śladów dwóch kolistych zagłębień, które uznano 
za domniemane ślady szybów (Budziszewski 1980, ryc. 616-1), 
podczas gdy samo wypłaszczenie w stoku mogło stanowić pozo-
stałość po rozległej odkrywce w typie kamieniołomu (ryc. 1B; 
Budziszewski 1980, ryc. 616-2).

Decydując się na podjęcie szczegółowych badań pola gór-
niczego „Za garncarzami”, główny nacisk położono na wypra-
cowanie metod służących ogólnemu rozpoznaniu stanowiska 
i  umożliwiających ograniczenie wykopalisk do niezbędnego 

Ryc. 1. Wyniki standardowego rozpoznania powierzchniowego 
pola górniczego „Za garncarzami” w Ożarowie, pow. opatowski. 
A. wg Z. Krzak 1970: Ryc. 2; B. wg J. Budziszewski 1980: Ryc. 616. 
Kropkami oznaczono występowanie krzemiennych materiałów 
pracownianych. Linią przerywaną zaznaczono SW skraj utworów 
„wapiennych” (A) lub przypuszczalny zasięg kopalni (B). Linią 
kropkowaną oznaczono domniemane ślady szybów (B).

Fig. 1. Results of standard surface prospection of the “Za garncarzami” 
mining fi eld at Ożarów, Opatów County. A. aft er Z. Krzak 1970: fi g. 
2; B. aft er J. Budziszewski 1980: fi g. 616. Dots mark the occurrence of 
fl int workshop material. Dashed line marks the SW edge of “limestone” 
formations (A) or the estimated range of the mine (B). Dotted line 
marks the presumed traces of shaft s (B).
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ze względów poznawczych minimum. Zgodnie z tymi złoże-
niami wykonano między innymi precyzyjny plan wysokościo-
wy umożliwiający analizę morfologii powierzchni stanowiska 
oraz zebrano materiały pozwalające na szczegółową analizę 
rozkładu materiałów powierzchniowych. Prace terenowe wy-
konała siedmioosobowa grupa studentów Instytutu Arche-
ologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem J. Budzi-
szewskiego. Zajęły one pięć dni roboczych w kwietniu 1979 r. 
oraz 3 dni robocze w kwietniu roku następnego. Uzupełnio-
no je kilkoma godzinami pracy w kwietniu 1991 r., podczas 
których zebrano materiał powierzchniowy z ostatniego, nie-
dostępnego wcześniej pola. W sumie można uznać, że prace 
te zajęły dziewięć dni roboczych. W ich trakcie jednocześnie 
wykonywano pomiary wysokościowe oraz zbierano materiał 
zabytkowy (ryc. 2).

2. Analiza morfologii powierzchni stanowiska

Podstawą analiz był plan wysokościowy w  skali 1:500 
z cięciem warstwicowym co 25 cm, sporządzony na podsta-
wie pomiarów wykonanych w  siatce kwadratowej o  boku 
2,5 m (ryc. 3A). Objął on stanowisko wraz z najbliższą oko-

licą, dokumentując powierzch-
nię niespełna 285 arów. Na jego 
podstawie wykonano analizę 
rozkładu kątów nachylenia sto-
ku, która pozwoliła określić 
szereg istotnych cech stanowi-
ska, niezauważalnych podczas 
badań powierzchniowych i  nie-
uchwytnych na standardowym 
planie hipsometrycznym w skali 
1:1000. Wbrew wcześniejszym 
domniemaniom, rzeźba po-
wierzchni nie ujawniła żadnych 
zachowanych śladów obiektów 
eksploatacyjnych. Okazało się 
natomiast, że stanowisko leży 
w ledwo zaznaczonej rynnie bie-
gnącej skośnie do stoku wznie-
sienia i  podzielonej na trzy czę-
ści przez dwa słabo czytelne pro-
gi (ryc. 3B). 

Na obszarach użytkowanych 
rolniczo periodyczne orki urucha-
miają procesy erozyjne modelują-
ce w  istotny sposób rzeźbę nawet 
minimalnie nachylonych stoków. 
Mechanizm tych procesów, ich za-
leżność od pierwotnej morfologii 
terenu oraz sposobu prowadzenia 
orki, a także skutki morfologiczne, 
zostały już dobrze poznane i  opi-
sane (Bac 1950; Gerlach 1963). 

Ryc. 3. Analizy morfologii powierzchni pola górniczego „Za garncarzami” w Ożarowie, pow. opatowski.
A.  Szczegółowy plan warstwicowy (ze względów technicznych przedstawiono cięcie co 50 cm);
B.  Zgeneralizowany plan morfologii obszaru stanowiska. 1a- wypłaszczenie szczytowej partii wzgórza; 

1b- garb ograniczający od W rynnę rozcinającą stok; 1c- łagodny stok wzgórza; 2- wypłaszczenie 
spowodowane podparciem stoku przez nasyp współczesnej drogi; A, B, C- stopnie wypłaszczeń 
w rynnie rozcinającej stok. Strzałkami oznaczono kierunki nachylenia stoku;

C.  Obszary zniszczone przez wcięcia erozyjne spowodowane działalnością rolną (zakropkowane). 

Fig. 3. Analyses of surface morphology of the “Za garncarzami” mining fi eld at Ożarów, Opatów County.
A.  Detailed contour map (for technical reasons, with 50-cm interval);
B.  Generalised map of the morphology of the site. 1a – fl attening of the top part of the hill; 1b – ridge limiting 

from the west the gully transecting the slope; 1c – gentle slope of the hill; 2 – fl attening caused by the slope 
having been supported with a present-day road embankment; A, B, C – fl attenings in the gully transecting 
the slope. Arrows indicate directions of the tilt of the slope;

C.  Areas damaged by erosional indentations caused by agricultural activities (dotted).

Ryc. 2. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 
Szczegółowe badania powierzchniowe prowadzone w kwietniu 1980 r. 
Trzy osoby w środku wykonują pomiary wysokościowe, dwa zespoły 
skrajne zbierają materiał powierzchniowy. Fot. J. Budziszewski.

Fig. 2. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 
Comprehensive surface surveys carried out in April 1980. Th ree people 
in the centre take height measurements, two teams at the edges collect 
surface material. Photo J. Budziszewski.
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Wiedza ta pozwala interpre-
tować poszczególne elementy 
mikromorfologii, także na 
obszarach stanowisk górni-
czych. Dokładny plan wyso-
kościowy umożliwił identyfi -
kację i  precyzyjne skartowa-
nie fragmentów stanowiska 
najbardziej zniszczonych 
przez współczesną działal-
ność rolniczą (ryc. 3C). 

W  dzisiejszej rzeczy-
wistości technologicznej 
podobnej jakości, a  nawet 
precyzyjniejszy plan wyso-
kościowy można sporządzić 
szybko w  oparciu o  wyniki 
lotniczego skanowania lase-
rowego (ALS) wykonanego 
w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed 
nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) i  udostępnianego 
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografi i. Dla obszaru Oża-
rowa skanowanie to wykonywane było w stosunkowo wysokiej 
rozdzielczości – 4 pkt/m2. Pozwala to wygenerować nume-
ryczny model terenu (NMT) o wielkości piksela 0,5 m (ryc. 4). 

Wykonane w  oparciu o  takie dane plany wysokościowe po-
twierdzają obserwacje uzyskane na podstawie prac manual-
nych z  lat 80. (ryc. 5). Lotnicze skanowanie laserowe, poza 
precyzyjnym odtworzeniem rzeźby powierzchni, dostarcza 
jeszcze jednej kategorii danych – pomiaru intensywności od-
bicia. Często ujawniają one niewidoczne w innych obrazowa-

Ryc. 4. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Dostępny w domenie publicznej numeryczny 
model terenu stworzony dzięki lotniczemu skanowaniu laserowemu (ALS). Za www.geoportal.pl.

Fig. 4. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Numerical terrain model created thanks to 
airborne laser scanning (ALS), available in the public domain. Aft er www.geoportal.pl.

Ryc. 5. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Plany wysokościowe wygenerowane w oparciu o efekty lotniczego 
skanowania laserowego (ALS) z cięciem warstwicowym co 25 i 50 cm. Oprac. M. Jakubczak.

Fig. 5. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Elevation maps generated based on the results of airborne laser 
scanning (ALS) with contour interval of 25 and 50 cm. Rendered by M. Jakubczak.
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niach szczegóły budowy geologicznej obszaru. Niestety, 
w przypadku okolicy pola górniczego „Za garncarzami” uzy-
skano obraz pozbawiony jakichkolwiek wyróżników (ryc. 6).

3.  Analiza rozmieszczenia materiału skalnego na 
powierzchni stanowiska

Analizy takie zmierzać powinny w  dwóch kierunkach. 
Po pierwsze trzeba określić relacje przestrzenne pomiędzy 
przemysłowymi materiałami pracownianymi (lokalizacja 
pracowni), gruzem hałd przyszybowych (lokalizacja miejsc 
eksploatacji) i naturalnymi okruchami krzemieni (lokalizacja 
pierwotnej wychodni). Należy także zebrać próbę zabytków 
pozwalającą, na podstawie ich typologii, ustalić chronologię 
stanowiska oraz ewentualnie określić przestrzenne zależności 
pomiędzy różnymi grupami materiałów.

Stosowane w  tym celu standardowe procedury służące po-
bieżnej ocenie rozmieszczenia materiałów przynoszą bardzo 
niedokładne i  niezbyt użyteczne wyniki (Krzak 1970; Mły-
narczyk 1984; Budziszewski 1980b; 2000, ryc. 7). Z kolei pre-
cyzyjne skartowanie miejsc znalezienia wszystkich leżących na 

powierzchni okruchów skalnych jest zadaniem w  zasadzie nie-
wykonalnym (Szubski i in. 2017). Na typowym stanowisku o po-
wierzchni przekraczającej hektar leży ich co najmniej kilkaset 
tysięcy. Wielkie nagromadzenie okruchów skalnych w  obrębie 
pól eksploatacyjnych powoduje, że analizy ich rozmieszczenia 
prowadzić trzeba bazując na reprezentatywnej próbie materiałów.

Podczas badań pola górniczego „Za garncarzami” w Ożaro-
wie zbierano z każdego ara stanowiska całość materiału skalnego 
z powierzchni jednego, zawsze tego samego, metra kwadrato-
wego. W efekcie z 290 m2 zebrano 23 048 okazów, od 7 do 342 
sztuk z pojedynczego metra (Tabela 1). Próba ta, choć bogata, 
nie poddaje się jednak łatwym analizom statystycznym. Zbie-
rana była w ciągu trzech kampanii z powierzchni pól o różnym 
stopniu widoczności. W istocie składa się zatem z 20 różnych 
zbiorów zawierających od jednej do 40 prób (ryc. 7), a relacje 
między tymi zbiorami – różnice w stopniu widoczności mate-
riałów na powierzchni poszczególnych pól – są w zasadzie nie 
do odtworzenia. W efekcie istotne dla zrozumienia stanowiska 
wyniki przynosić będą musiały dość ogólna analiza liczebności 
poszczególnych rodzajów materiałów w  każdym z  badanych 
punktów oraz ocena relacji ilościowych pomiędzy różnymi ro-
dzajami materiałów współwystępujących ze sobą.

Zgromadzony materiał skalny zaklasyfi kowano do pięciu 
podstawowych grup (Tabela 1):
1.  Materiał eratyczny – głaziki narzutowe skał niekrzemion-

kowych (811 okazów) oraz krzemienie narzutowe różnych 
nielokalnych odmian (10 okazów).

Ryc. 6. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 
Obraz intensywności odbicia lotniczego skanowania laserowego (ALS). 
Oprac. M. Jakubczak.

Fig. 6. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Image 
of airborne laser scanning (ALS) refl ection intensity. Rendered by 
M. Jakubczak.

Ryc. 7. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Podział 
materiałów powierzchniowych na zbiory prób pozyskiwanych w takich 
samych warunkach - z pól o takiej samej widoczności materiałów. Kolory 
niebieskie - kampania 1979 rok, brązowe - 1980 rok, szary - 1991 rok. 
Rys. J. Budziszewski.

Fig. 7. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 
Division of surface material into sets of samples obtained under the 
same conditions—from fi elds with the same visibility of material. 
Blue colours—1979 campaign, brown colours—1980 campaign, grey 
colour—1991 campaign. Drawn by J. Budziszewski.
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Oż-p/1 1979.04.23 H/10 1 1 0 0 1 4 8 8 0 16 18 4 22 0 2 2 4 0 0 47
Oż-p/2 1979.04.23 H/11 1 0 0 0 0 0 14 2 0 16 19 2 21 0 2 4 6 0 0 43
Oż-p/3 1979.04.23 H/9 1 2 0 0 2 0 20 7 0 27 15 10 25 0 1 1 2 0 0 56
Oż-p/4 1979.04.23 I/9 1 1 0 0 1 0 7 3 0 10 6 0 6 0 1 1 2 0 0 19
Oż-p/5 1979.04.23 E/11 1 1 0 0 1 2 0 3 0 3 75 64 139 2 40 61 103 0 0 248
Oż-p/6 1979.04.23 I/10 1 1 0 0 1 1 11 7 0 18 22 3 25 0 2 2 4 0 0 49
Oż-p/7 1979.04.23 I/11 1 0 0 0 0 0 15 4 0 19 15 2 17 0 2 2 4 0 0 40
Oż-p/8 1979.04.23 G/9 1 4 0 0 4 5 9 3 0 12 16 5 21 1 1 3 5 0 0 47
Oż-p/9 1979.04.23 D/11 1 4 0 0 4 2 2 6 0 8 48 125 173 1 40 50 91 0 0 278

Oż-p/10 1979.04.23 F/11 1 5 0 0 5 4 3 5 0 8 66 85 151 1 58 57 116 0 0 284
Oż-p/11 1979.04.23 F/10 2 2 0 1 3 6 5 6 0 11 76 50 126 0 30 12 42 0 0 188
Oż-p/12 1979.04.23 L/10 1 2 0 0 2 0 11 5 0 16 9 3 12 0 1 0 1 0 0 31
Oż-p/13 1979.04.23 Ł/9 1 2 0 0 2 1 5 2 0 7 1 2 3 0 0 1 1 0 1 15
Oż-p/14 1979.04.23 K/11 1 9 0 1 10 1 24 7 0 31 11 1 12 0 0 0 0 0 0 54
Oż-p/15 1979.04.23 J/10 1 1 0 0 1 1 13 4 0 17 12 2 14 0 2 1 3 1 0 37
Oż-p/16 1979.04.23 L/9 1 1 0 0 1 0 3 1 0 4 8 5 13 0 1 0 1 0 0 19
Oż-p/17 1979.04.23 J/11 2 1 0 0 1 3 24 19 0 43 18 7 25 0 0 1 1 0 0 73
Oż-p/18 1979.04.23 J/9 1 0 0 0 0 1 6 3 0 9 4 2 6 0 2 2 4 0 0 20
Oż-p/19 1979.04.23 Ł/10 1 3 0 0 3 0 9 3 0 12 6 3 9 0 0 1 1 0 0 25
Oż-p/20 1979.04.23 K/10 2 12 0 0 12 1 30 13 0 43 14 6 20 0 4 2 6 0 0 82
Oż-p/21 1979.04.23 K/9 1 13 0 0 13 2 16 11 0 27 19 6 25 0 0 0 0 0 0 67
Oż-p/22 1979.04.23 Ł/11 1 7 0 0 7 1 11 3 0 14 7 0 7 0 0 0 0 0 0 29
Oż-p/23 1979.04.23 L/11 1 12 0 0 12 0 34 23 0 57 19 7 26 0 0 0 0 0 0 95
Oż-p/24 1979.04.24 C/11 1 6 0 0 6 3 2 5 0 7 11 48 59 1 27 13 41 0 2 118
Oż-p/25 1979.04.24 C/10 1 0 0 0 0 3 0 4 0 4 5 1 6 0 1 0 1 0 0 14
Oż-p/26 1979.04.24 B/11 1 0 0 0 0 6 3 5 0 8 1 8 9 0 0 1 1 0 0 24
Oż-p/27 1979.04.24 B/10 1 4 0 0 4 4 0 8 0 8 3 4 7 0 1 2 3 0 0 26
Oż-p/28 1979.04.24 A/11 1 11 0 0 11 23 1 47 0 48 0 31 31 0 0 0 0 0 0 113
Oż-p/29 1979.04.24 A/10 1 2 0 0 2 6 1 17 0 18 1 11 12 0 1 0 1 0 0 39
Oż-p/30 1979.04.24 A/12 1 2 0 0 2 27 1 15 0 16 1 16 17 0 0 2 2 0 0 64
Oż-p/31 1979.04.24 A/13 1 0 0 0 0 12 0 8 0 8 4 15 19 0 0 0 0 0 0 39
Oż-p/32 1979.04.24 B/12 1 2 0 0 2 24 2 42 0 44 6 21 27 0 1 1 2 0 0 99
Oż-p/33 1979.04.24 B/13 1 0 0 0 0 12 1 13 0 14 1 22 23 0 0 1 1 0 0 50
Oż-p/34 1979.04.24 C/12 1 0 0 0 0 4 2 15 0 17 10 53 63 0 25 10 35 0 0 119
Oż-p/35 1979.04.24 C/13 1 3 0 0 3 75 2 7 0 9 4 45 49 0 1 2 3 0 0 139
Oż-p/36 1979.04.24 D/12 1 1 0 0 1 0 0 13 0 13 17 34 51 0 54 39 93 0 0 158
Oż-p/37 1979.04.24 D/13 1 4 0 0 4 10 1 2 0 3 0 30 30 3 14 3 20 0 0 67
Oż-p/38 1979.04.24 E/13 1 7 0 0 7 3 0 12 0 12 4 53 57 1 48 28 77 0 0 156
Oż-p/39 1979.04.24 E/12 1 4 0 0 4 1 1 2 0 3 25 28 53 0 49 59 108 0 0 169
Oż-p/40 1979.04.24 F/13 1 2 0 0 2 5 2 6 0 8 32 65 97 2 51 66 119 0 0 231
Oż-p/41 1979.04.24 F/12 1 7 0 0 7 4 3 6 0 9 24 81 105 0 88 112 200 0 0 325
Oż-p/43 1979.04.24 G/13 1 7 0 0 7 7 0 10 1 11 36 67 103 0 67 34 101 0 0 229
Oż-p/44 1979.04.24 I/12 1 3 0 0 3 0 5 7 0 12 15 4 19 0 6 6 12 0 0 46
Oż-p/45 1979.04.24 I/13 1 3 0 0 3 2 8 9 0 17 20 13 33 0 12 7 19 0 1 75
Oż-p/46 1979.04.24 J/13 1 0 0 0 0 0 15 9 0 24 7 3 10 0 2 3 5 0 0 39
Oż-p/47 1979.04.24 J/12 1 1 0 0 1 0 12 8 0 20 10 0 10 0 2 5 7 0 0 38
Oż-p/48 1979.04.24 K/12 1 4 0 0 4 3 28 23 0 51 21 14 35 1 0 1 2 0 0 95
Oż-p/49 1979.04.24 K/13 1 1 0 0 1 0 19 7 0 26 7 1 8 0 1 3 4 0 0 39
Oż-p/50 1979.04.24 L/12 1 3 0 0 3 5 68 19 0 87 14 1 15 1 0 1 2 0 0 112
Oż-p/51 1979.04.24 L/13 1 0 0 0 0 1 42 16 0 58 9 2 11 0 3 3 6 0 0 76

Tabela 1. Inwentarz materiałów kamiennych pozyskanych w trakcie szczegółowych badań powierzchniowych pola górniczego „Za garncarzami” w Ożarowie, 
pow. opatowski.
Table 1. Inventory of stone material obtained during comprehensive surface surveys of the “Za garncarzami” mining fi eld at Ożarów, Opatów County.
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Oż-p/52 1979.04.24 Ł/12 1 1 0 0 1 1 23 8 0 31 6 1 7 0 1 2 3 0 0 43
Oż-p/53 1979.04.24 Ł/13 1 10 0 0 10 3 46 24 0 70 4 0 4 0 3 3 6 0 1 94
Oż-p/54 1979.04.25 C/14 1 1 0 1 2 84 0 11 0 11 3 29 32 0 0 1 1 0 0 130
Oż-p/55 1979.04.25 C/15 1 5 0 0 5 5 1 15 0 16 0 7 7 0 0 2 2 0 0 35
Oż-p/56 1979.04.25 D/14 1 1 0 0 1 27 2 11 0 13 4 47 51 0 14 7 21 0 0 113
Oż-p/57 1979.04.25 D/15 1 0 0 0 0 6 3 27 0 30 2 5 7 0 1 0 1 0 0 44
Oż-p/58 1979.04.25 E/15 1 3 0 0 3 142 0 3 0 3 3 60 63 0 7 15 22 0 0 233
Oż-p/59 1979.04.25 E/14 1 1 0 0 1 77 1 11 1 13 6 53 59 2 17 17 36 0 0 186
Oż-p/60 1979.04.25 F/15 1 1 0 0 1 12 1 6 0 7 11 43 54 1 9 16 26 0 0 100
Oż-p/61 1979.04.25 F/14 1 5 0 0 5 12 2 5 0 7 15 61 76 0 37 33 70 0 0 170
Oż-p/62 1979.04.25 G/14 1 0 0 0 0 6 2 2 0 4 23 49 72 1 50 50 101 0 0 183
Oż-p/63 1979.04.25 G/15 1 0 0 0 0 9 0 5 0 5 11 38 49 0 46 49 95 0 0 158
Oż-p/64 1979.04.25 H/14 1 3 0 0 3 3 0 0 0 0 12 12 24 0 11 10 21 0 0 51
Oż-p/65 1979.04.25 H/15 1 1 0 0 1 8 2 2 0 4 15 18 33 0 12 5 17 0 0 63
Oż-p/66 1979.04.25 I/14 1 3 0 0 3 12 8 3 0 11 21 16 37 1 23 23 47 0 0 110
Oż-p/67 1979.04.25 I/15 1 0 0 0 0 17 5 3 0 8 11 9 20 0 8 0 8 0 0 53
Oż-p/68 1979.04.25 J/14 2 1 0 0 1 16 4 4 0 8 5 8 13 0 8 6 14 0 0 52
Oż-p/69 1979.04.25 J/15 1 0 0 0 0 3 5 8 0 13 17 11 28 0 22 8 30 0 0 74
Oż-p/70 1979.04.25 K/14 1 0 0 0 0 0 12 3 0 15 6 3 9 0 0 2 2 0 1 27
Oż-p/71 1979.04.25 K/15 1 1 0 0 1 0 7 3 0 10 6 4 10 0 1 1 2 0 0 23
Oż-p/72 1979.04.25 L/14 1 0 0 0 0 6 11 4 0 15 6 2 8 0 1 1 2 0 0 31
Oż-p/73 1979.04.25 L/15 1 1 0 0 1 1 14 7 0 21 7 7 14 0 1 2 3 0 0 40
Oż-p/74 1979.04.25 Ł/14 1 3 0 0 3 6 16 14 0 30 4 4 8 0 2 2 4 0 0 51
Oż-p/75 1979.04.25 Ł/15 1 1 0 0 1 2 25 8 0 33 9 3 12 1 1 5 7 0 0 55
Oż-p/76 1979.04.25 C/17 1 3 0 0 3 1 0 7 0 7 0 4 4 0 0 0 0 0 0 15
Oż-p/77 1979.04.25 C/16 1 0 0 0 0 4 1 17 0 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 24
Oż-p/78 1979.04.25 D/17 3 2 0 0 2 3 1 9 0 10 0 4 4 0 0 0 0 0 0 19
Oż-p/79 1979.04.25 D/16 1 0 0 0 0 25 2 9 0 11 4 31 35 0 0 2 2 0 0 73
Oż-p/80 1979.04.25 E/17 1 0 0 0 0 8 0 12 0 12 4 19 23 1 8 5 14 0 0 57
Oż-p/81 1979.04.25 E/16 1 1 0 0 1 33 2 2 0 4 8 52 60 0 8 5 13 0 0 111
Oż-p/82 1979.04.25 F/17 1 5 0 1 6 28 2 35 0 37 4 119 123 0 47 27 74 0 0 268
Oż-p/83 1979.04.25 F/16 1 2 0 0 2 40 2 3 0 5 5 72 77 0 50 20 70 0 0 194
Oż-p/84 1979.04.25 G/17 1 1 0 0 1 52 1 3 0 4 9 49 58 0 110 40 150 0 0 265
Oż-p/85 1979.04.25 G/16 1 3 1 0 4 24 1 10 0 11 10 57 67 0 75 37 112 0 0 218
Oż-p/86 1979.04.26 H/17 1 0 0 0 0 57 0 2 0 2 5 72 77 2 68 28 98 0 0 234
Oż-p/87 1979.04.26 H/16 1 6 0 0 6 42 1 4 0 5 28 120 148 0 75 66 141 0 0 342
Oż-p/88 1979.04.26 I/17 1 0 0 0 0 50 0 0 0 0 5 32 37 1 15 10 26 0 0 113
Oż-p/89 1979.04.26 I/16 1 4 0 0 4 69 1 0 0 1 8 34 42 2 33 21 56 0 0 172
Oż-p/90 1979.04.26 J/17 2 0 0 0 0 17 2 3 0 5 8 12 20 0 5 7 12 0 0 54
Oż-p/91 1979.04.26 J/16 1 0 0 0 0 41 3 4 0 7 15 29 44 0 16 6 22 0 0 114
Oż-p/92 1979.04.26 K/17 1 0 0 0 0 31 6 12 0 18 21 16 37 0 4 5 9 0 0 95
Oż-p/93 1979.04.26 K/16 1 0 0 0 0 2 7 10 0 17 9 7 16 0 5 0 5 0 0 40
Oż-p/94 1979.04.26 L/17 1 2 0 0 2 43 2 10 0 12 4 9 13 0 1 2 3 0 1 74
Oż-p/95 1979.04.26 L/16 2 1 0 0 1 1 10 5 0 15 6 2 8 0 0 0 0 0 0 25
Oż-p/96 1979.04.26 Ł/16 1 5 0 0 5 2 16 15 0 31 9 5 14 0 3 0 3 0 0 55
Oż-p/97 1979.04.26 Ł/17 1 1 0 0 1 4 6 6 0 12 5 5 10 0 0 0 0 0 0 27
Oż-p/98 1979.04.26 M/16 1 0 0 0 0 1 22 10 0 32 7 6 13 0 1 0 1 0 0 47
Oż-p/99 1979.04.26 M/17 1 6 0 0 6 1 16 10 0 26 7 4 11 0 0 1 1 0 0 45

Oż-p/100 1979.04.26 N/16 1 6 0 0 6 2 9 9 0 18 5 6 11 0 0 0 0 0 0 37
Oż-p/101 1979.04.26 N/17 1 2 0 0 2 20 6 7 0 13 8 3 11 0 0 0 0 0 0 46
Oż-p/102 1979.04.26 O/16 2 1 0 0 1 7 18 10 0 28 11 4 15 0 1 0 1 0 0 52
Oż-p/103 1979.04.26 O/17 1 0 0 0 0 15 4 2 0 6 12 2 14 0 0 0 0 0 0 35
Oż-p/104 1979.04.26 P/17 1 6 0 1 7 35 8 4 2 14 10 6 16 0 0 0 0 0 0 72
Oż-p/105 1979.04.26 E/18 1 0 0 0 0 7 4 15 0 19 3 22 25 1 0 0 1 0 0 51
Oż-p/106 1979.04.26 E/19 1 2 0 0 2 8 0 9 0 9 5 105 110 0 0 1 1 0 0 130
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Oż-p/107 1979.04.26 G/19 1 5 0 0 5 92 1 10 0 11 4 85 89 0 20 27 47 0 0 244
Oż-p/108 1979.04.26 F/19 1 0 0 0 0 9 3 16 0 19 4 37 41 1 10 9 20 0 0 89
Oż-p/110 1979.04.26 F/18 1 1 0 0 1 10 0 13 0 13 6 44 50 1 17 18 36 0 0 110
Oż-p/111 1979.04.26 G/18 1 1 0 0 1 16 1 12 0 13 15 28 43 2 36 17 55 0 0 128
Oż-p/112 1979.04.27 H/19 1 0 0 0 0 48 2 2 0 4 8 26 34 0 27 17 44 0 0 130
Oż-p/113 1979.04.27 H/18 1 0 0 0 0 32 0 4 0 4 9 12 21 4 28 10 42 0 1 100
Oż-p/114 1979.04.27 I/19 1 1 0 0 1 79 1 10 0 11 19 11 30 0 14 5 19 0 0 140
Oż-p/115 1979.04.27 I/18 1 1 0 0 1 109 1 6 0 7 9 16 25 0 5 3 8 0 0 150
Oż-p/117 1979.04.27 J/18 1 3 0 0 3 55 0 3 0 3 0 3 3 0 0 1 1 0 0 65
Oż-p/118 1979.04.27 K/19 1 1 0 0 1 7 6 6 0 12 16 10 26 1 6 5 12 0 0 58
Oż-p/119 1979.04.27 K/18 1 2 0 0 2 51 4 11 0 15 9 18 27 0 5 5 10 0 0 105
Oż-p/120 1979.04.27 L/19 2 0 0 0 0 28 2 5 0 7 8 12 20 0 4 3 7 0 0 62
Oż-p/121 1979.04.27 L/18 1 1 0 0 1 15 2 2 0 4 3 3 6 0 0 1 1 0 0 27
Oż-p/122 1979.04.27 Ł/19 1 1 0 0 1 25 1 7 0 8 11 19 30 0 8 4 12 0 0 76
Oż-p/123 1979.04.27 Ł/18 1 1 0 0 1 5 4 4 0 8 9 4 13 0 2 3 5 0 0 32
Oż-p/124 1979.04.27 M/19 1 1 0 0 1 0 4 14 0 18 5 3 8 1 4 2 7 0 0 34
Oż-p/125 1979.04.27 M/18 1 10 0 0 10 0 8 10 0 18 2 3 5 0 0 1 1 0 0 34
Oż-p/126 1979.04.27 N/19 1 0 0 0 0 0 14 6 0 20 2 2 4 0 0 2 2 0 0 26
Oż-p/127 1979.04.27 N/18 1 3 0 0 3 3 6 5 0 11 3 6 9 0 0 0 0 0 0 26
Oż-p/128 1979.04.27 O/19 1 1 0 0 1 0 3 1 0 4 5 1 6 0 0 0 0 0 0 11
Oż-p/129 1979.04.27 O/18 1 0 0 0 0 11 11 6 0 17 4 2 6 0 0 0 0 0 0 34
Oż-p/130 1979.04.27 P/19 1 0 0 0 0 4 9 4 0 13 6 0 6 0 0 0 0 0 0 23
Oż-p/131 1979.04.27 P/18 1 2 0 0 2 23 11 7 0 18 16 5 21 0 0 1 1 0 0 65
Oż-p/132 1979.04.27 R/17 1 3 0 0 3 22 14 4 0 18 8 2 10 0 0 0 0 0 0 53
Oż-p/133 1979.04.27 M/15 1 0 0 0 0 3 5 1 0 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 14
Oż-p/134 1979.04.27 M/14 1 1 0 0 1 1 25 5 0 30 5 1 6 0 0 0 0 0 0 38
Oż-p/135 1979.04.27 N/15 1 1 0 0 1 2 15 10 0 25 3 2 5 0 0 0 0 1 0 34
Oż-p/136 1979.04.27 N/14 1 0 0 0 0 0 4 5 0 9 4 1 5 0 1 0 1 0 0 15
Oż-p/142 1980.04.15 F/20 1 5 0 0 5 9 0 9 0 9 2 13 15 0 1 2 3 0 1 42
Oż-p/143 1980.04.15 F/21 1 9 0 0 9 4 2 5 0 7 2 14 16 0 0 0 0 0 0 36
Oż-p/144 1980.04.15 G/20 1 2 0 0 2 53 0 2 0 2 0 24 24 0 1 0 1 0 0 82
Oż-p/145 1980.04.15 G/21 1 6 0 0 6 17 3 13 0 16 3 48 51 0 0 2 2 0 1 93
Oż-p/146 1980.04.15 H/20 1 2 0 0 2 41 0 4 0 4 3 14 17 1 5 10 16 0 0 80
Oż-p/147 1980.04.15 H/21 1 1 0 0 1 33 4 6 0 10 4 18 22 0 17 16 33 0 0 99
Oż-p/148 1980.04.15 I/20 1 0 0 0 0 12 2 3 0 5 5 5 10 0 8 7 15 0 0 42
Oż-p/149 1980.04.15 I/21 1 2 0 0 2 4 0 3 0 3 2 12 14 0 12 1 13 0 0 36
Oż-p/150 1980.04.15 J/20 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 5 6 0 6 2 8 0 0 18
Oż-p/151 1980.04.15 J/21 1 2 0 0 2 7 3 6 0 9 4 10 14 0 1 2 3 0 0 35

Oż-p/151A 1980.04.15 L/20 1 1 0 0 1 12 2 2 0 4 14 24 38 0 6 6 12 0 0 67
Oż-p/152 1980.04.15 L/21 1 1 0 0 1 2 1 4 0 5 11 13 24 0 6 6 12 0 0 44
Oż-p/153 1980.04.15 Ł/20 1 3 0 0 3 22 2 5 0 7 36 68 104 0 25 34 59 0 0 195
Oż-p/154 1980.04.15 Ł/21 1 3 0 0 3 27 3 10 0 13 48 99 147 1 24 53 78 0 0 268
Oż-p/155 1980.04.15 M/20 1 2 0 0 2 6 7 7 0 14 31 49 80 1 8 17 26 0 0 128
Oż-p/156 1980.04.15 M/21 2 0 0 0 0 7 4 10 0 14 36 52 88 0 12 15 27 0 0 136
Oż-p/157 1980.04.15 N/20 1 0 0 0 0 4 10 4 0 14 7 18 25 0 9 2 11 0 0 54
Oż-p/158 1980.04.15 N/21 1 2 0 0 2 10 4 10 0 14 27 66 93 0 24 33 57 0 0 176
Oż-p/159 1980.04.15 O/20 1 2 0 0 2 24 10 1 0 11 8 12 20 0 0 2 2 0 0 59
Oż-p/160 1980.04.15 O/21 1 1 0 0 1 0 7 8 0 15 2 9 11 0 1 4 5 0 0 32
Oż-p/161 1980.04.15 P/20 1 0 0 0 0 3 16 10 0 26 9 14 23 0 1 0 1 0 0 53
Oż-p/162 1980.04.15 P/21 1 1 0 0 1 1 13 6 0 19 9 12 21 0 2 0 2 0 0 44
Oż-p/163 1980.04.15 R/20 1 1 0 0 1 13 8 5 0 13 1 6 7 0 0 0 0 0 0 34
Oż-p/164 1980.04.15 R/21 2 1 0 0 1 7 19 10 0 29 8 13 21 0 0 0 0 0 0 58
Oż-p/165 1980.04.15 S/20 1 0 0 0 0 159 7 4 0 11 6 2 8 0 0 0 0 0 0 178
Oż-p/166 1980.04.15 G/22 1 4 0 0 4 71 0 7 0 7 0 47 47 0 0 0 0 0 0 129
Oż-p/167 1980.04.15 G/23 1 1 0 0 1 75 2 0 0 2 3 36 39 0 0 0 0 0 0 117
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Oż-p/168 1980.04.15 H/23 1 0 0 0 0 9 0 6 0 6 1 11 12 0 0 0 0 0 0 27
Oż-p/169 1980.04.15 H/22 1 0 0 0 0 30 3 2 0 5 0 24 24 0 1 2 3 0 0 62
Oż-p/170 1980.04.15 I/23 1 6 0 0 6 4 4 8 0 12 2 7 9 0 1 2 3 0 0 34
Oż-p/171 1980.04.15 I/22 1 4 0 0 4 5 3 2 0 5 2 8 10 0 1 2 3 0 1 28
Oż-p/172 1980.04.15 J/22 1 0 0 0 0 10 0 1 0 1 1 11 12 0 1 1 2 0 0 25
Oż-p/173 1980.04.15 J/23 1 1 0 0 1 15 0 5 0 5 0 14 14 0 0 0 0 0 0 35
Oż-p/174 1980.04.15 K/23 1 1 0 0 1 45 0 13 0 13 4 21 25 0 0 4 4 0 0 88
Oż-p/175 1980.04.15 Ł/22 10 3 0 0 3 5 4 3 0 7 10 14 24 0 10 6 16 0 0 55
Oż-p/176 1980.04.15 Ł/22 1 2 0 0 2 16 5 10 0 15 27 44 71 0 8 15 23 0 0 127
Oż-p/177 1980.04.15 Ł/23 1 2 0 0 2 4 2 9 0 11 6 9 15 0 3 4 7 0 0 39
Oż-p/178 1980.04.16 M/22 1 2 0 0 2 0 2 7 0 9 10 15 25 0 11 11 22 0 0 58
Oż-p/179 1980.04.16 M/23 1 0 0 0 0 7 3 6 0 9 34 40 74 0 13 19 32 0 1 123
Oż-p/180 1980.04.16 N/22 1 6 0 0 6 7 8 6 0 14 16 33 49 0 13 14 27 0 0 103
Oż-p/181 1980.04.16 N/23 1 0 0 0 0 3 0 5 0 5 22 26 48 0 10 19 29 0 0 85
Oż-p/182 1980.04.16 O/22 1 2 0 0 2 0 8 12 0 20 22 32 54 0 2 5 7 0 0 83
Oż-p/183 1980.04.16 O/23 1 5 0 0 5 0 11 10 0 21 20 17 37 0 2 5 7 0 0 70
Oż-p/184 1980.04.16 P/22 1 1 0 0 1 2 12 9 0 21 31 34 65 0 0 4 4 0 0 93
Oż-p/185 1980.04.16 P/23 1 3 0 0 3 0 6 7 0 13 11 21 32 0 1 1 2 0 0 50
Oż-p/186 1980.04.16 R/22 1 4 0 0 4 14 11 6 0 17 7 14 21 0 0 1 1 0 0 57
Oż-p/187 1980.04.16 R/23 1 1 0 0 1 3 11 15 0 26 9 20 29 0 0 0 0 0 0 59
Oż-p/188 1980.04.16 S/22 2 3 0 0 3 10 13 5 0 18 6 6 12 0 0 1 1 0 0 44
Oż-p/189 1980.04.16 S/23 1 0 0 0 0 13 8 3 0 11 5 3 8 0 1 1 2 0 0 34
Oż-p/190 1980.04.16 T/22 1 4 0 0 4 54 14 6 0 20 17 15 32 0 0 0 0 0 0 110
Oż-p/191 1980.04.16 I/24 1 3 0 0 3 102 4 13 0 17 1 33 34 0 0 1 1 0 1 158
Oż-p/192 1980.04.16 I/25 1 2 0 0 2 64 0 7 0 7 1 31 32 0 0 0 0 0 0 105
Oż-p/193 1980.04.16 J/24 1 2 0 0 2 75 0 8 0 8 0 16 16 0 0 0 0 0 0 101
Oż-p/194 1980.04.16 J/25 1 3 0 1 4 108 0 7 0 7 0 17 17 0 0 1 1 0 0 137
Oż-p/195 1980.04.16 K/24 1 4 0 0 4 84 0 8 0 8 2 10 12 0 0 2 2 0 0 110
Oż-p/196 1980.04.16 K/25 1 3 0 0 3 19 3 9 0 12 1 20 21 0 0 1 1 0 0 56
Oż-p/197 1980.04.16 L/25 2 1 0 0 1 5 1 4 0 5 0 7 7 0 1 1 2 0 0 20
Oż-p/198 1980.04.16 Ł/24 1 2 0 0 2 10 2 6 0 8 4 9 13 0 6 9 15 0 0 48
Oż-p/199 1980.04.16 M/24 2 6 0 0 6 6 4 12 0 16 20 17 37 2 14 23 39 0 0 104
Oż-p/200 1980.04.16 M/25 1 8 0 0 8 1 0 4 0 4 1 4 5 0 5 2 7 0 0 25
Oż-p/201 1980.04.16 N/24 1 2 0 0 2 2 5 7 0 12 22 12 34 0 14 26 40 0 0 90
Oż-p/202 1980.04.16 N/25 1 3 0 0 3 3 4 6 0 10 7 8 15 0 6 10 16 0 0 47
Oż-p/203 1980.04.16 O/24 1 6 0 0 6 1 12 9 0 21 29 49 78 0 18 31 49 0 0 155
Oż-p/204 1980.04.16 O/25 1 6 0 0 6 7 10 9 0 19 14 34 48 0 11 26 37 0 0 117
Oż-p/205 1980.04.16 P/24 1 3 0 0 3 1 11 10 0 21 23 65 88 0 4 14 18 0 0 131
Oż-p/206 1980.04.16 P/25 1 3 0 0 3 0 9 11 0 20 26 71 97 0 20 28 48 0 0 168
Oż-p/207 1980.04.16 R/24 2 0 0 0 0 2 14 6 0 20 10 15 25 0 1 0 1 0 0 48
Oż-p/208 1980.04.16 R/25 1 0 0 0 0 1 9 9 0 18 6 24 30 0 2 3 5 0 0 54
Oż-p/209 1980.04.16 S/24 1 0 0 0 0 16 17 8 0 25 6 10 16 0 0 0 0 0 0 57
Oż-p/210 1980.04.16 S/25 1 9 0 0 9 0 7 8 0 15 3 19 22 0 2 1 3 0 0 49
Oż-p/211 1980.04.16 T/25 1 3 0 0 3 15 8 4 0 12 2 6 8 0 0 0 0 0 0 38
Oż-p/212 1980.04.16 U/24 1 1 0 0 1 0 8 1 0 9 6 5 11 0 0 0 0 0 0 21
Oż-p/213 1980.04.16 J/26 1 1 0 0 1 12 0 7 0 7 0 12 12 0 0 0 0 0 0 32
Oż-p/214 1980.04.16 J/27 1 0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8
Oż-p/215 1980.04.16 K/26 1 1 0 0 1 8 1 3 0 4 2 5 7 0 0 0 0 0 0 20
Oż-p/216 1980.04.16 K/27 1 1 0 0 1 0 0 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 7
Oż-p/217 1980.04.16 L/26 1 2 0 0 2 1 4 1 0 5 1 3 4 0 0 1 1 0 0 13
Oż-p/218 1980.04.16 L/27 1 2 0 0 2 1 2 2 0 4 1 1 2 0 1 1 2 0 0 11
Oż-p/221 1980.04.17 M/26 1 0 0 0 0 34 0 2 0 2 2 7 9 0 0 1 1 0 0 46
Oż-p/222 1980.04.17 N/27 1 0 0 0 0 2 3 4 0 7 2 4 6 0 1 4 5 0 1 21
Oż-p/223 1980.04.17 N/26 3 2 0 0 2 3 4 8 0 12 5 7 12 0 3 5 8 0 1 38
Oż-p/224 1980.04.17 O/26 1 9 0 0 9 1 5 5 0 10 13 17 30 0 10 16 26 0 0 76
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Oż-p/225 1980.04.17 O/27 1 3 0 0 3 0 3 13 0 16 8 13 21 0 5 9 14 0 0 54
Oż-p/226 1980.04.17 P/26 1 1 0 0 1 2 1 9 0 10 25 19 44 0 11 19 30 0 0 87
Oż-p/227 1980.04.17 P/27 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 6 2 8 0 2 4 6 0 0 17
Oż-p/228 1980.04.17 R/26 1 2 0 0 2 1 7 7 0 14 18 30 48 0 2 5 7 0 0 72
Oż-p/229 1980.04.17 R/27 1 2 0 0 2 3 3 3 0 6 6 24 30 0 5 7 12 0 0 53
Oż-p/230 1980.04.17 S/26 3 2 0 0 2 0 19 6 0 25 9 17 26 0 3 2 5 0 0 58
Oż-p/231 1980.04.17 S/27 1 1 0 0 1 7 8 10 0 18 25 46 71 0 5 6 11 0 0 108
Oż-p/232 1980.04.17 T/26 1 10 0 0 10 3 12 7 0 19 13 41 54 0 1 2 3 0 0 89
Oż-p/233 1980.04.17 T/27 1 7 0 0 7 6 18 9 0 27 18 47 65 0 0 1 1 0 0 106
Oż-p/234 1980.04.17 U/27 1 5 0 0 5 0 3 9 0 12 3 11 14 0 0 0 0 0 0 31
Oż-p/235 1980.04.17 W/26 1 8 0 0 8 8 13 11 0 24 6 21 27 0 0 2 2 0 0 69
Oż-p/236 1980.04.17 L/28 1 5 0 0 5 15 0 13 0 13 1 9 10 0 1 0 1 0 0 44
Oż-p/237 1980.04.17 L/29 1 3 0 0 3 40 6 7 0 13 0 18 18 0 0 0 0 0 0 74
Oż-p/238 1980.04.17 Ł/28 1 0 0 0 0 1 2 3 0 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 9
Oż-p/239 1980.04.17 Ł/29 1 5 0 0 5 12 3 11 0 14 3 11 14 0 0 0 0 0 0 45
Oż-p/240 1980.04.17 N/28 1 1 0 0 1 17 7 8 0 15 3 18 21 0 1 0 1 0 0 55
Oż-p/241 1980.04.17 O/28 2 6 0 0 6 3 6 10 0 16 0 9 9 0 2 2 4 0 0 38
Oż-p/242 1980.04.17 O/29 1 10 0 0 10 38 0 10 0 10 0 6 6 0 0 1 1 0 0 65
Oż-p/243 1980.04.17 P/28 1 6 0 0 6 3 6 9 0 15 8 16 24 0 4 4 8 0 0 56
Oż-p/244 1980.04.17 P/29 1 16 0 0 16 2 5 13 0 18 8 11 19 0 6 7 13 0 0 68
Oż-p/245 1980.04.17 R/28 1 3 0 0 3 1 4 8 0 12 12 49 61 0 10 12 22 0 0 99
Oż-p/246 1980.04.17 R/29 1 15 0 0 15 5 3 10 0 13 11 24 35 0 10 11 21 0 0 89
Oż-p/247 1980.04.17 S/28 1 3 0 0 3 17 5 11 0 16 18 82 100 0 9 14 23 0 0 159
Oż-p/248 1980.04.17 S/29 1 2 0 0 2 9 5 6 0 11 8 31 39 0 12 13 25 0 0 86
Oż-p/249 1980.04.17 T/28 3 4 0 0 4 4 8 11 0 19 12 52 64 0 3 5 8 0 0 99
Oż-p/250 1980.04.17 T/29 1 4 0 0 4 22 7 6 0 13 11 40 51 0 7 5 12 0 0 102
Oż-p/251 1980.04.17 U/28 1 8 0 0 8 5 7 20 0 27 10 74 84 0 0 3 3 0 0 127
Oż-p/252 1980.04.17 U/29 1 6 0 0 6 9 4 12 0 16 10 74 84 0 3 4 7 0 0 122
Oż-p/253 1980.04.17 W/28 2 6 0 0 6 61 21 9 0 30 10 60 70 0 0 0 0 0 0 167
Oż-p/254 1980.04.17 W/29 1 2 0 0 2 0 3 5 0 8 5 27 32 0 0 0 0 0 0 42
Oż-p/255 1980.04.17 V/28 1 10 0 0 10 4 23 14 0 37 17 49 66 0 0 0 0 0 0 117
Oż-p/256 1980.04.17 O/30 1 5 0 1 6 1 3 2 0 5 0 6 6 0 0 0 0 0 0 18
Oż-p/257 1980.04.17 P/30 2 13 0 0 13 0 2 5 0 7 1 2 3 0 0 1 1 0 0 24
Oż-p/258 1980.04.17 P/31 1 6 0 0 6 3 1 6 0 7 0 1 1 0 1 1 2 0 0 19
Oż-p/259 1980.04.17 R/30 1 7 0 0 7 4 13 14 0 27 7 16 23 0 4 5 9 0 0 70
Oż-p/260 1980.04.17 R/31 1 22 0 0 22 3 7 18 0 25 2 17 19 0 1 2 3 0 0 72
Oż-p/261 1980.04.17 S/30 1 2 0 0 2 4 7 15 0 22 14 24 38 0 15 16 31 0 0 97
Oż-p/262 1980.04.17 S/31 1 2 0 0 2 2 1 16 0 17 4 10 14 0 0 1 1 0 0 36
Oż-p/263 1980.04.17 T/30 1 2 0 0 2 5 1 8 0 9 3 23 26 0 12 8 20 0 0 62
Oż-p/264 1980.04.17 T/31 1 2 0 0 2 6 12 11 0 23 7 3 10 0 3 3 6 0 1 48
Oż-p/265 1980.04.17 U/30 2 1 0 1 2 2 10 7 0 17 9 51 60 0 0 7 7 0 0 88
Oż-p/266 1980.04.17 U/31 1 0 0 0 0 1 6 5 0 11 2 3 5 0 0 1 1 0 0 18
Oż-p/267 1980.04.17 W/30 1 4 0 0 4 0 9 7 0 16 6 50 56 0 1 1 2 1 0 79
Oż-p/268 1980.04.17 W/31 1 1 0 0 1 3 4 6 0 10 2 13 15 0 2 0 2 0 0 31
Oż-p/269 1980.04.17 V/30 2 5 0 0 5 1 12 16 0 28 4 48 52 0 0 1 1 0 0 87
Oż-p/270 1980.04.17 V/31 2 5 0 0 5 5 9 11 0 20 3 67 70 0 0 1 1 0 0 101
Oż-p/271 1980.04.17 X/30 1 3 0 0 3 2 11 26 0 37 3 30 33 0 0 0 0 0 0 75
Oż-p/272 1980.04.17 R/32 1 7 0 0 7 0 2 5 0 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16
Oż-p/273 1980.04.17 R/33 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7
Oż-p/274 1980.04.17 S/32 1 2 0 0 2 1 7 6 0 13 7 6 13 0 1 1 2 0 0 31
Oż-p/275 1980.04.17 S/33 1 3 0 0 3 0 3 6 0 9 6 8 14 0 0 0 0 0 0 26
Oż-p/276 1980.04.17 T/32 1 2 0 0 2 0 5 14 0 19 10 12 22 0 0 1 1 0 0 44
Oż-p/277 1980.04.17 T/33 1 3 0 0 3 2 5 15 0 20 2 11 13 0 2 0 2 0 0 40
Oż-p/278 1980.04.17 U/32 1 1 0 1 2 0 0 6 0 6 0 15 15 0 2 4 6 0 0 29
Oż-p/279 1980.04.17 U/33 1 0 0 0 0 18 2 6 0 8 26 15 41 0 1 4 5 0 0 72
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Oż-p/280 1980.04.17 W/32 2 4 0 0 4 0 8 13 0 21 5 18 23 0 1 2 3 0 0 51
Oż-p/281 1980.04.17 W/33 1 1 0 0 1 1 5 5 0 10 5 18 23 0 0 1 1 0 0 36
Oż-p/286 1991.04.11 F/9 1 1 0 0 1 1 8 10 0 18 10 6 16 0 5 2 7 0 0 43
Oż-p/287 1991.04.11 G/10 1 6 0 0 6 0 4 24 0 28 34 35 69 0 10 13 23 0 1 127
Oż-p/288 1991.04.11 G/11 1 2 0 0 2 3 3 7 0 10 37 27 64 0 9 11 20 0 0 99
Oż-p/289 1991.04.11 G/12 1 2 0 0 2 3 9 13 0 22 78 103 181 0 47 30 77 0 0 285
Oż-p/290 1991.04.11 H/12 2 2 0 0 2 1 3 6 0 9 7 9 16 2 9 6 17 0 0 45
Oż-p/291 1991.04.11 J/19 1 2 0 0 2 49 2 13 1 16 4 30 34 0 10 4 14 0 0 115
Oż-p/292 1991.04.11 K/20 1 4 0 0 4 4 1 12 0 13 21 34 55 2 9 10 21 0 0 97
Oż-p/293 1991.04.11 K/21 1 2 0 0 2 3 2 11 0 13 11 12 23 0 8 8 16 0 0 57
Oż-p/294 1991.04.11 K/22 1 1 0 0 1 10 2 19 0 21 7 17 24 0 4 4 8 0 0 64
Oż-p/295 1991.04.11 L/23 1 8 0 0 8 45 4 23 0 27 20 30 50 0 4 7 11 0 0 141
Oż-p/296 1991.04.11 L/24 1 4 0 0 4 64 1 18 0 19 4 23 27 0 7 3 10 0 0 124
Oż-p/297 1991.04.11 Ł/25 1 2 0 0 2 143 1 6 0 7 6 14 20 0 0 1 1 0 0 173
Oż-p/298 1991.04.11 Ł/26 1 3 0 0 3 62 4 14 0 18 7 14 21 0 6 3 9 0 0 113
Oż-p/299 1991.04.11 Ł/27 1 3 0 0 3 11 6 28 0 34 1 7 8 0 1 0 1 0 0 57
Oż-p/300 1991.04.11 M/27 2 6 0 0 6 28 4 19 0 23 4 9 13 0 0 0 0 0 0 70
Oż-p/301 1991.04.11 M/28 1 4 0 0 4 2 1 9 0 10 2 6 8 1 2 0 3 0 0 27
Oż-p/302 1991.04.11 M/29 1 4 0 0 4 1 3 11 0 14 2 4 6 0 0 0 0 0 0 25
Oż-p/303 1991.04.11 N/29 2 3 0 0 3 11 4 15 0 19 7 35 42 0 0 0 0 0 0 75

290 metrów  811 1 9 821 4326 1825 2421 5 4251 2861 6326 9187 47 2275 2121 4443 3 17 23048

2.  Okruchy lokalnej opoki (4326 sztuk).
3.  Wyświecone eolicznie okruchy lokalnego „krzemienia”, 

podzielone na trzy kategorie: mikrokonkrecje (2421 oka-
zów), fragmenty dużych konkrecji i płaskurów krzemienia 
ożarowskiego (1825 okazów) oraz czerty (5 sztuk).

4.  Naturalne okruchy lokalnego krzemienia ożarowskiego, po-
dzielone na dwie kategorie: mikrokonkrecje (6326 okazów) 
oraz fragmenty dużych konkrecji i płaskurów (2861 okazów).

5.  Materiał przemysłowy, podzielony na pięć kategorii: 
odłupki (2275 okazów), okruchy przemysłowe (2121 
okazów) oraz zabytki wydzielone z krzemienia ożarow-
skiego (47 sztuk), zabytki z  innych rodzajów krzemie-
nia (3 sztuki) oraz zabytki ze skał niekrzemionkowych 
(17 okazów).
Najistotniejsze z naszego punku widzenia są z pewnością 

zabytki krzemienne z  nakopalnianych pracowni krzemie-
niarskich. Zebrano ich w sumie 4446. Najbogatszy metr do-
starczył 200 okazów. Mimo zastrzeżeń co do jednorodności 
próby, generalny rozkład materiałów mierzony liczebnością 
poszczególnych inwentarzy współgra dobrze z obserwacjami 
poczynionymi na podstawie rzeźby stanowiska. Również on 
dzieli się na trzy grupy (ryc. 8). Warto przy tym zauważyć, że 
największe koncentracje materiałów znajdują się nie na ob-
szarze największych wypłaszczeń, ale na łagodnych stokach 
na NE lub NW od nich. Sugeruje to, że same wypłaszczenia 
nie są efektem pradziejowych robót górniczych, lecz raczej 
jakichś procesów geologicznych poprzedzających te roboty. 

Warto też zauważyć, że o  ile od strony stoku (wschodniej) 
stanowisko ma dość ostre granice, to od strony przeciwnej 
pojedyncze zabytki znajduje się w  odległości nawet kilku-
dziesięciu metrów od granicy ich masowego występowa-
nia. Jednocześnie większość domniemanych narzędzi ze 
skał niekrzemionkowych znaleziono poza koncentracjami 
krzemiennych materiałów pracownianych (ryc. 8). Wydaje 
się zatem, że zaobserwowane na nich wymiażdżenia, wbrew 
wcześniejszym podejrzeniom, były raczej efektem procesów 
naturalnych.

Rozkład naturalnych okruchów krzemieni ożarow-
skich dość wyraźnie powiela lokalizację najbogatszych 
skupisk krzemiennych materiałów pracownianych (ryc. 8 
i 9). Można zatem przypuszczać, że spora część okazów tej 
grupy pojawiła się na powierzchni stanowiska w  wyniku 
pradziejowej działalności górniczej. Trzeba jednak odno-
tować, iż największa koncentracja naturalnych okruchów 
krzemieni w  części południowej wydaje się być przesu-
nięta nieco na wschód względem koncentracji materia-
łów pracownianych, natomiast w  części środkowej i  pół-
nocnej jest wyraźnie przesunięta na zachód (ryc. 8 i  9). 
Może to sugerować, że część okazów tej grupy znaczy jednak 
przebieg pierwotnej wychodni krzemieni ożarowskich.

Rozkład okruchów opoki zdecydowanie nie pokrywa się 
z lokalizacją krzemiennych materiałów pracownianych (ryc. 8 
i  10). Największe ich koncentracje są wyraźnie przesunięte 
na wschód na bardziej stromy stok, erodowany przez współ-
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23 41 13 14 2

23 15 22 13 2

70 15 5 10 14 19 1

33 52 56 60 26 38 23 3 6

32 84 51 39 35 19 6 42 6 14 18

66 70 84 64 100 61 24 9 21 8 3 10

14 65 71 30 8 21 6 13 8 2 3 2

27 54 26 48 44 30 12 9 21 4 7 12

8 22 30 97 48 15 5 20 7 21 17 32

11 16 25 88 78 34 37 13 27 12 16 34

8 29 32 37 48 74 15 50 25 14 9 12 39

32 12 21 65 54 49 25 71 24 24 12 10 24 47

21 21 11 93 88 147 24 23 14 14 22 51 16

8 7 23 20 25 80 104 38 55 6 10 17 24 15

6 6 4 8 30 20 26 34 30 34 89 41 110

21 6 9 5 13 6 27 3 25 21 43 50 25

10 16 14 11 11 10 13 37 20 37 77 58 123 23 4 4

15 11 13 14 8 16 44 42 148 67 77 60 35 2

5 5 12 14 10 28 20 33 49 54 63 7 7

5 6 8 8 9 13 37 24 72 76 59 51 32

4 11 8 10 33 103 97 57 30 49 23 19

7 15 35 10 19 16 7/181 105 53 51 63 27 17

7 26 12 25 17 21 64 151 139 173 59 9 31

9 12 20 14 25 22 69 126 6 7 12

3 13 25 6 6 25 21 16

Ryc. 9. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 
Rozkład naturalnych okruchów krzemieni ożarowskich w okolicy 
stanowiska. Kolorem czerwonym zaznaczono obszar, na którym ilość 
okruchów przekracza wartość średnią. Rys. J. Budziszewski.

Fig. 9. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 
Distribution of natural chunks of Ożarów fl int in the vicinity of the 
site. Th e area where the number of chunks exceeds the average value is 
marked in red. Drawn by J. Budziszewski.

czesną orkę. Podobne obserwacje poczyniono w  przypadku 
okruchów opoki na zachodniej granicy badanego terenu, 
znów w miejscu, gdzie bardziej stromy stok jest dziś erodowa-
ny podczas orki. Jednak nie może to być interpretowane jako 
poświadczenie braku eksploatacji pierwotnego złoża krzemie-
ni znajdującego się w kredowych opokach. Skały te są bardzo 
podatne na wietrzenie i pradziejowy gruz zapewne jest łatwo 
niszczony przez współczesną aktywność rolniczą. Stąd tylko 
niewielkie ilości okruchów opoki konsekwentnie towarzyszą 
koncentracjom krzemiennych materiałów pracownianych 
(ryc. 8 i 10).

Jeszcze inny jest rozkład zeolityzowanych okruchów 
krzemieni ożarowskich (ryc. 11). Ich największe koncentra-
cje ciągną się pasem po zachodniej stronie skupisk pradziejo-
wych pracowni krzemieniarskich (ryc. 8 i 11). Można sądzić, 
iż precyzyjnie oddają one przebieg naturalnej wychodni eks-
ploatowanego w Ożarowie surowca.

Również zupełnie inny jest rozkład materiałów eratycz-
nych (ryc. 12). Rozrzucone są one dość równomiernie po ca-
łym badanym obszarze, dowodząc pokrycia całej powierzchni 
stanowiska przez utwory plejstoceńskie. Pewnej koncentracji 
tego typu okazów możemy się dopatrzeć w północnej części 
stanowiska. Wyznacza ona zapewne obszar, gdzie utwory te 
są najmocniej erodowane przez aktualną działalność rolniczą.

1 5 2 0 0

3 6 1 2 0

1 2 1 6+1 1 3 2

0 1 3 7 20 31 9 1 0

0 7 12 25 21 13 1 0 0 0 0

0 0 3 8 23 22 8 4 1 3 0 1

0 1 11 12 6 14 5+1 0 1 2 0 0

2 3 5 7 30 26 8+1 1 9 1 0 0

0 3 5 48 37 16 7 1 2 1 1 0

0 0 1 18 49 40 39 15 10 2 0 1+1

2 0 2 7 29 32+1 7 11 4 0 3 0 0

0 1 1 4 7 27 22 23 16 8 2 3+1 3 0

0 2 5 57 27 78 12 16 3 13 33 2+1 0

0 0 1 2 11 26 59 12 21 8 15 16 1 3+1

0 0 2 7 12 7 12 14 19 44 47 20 1

1 0 0 1 5 1 10 1 8 42+1 55 36 1

0 0 0 0 1 0 3+1 9 12 26 98 150 74 14 0 0

1 0 1 3 0 5 22 56 141 112 70 13 2 0

1 0 7 3 2 30 8 17 95 26 22 1 2

1 0 4 2 2+1 14 47 21 101 70 36 21 1

6+1 6 4 5 19+1 101 119 77 20 3 1 0

3 2 2 7 12 17 77 200 108 93 35 2 2

0 0 0 1 4 6 20 116 103 91 41+2 1 0

1 1 6 4 4 4 23+1 42 1 3 1

1+1 1 0 4 2 2 5 7

Ryc. 8. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 
Rozkład przemysłowych materiałów krzemiennych w obrębie 
stanowiska. Kolorem czerwonym zaznaczono obszar, na którym 
ilość zabytków przekracza wartość średnią. Kolorem bladożółtym 
zaznaczono obszar, na którym ilość zabytków jest większa od 3 okazów 
na m2. Jako dodatkową wartość podano ilości domniemanych zabytków 
ze skał niekrzemionkowych. Rys. J. Budziszewski.

Fig. 8. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 
Distribution of industrial fl int material within the site. Th e area where 
the number of artefacts exceeds the average value is marked in red. 
Th e area where the number of artefacts exceeds 3 specimens per m2 is 
marked in pale yellow. In addition, the quantity of presumed artefacts 
made of non-siliceous rocks was provided. Drawn by J. Budziszewski.
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Ryc. 10. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 
Rozkład naturalnych okruchów opoki w okolicy stanowiska. 
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar, na którym ilość okruchów 
przekracza wartość średnią. Kolorem bladożółtym zaznaczono 
obszar, na którym ilość okruchów jest większa od 3 okazów na m2. 
Rys. J. Budziszewski.

Fig. 10. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 
Distribution of natural chunks of siliceous limestone in the vicinity of 
the site. Th e area where the number of chunks exceeds the average value 
is marked in red. Th e area where the number of chunks exceeds 
3 specimens per m2 is marked in pale yellow. Drawn by J. Budziszewski.
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Zabytki wydzielone stanowią niewielką część zebranych 
w trakcie badań powierzchniowych materiałów zabytkowych. 
Wyróżniono ich 47, co stanowi niewiele ponad 1% krzemien-
nych materiałów pracownianych. Dominują wśród nich zanie-
chy i fragmenty półwytworów dużych narzędzi dwuściennych 
(14 okazów), z których zdecydowaną większość (11 okazów) 
można identyfi kować z nożami sierpowatymi wczesnobrązowej 
kultury mierzanowickiej (tabl. 1:2). Niemal tak samo liczne są 
amorfi czne formy rdzeniowe (12 okazów) oraz rdzenie odłup-
kowe różnych typów (7 okazów – tabl. 3). Wyraźnie mniej 
liczne są masywne łuszcznie (3 okazy). Zestaw uzupełniają 
specyfi czne formy narzędzi nakopalnianych – pik, 2 retuszery, 
zgrzebło, rylec, paradrapacz i  półtylczak, którym towarzyszą 
okazy wykonane z głazików narzutowych. Jak widać, nawet ten 
ubogi zbiór wyraźnie wskazuje na związek ożarowskich pra-
cowni z  krzemieniarstwem wczesnobrązowej kultury mierza-
nowickiej, ujawniając główny cel produkcji – bifacjalne ostrza 
noży sierpowatych. Jest to w  pełni zgodne z  wymową zgro-
madzonej w okresie międzywojennym przez S. Krukowskiego 
bogatej kolekcji materiałów powierzchniowych (Budziszewski 
1986, ryc. 9-11). Warto jednak zauważyć, że wśród materia-
łów masowych wyróżniono kilka okazów spedolityzowanych 
w stopniu sugerującym ich paleolityczną metrykę. Trudne do 
atrybucji chronologicznej są także odłupek i okruch z kredo-
wego krzemienia narzutowego oraz ostrze tylcowe z krzemie-
nia świeciechowskiego. Chociaż w przypadku prezentowanych 
badań nie było konieczności dodatkowego zbierania i kartowa-
nia miejsc znalezienia dodatkowych form dystynktywnych, nie 

1 0 3 3 0

4 2 2 2 7

5 1 0 2 2 22 6

3 5 4 2 2 2 7 13 6

2 6 4 2 15 16 10 3 4 5 3

10 6 8 4 3 3 6 6 1 4 0 5

5 7 1 2 1 3 0 6 3 2 1 0

8 10 2 2 1 9 2 0 3 2 1 1

3 9 0 3 6 3 8 2 1 3 4 2

1 0 0 3 6 2 6 2 4 4 2 3

0 1 3 5 0 0 2 8 1 1 6 0 1

4 3 4 1 2 6 2 2 3 1 0 4 0 4

1 1 1 2 0 3 1 2 2 2 1 6 9

0 1 0 2 0 2 3 1 4 0 0 2 2 5

0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 5 0 2

2 0 3 10 1 1 2 3 1 0 1 1 0

3 7 0 2 6 1 2 0 0 0 0 1 6 0 2 3

1 6 0 5 1 0 0 4 6 4 2 1 0 0

1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3 0 5

0 1 3 0 0 1 3 3 0 5 1 1 2

10 0 1 0 3 7 2 7 4 3 0 0

1 3 4 1 3 2 2 7 4 1 0 2 2

7 12 10 1 0 0 2 5 1 4 6 0 11

3 2 12 1 1 1 6 3 0 4 2

2 1 13 0 1 2 4 1

Ryc. 12. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 
Rozkład narzutowych okruchów skalnych w okolicy stanowiska. 
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar, na którym ilość okazów 
przekracza wartość średnią. Rys. J. Budziszewski.

Fig. 12. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 
Distribution of erratic rock chunks in the vicinity of the site. Th e area 
where the number of specimens exceeds the average value is marked 
in red. Drawn by J. Budziszewski.
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Ryc. 11. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 
Rozkład zeolityzowanych okruchów krzemieni ożarowskich w okolicy 
stanowiska. Kolorem czerwonym zaznaczono obszar, na którym ilość 
okazów przekracza wartość średnią. Rys. J. Budziszewski.

Fig. 11. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 
Distribution of eolithized chunks of Ożarów fl int in the vicinity of the 
site. Th e area where the number of specimens exceeds the average value 
is marked in red. Drawn by J. Budziszewski.

oparto się jednak pokusie pozyskania serii okazów unikalnych 
lub pociągających wyjątkową urodą. W  ten sposób kolekcję 
materiałów powierzchniowych wzbogacono o  kolejne 7 za-
niechów i  fragmentów półwytworów bifacjalnych noży sier-
powatych (tabl. 4), zaniech ostrza siekiery dwuściennej oraz 
gracę górniczą wykonaną z  krzemienia pasiastego (tabl. 5:1) 
oraz tłuk – łuszczeń z głazika narzutowego (tabl. 5:2). Wszyst-
kie one wiązane być muszą w wytwórczością wczesnobrązowej 
kultury mierzanowickiej. Ponadto podjęto kilka okazów po-
świadczających być może aktywność społeczności innego czasu 
– amorfi czną formę rdzeniową, być może związaną z wytwarza-
niem czworościennych narzędzi rdzeniowych oraz dwa odłupki 
z krzemienia czekoladowego.

4. Podsumowanie

Wyniki zaprezentowanych wyżej szczegółowych ba-
dań powierzchniowych pola górniczego „Za garncarzami” 
w  Ożarowie dowodzą, że nawet w  przypadku stanowisk 
o  zupełnie zerodowanej, wyrównanej powierzchni po-
równanie analiz morfologii obszaru stanowiska z  wyni-
kami badań rozmieszczenia materiałów skalnych na jego 
powierzchni umożliwia określenie granic pola eksploata-
cyjnego oraz zrekonstruowanie jego struktury przestrzen-
nej z  dokładnością pozwalającą precyzyjnie zaplanować 
badania wykopaliskowe. Możliwe dzięki takim badaniom 
jest też określenie podstawowych rysów geologii obszaru. 
W  przypadku Ożarowa okazało się, że stanowisko górni-
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cze leży w  słabo zaznaczonej rynnie biegnącej 
skośnie do stoku wzniesienia i podzielonej jaki-
miś procesami naturalnymi na trzy części przez 
dwa słabo czytelne progi (ryc. 13). Pradziejowe 
kopalnie zakładano wzdłuż naturalnej wychod-
ni surowca znaczonej na powierzchni zeolity-
zowanymi fragmentami krzemieni. Choć cały 
obszar przykryty był cienką warstwą utworów 
glacjalnych, to krzemienie eksploatowane były 
z  leżącej pod nimi kredowej opoki. Na podsta-
wie przeprowadzonych badań można oczekiwać, 
że dzisiaj na powierzchni stanowiska leży około 
400 tysięcy zabytków. Sytuacja taka powoduje, 
że rozpoznanie powierzchniowe musi opierać się 
na sensownie dobranej próbie. Przyjęte podczas 
omawianych badań zasady jej pozyskiwania oka-
zały się słuszne. Pozwoliły nie tylko na określenie 
zasięgu stanowiska i jego wewnętrznej struktury, 
ale także ocenę jego chronologii. Pozyskane ma-
teriały wiążą tutejsze pracownie z wytwarzaniem 
bifacjalnych ostrzy noży sierpowatych przez społeczności 
wczesnobrązowej kultury mierzanowickiej. Uzyskany licz-
ny materiał odpadkowy pozwala na znacznie dokładniejsze 
analizy technologii. W  tym konkretnym przypadku nie 
było to konieczne, ponieważ dysponujemy znacznie lepszą 
próbą materiałów z badań wykopaliskowych.

U  schyłku minionego stulecia podjęto trzy niezależne 
próby wypracowania warsztatu szczegółowych badań po-
wierzchniowych na stanowiskach związanych z eksploatacją 
krzemieni (Młynarczyk 1984; Szubski i  in. 2017). Metoda 
wypracowana podczas badań pola górniczego „Za garnca-
rzami” w  Ożarowie jest wśród nich zdecydowanie najefek-
tywniejsza.
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Ryc. 13. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Lokalizacja 
stanowiska na tle numerycznego modelu terenu. Oprac. M. Jakubczak.

Fig. 13. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Location of the site 
against the background of a digital terrain model. Rendered by M. Jakubczak.
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II.2.2.  Results of a comprehensive surface survey of the “Za garncarzami” mining fi eld 
at Ożarów, Opatów County

When deciding on a detailed survey of the “Za 
garncarzami” mining fi eld (Fig. 1), the main focus was placed 
on developing methods that would allow general investigation 
of the site and limit excavations to the necessary minimum. In 
accordance with these principles, a precise contour plan was 
prepared to analyse the morphology of the site surface, and 
material was collected to analyse in detail the distribution of 
surface material (Fig. 2).

Detailed plan of site surface morphology did not reveal 
any preserved traces of exploitation structures. Its mathematic 
processing made it possible to distinguish three principal 
parts of the mining fi eld (Fig. 3B).

Th e analyses of surface material were focused on two goals. 
Firstly, to determine the spatial relations between knapped 
workshop material (location of workshops), rubble from 
shaft  heaps (location of exploitation sites) and natural fl int 
chunks (location of the original outcrop). Secondly, to obtain 
a sample of artefacts, whose typology could be used to 
establish the chronology of the site and possibly determine 
the spatial relations between diff erent groups of material.

During the survey of the “Za garncarzami” mining fi eld 
at Ożarów, the entire rock material was collected from the 
surface of one, always the same, square metre from each are 
of the site. As a result, 23,048 specimens were collected from 
290  m2, from 7 to 342 from a single metre (Table 1). Th e 
sample, although rich, does not lend itself to easy statistical 
analysis. It was collected during three campaigns from the 
surface of fi elds with diff erent degrees of visibility. It therefore 
consists of 20 diff erent collections containing between 
one to 40 samples (Fig. 7), and the relationship between 
these collections – diff erences in the degree of visibility of 
the material on the surface of individual fi elds – is virtually 
impossible to reproduce. Consequently, the results that are 
important for the understanding of the site need to come 
from a fairly general analysis of the number of diff erent 
types of material at each of the test points and an assessment 
of quantitative relations between the diff erent types of co-
occurring material.

Th e accumulated rock material has been classifi ed into fi ve 
basic groups (Table 1):

1. Erratic material – erratic boulders of non-siliceous rocks (811 
specimens) and erratic fl ints of various non-local varieties 
(10 specimens).

2. Chunks of local siliceous limestone (4326 pieces).
3. Chunks of local “fl int” polished by aeolian processes, divided 

into three categories: microconcretions (2421 specimens), 
fragments of large Ożarów fl int nodules and tabular Ożarów 
fl int (1825 specimens), and cherts (5 pieces).

4. Natural chunks of local Ożarów fl int, divided into two 
categories: microconcretions (6326 specimens) and frag-
ments of large nodules and tabular fl int (2861 specimens).

5. Knapped material, divided into fi ve categories: fl akes (2275 
specimens), chunks (2121 specimens) and special forms 
made of Ożarów fl int (47 specimens), artefacts made of 
other types of fl int (3 specimens) and artefacts made of 
non-siliceous rocks (17 specimens).
Th e results of the comprehensive surface survey of the 

“Za garncarzami” mining fi eld at Ożarów prove that even 
in the case of sites with a completely eroded, levelled surface, 
a comparison of analyses of the site morphology with the results 
of research on the distribution of rock material on its surface 
makes it possible to determine the boundaries of the mining 
fi eld and to reconstruct its spatial structure with an accuracy 
that allows a precise planning of archaeological excavations. 
Th anks to such research, it is also possible to determine the 
basic features of the geology of the area. In the case of Ożarów, 
it turned out that the mining site is located in a poorly defi ned 
gully running diagonally to the hillside and divided by some 
natural processes into three parts by two poorly readable bars 
(Fig. 13). Prehistoric mines were established along a natural 
outcrop of the raw material, marked on the surface with 
eolithised fl int fragments. Although the whole area was covered 
with a thin layer of glacial formations, the fl int was exploited 
from the Cretaceous siliceous limestone underneath. Based on 
the survey conducted, it can be expected that today there are 
about 400 thousand artefacts on the surface of the site. Such 
a situation means that surface surveying must be based on 
a sensible sample. Th e material acquired links the local workshops 
to the manufacture of bifacial blades of sickle knifes by the 
communities of the Early Bronze Age Mierzanowice culture.
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Tablica 1. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Wierzchołkowy fragment półwytworu (1 – Oż-p/113) i zaniech noża 
sierpowatego (2 – Oż-p/5) z powierzchni stanowiska. Rys. M. Lausz.

Plate 1. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Tip of a preform (1 – Oż-p/113) and unfi nished sickle knife (2 – Oż-p/5) 
from the surface of the site. Drawn by M. Lausz.
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Tablica 2. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 1 – Wierzchołkowy fragment półwytworu noża sierpowatego (Oż-p/60); 
2 – Zaniech noża sierpowatego lub siekiery (Oż-p/146). Rys. M. Lausz.

Plate 2. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 1 – Tip of a sickle knife preform (Oż-p/60); 2 – Unfi nished sickle knife or axe 
(Oż-p/146). Drawn by M. Lausz.
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Tablica 3. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Rdzenie odłupkowe (1 – Oż-p/40, 2 – Oż-p/108) z powierzchni stanowiska. 
Rys. M. Lausz.

Plate 3. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Flake cores (1 – Oż-p/40, 2 – Oż-p/108) from the surface of the site. Drawn by 
M. Lausz.
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Tablica 4. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Fragment wierzchołka (1 – Oż-p/137) i podstawy (2 – Oż-p/141) 
półwytworu noża sierpowatego z powierzchni stanowiska. Rys. M. Lausz.

Plate 4. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Fragment of the tip (1 – Oż-p/137) and the base (2 – Oż-p/141) of a sickle-
shaped knife preform from the surface of the site. Drawn by M. Lausz.
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Tablica 5. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 1 – Graca z krzemienia pasiastego (Oż-p/284); 
2 – Tłuk – łuszczeń z głazika narzutowego (Oż-p/285). Rys. M. Lausz.

Plate 5. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 1 – Mining hoe  made of banded fl int (Oż-p/284); 
2 – Hammerstone – splintered piece from an erratic boulder (Oż-p/285). Drawn by M. Lausz.
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II.2.3.  Badania metodą elektrooporową pola górniczego „Za garncarzami” w Ożarowie, 
pow. opatowski

Tomasz Herbich

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie nowego 
opracowania wyników badań geofi zycznych, przeprowadzo-
nych pod kierunkiem autora na obszarze pola górniczego 
„Za garncarzami” w  Ożarowie. Badania przeprowadzono 
w okresie dekady pomiędzy początkiem lat 80. i 90. ubiegłe-
go wieku. Opracowanie to stwarza okazję do przypomnienia, 
w jaki sposób prowadzono wówczas badania elektrooporowe, 
jaka była metodyka pomiarów terenowych, jakiego używano 
sprzętu, jak badania dokumentowano i  jak opracowywano 
grafi czną prezentację wyników, będących podstawą ich ana-
lizy. W  opracowaniu zaprezentowano także, jakie działania 
wymagane są, aby móc reinterpretować wyniki dawnych ba-
dań przy użyciu współcześnie stosowanych narzędzi, jakimi są 
specjalistyczne programy do analizy danych pozyskiwanych 
przy zastosowaniu metod geofi zycznych. W podsumowaniu, 
badania w  Ożarowie odniesiono do wyników innych badań 
geofi zycznych pradziejowych kopalni krzemienia, prowadzo-
nych na obszarze wychodni wapieni jurajskich na północnym 
obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich.

1.  Badania geofi zyczne pola górniczego 
„Za garncarzami”: cele, metody, dokumentacja

Jak pisze w rozdziale II.2.2 w niniejszej książce Janusz Bu-
dziszewski, przystępując do badań pola górniczego „Za garn-
carzami”, „główny nacisk położono na wypracowanie metod 
służących ogólnemu rozpoznaniu stanowiska i  umożliwiają-
cych ograniczenie wykopalisk do niezbędnego ze względów 
poznawczych minimum”. Postawa taka podyktowana była 
chęcią uniknięcia czasochłonnych i  kosztochłonnych dzia-
łań, jakie pociąga za sobą, ze względu na specyfi kę pradziejo-
wych kopalni krzemienia, zastosowanie klasycznych metod 
wykopaliskowych (Budziszewski 1986; 1990; Budziszewski, 
Grużdź 2014, s. 149–152). W celu określenia zasięgu kopalni 
przeprowadzono analizę morfologii powierzchni stanowiska 
poprzez wykonanie dokładnego planu wysokościowego z  cię-
ciami co 25 cm oraz przeanalizowano rozkład materiałów po-
wierzchniowych, w  skład których wchodziły m.in. materiały 
pracowniane, gruz z hałd przyszybowych i naturalne okruchy 
krzemienia. Rejestracja zasięgu tych ostatnich miała na celu lo-
kalizację pierwotnej wychodni. Wcześniejsze próby zastosowań 
metod geofi zycznych do badań kopalni krzemienia skłoniły 
autora programu badawczego do uzupełnienia zestawu dzia-
łań o metody geofi zyczne, a dokładniej – metodę elektroopo-
rową. Metoda ta, w wersji profi lowań, pozwala na obserwację 
zmian w budowie podłoża w warstwie do głębokości określonej 
typem i geometrią układu pomiarowego. W wersji sondowań 
geoelektrycznych elektrooporowych (SGE), metoda pozwala 
na dokonanie obserwacji w stratygrafi i podłoża (Stenzel, Szy-

manko 1973, s. 32 i 82). Wykonanie szeregu sondowań wzdłuż 
linii – ciągu SGE, daje możliwość analizy jakościowej, czyli ob-
serwacji zmian oporności w pionie (poprzez wykreślenie izoom 
przekroju pionowego) i analizy ilościowej – poprzez wykonanie 
przekroju geoelektrycznego – czyli określenia stratygrafi i pod-
łoża, z wyróżnieniem warstw na podstawie ich właściwości elek-
trycznych (Misiewicz 2006, s. 39; Herbich 2011).

W chwili rozpoczęcia badań elektrooporowych w Ożaro-
wie, znane były wyniki zastosowań tej metody na trzech stano-
wiskach. W Grimes Graves (Wielka Brytania) metoda, zda-
niem autorów badań, była częściowo przydatna w określeniu 
zasięgu pola górniczego, oraz lokalizacji poszczególnych szy-
bów (Sieveking i  in. 1973). Badania kopalni w Saint-Mihiel 
we Francji pozwoliły na określenie zasięgu pola górniczego 
(Guillaume 1980), badania w Sümeg na Węgrzech pozwoliły 
wskazać miejsca poszczególnych szybów (Pattantyús, Simon 
1986). Na gruncie polskim, metoda była testowana w latach 
70. XX w. w Krzemionkach i pozwoliła zlokalizować głębokie 
jednostki wydobywcze (typu fi larowego i komorowego). Wy-
niki tego testu nie zostały jednakże opublikowane. 

Badania geofi zyczne w Ożarowie rozpoczęte zostały w 1981 
r. (w okresie 25.04–04.05) i kontynuowane były w latach: 1982 
(19–25.04), 1983 (16–18.08) oraz 1991 (8–11.04) i  1992 
(7–10.04)1. Wykonano profi lowania elektrooporowe układem 
Schlumbergera o rozstawie elektrod prądowych AB wynoszą-
cym 6 i 10 m i elektrod potencjałowych MN o rozstawie wy-
noszącym 1 m. Gęstość próbkowania wynosiła 1 pomiar na 
1 m2 (6 elektrod tworzących układ przestawiane było co 1 m 
wzdłuż linii odległych od siebie o  1 m – ryc. 4). Pomiarami 
objęto obszar o powierzchni ok. 14 000 m2. Wykonano także 
9 ciągów sondowań (łącznie 95 punktów sondowań w odstę-
pach co 10 m na linii): dwa ciągi o długości 200 m każdy oraz 
siedem o długościach od 50 do 70 m (ryc. 1 i 2). Pomiary pro-
wadzono symetrycznym układem Schlumbergera o następują-
cej sekwencji pomiarów: przy rozstawie MN=0,30 m, rozstaw 
elektrod AB wynosił 0,90, 1,20, 1,60, 2,10, 2,80 i 3,60 m, przy 
MN=1 m rozstaw AB wynosił 2,80, 3,60, 4,80, 6,40, 8,40, 11, 
14,50 m; przy MN=3m rozstaw AB wynosił 11, 14,50, 19, 25 
m. Badania lokalizowane były na niemal całym obszarze pola 
górniczego, określonego w  wyniku badań powierzchniowych 
(ryc. 1). Ciągi SGE podłużne, po linii NS, wykonane zostały 
w  pierwszym sezonie badań, ciągi poprzeczne (po linii EW) 
wykonane zostały w 1982 r. Podczas pomiarów metodą profi -
lowań, w przestawianie elektrod na kolejne punkty pomiarowe 
zaangażowanych było od pięciu do sześciu osób (ryc. 4). Pod-
czas sondowań elektrody przestawiały dwie lub trzy osoby.

1  W badaniach, poza autorem, uczestniczyli Tomasz Scholl z IA UW 
oraz Mirosław Mizera z IAE APN.
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Ryc. 1. Lokalizacja badań elektrooporowych na planie warstwicowym. 
1 – obszar objęty profi lowaniami elektrooporowymi; 2 – wykopy; 
3 – punkty sondowań geoelektrycznych elektrooporowych (SGE). 
Linią ciągłą obwiedziono zasięg pola górniczego, wyznaczony 
na podstawie analizy materiału powierzchniowego. Obszary 
zacieniowane w obrębie granicy pola górniczego odpowiadają 
wypłaszczeniom zlokalizowanym podczas analizy ukształtowania 
powierzchni. Oprac. T. Herbich, M. Jakubczak.

Fig. 1. Location of electrical resistivity surveys on a contour map. 
1 – area covered by electrical resistivity profi ling; 2 – trenches; 
3 – vertical resistivity sounding (VES) points. Continuous line 
marks the range of the mining fi eld, determined based on the analysis 
of surface material. Shaded areas within the boundary of the mining 
fi eld correspond to the fl attenings located during the surface shape 
analysis. Rendered by T. Herbich, M. Jakubczak.

Ryc. 2. Lokalizacja profi lowań elektrooporowych, z rozbiciem na poszczególne 
sezony prowadzenia pomiarów. Oprac. T. Herbich, M. Jakubczak.

Fig. 2. Location of electrical resistivity profi ling tests, divided by individual 
survey seasons. Rendered by T. Herbich, M. Jakubczak.

Ze względu na zróżnicowanie wilgotności warstw po-
wierzchniowych, mające istotny wpływ na wartości oporności 
tych warstw, pomiary prowadzono w  podobnej porze roku: 
wczesną wiosną. Jedynie pomiary w 1983 r. prowadzone były 
późnym latem. W celu uniknięcia wpływu sezonowych zmian 
wilgotności gruntu na zmiany oporności, dla ujednolicenia 
wartości pomiarów wykonywano pomiary kontrolne na tym 
samym terenie. Pozwalało to określać współczynnik średniej 
różnicy wartości pomiędzy pomiarami w  poszczególnych 
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sezonach (Scollar i in. 1990, s. 350–354). Współczynnik ten 
uwzględniony został podczas przygotowywania mapy fi nalnej 
w 1993 r. Wtedy też, dzięki pomocy Alberta Hessa z Labora-
torium Geofi zycznego CNRS w  Garchy (Francja), możliwe 
było po raz pierwszy wykonanie map oporności, na których 
poszczególnym przedziałom wartości odpowiadał stopień 
szarości, uzyskiwany odpowiednio stopniowanym zagęsz-
czeniem znaków z  drukarki obsługiwanej przez komputer 
(przykład takiej mapy w: Herbich 1992, ryc. 3, 12, 13; 1997a, 
ryc. 12). Mapy te nie zostały jednak opublikowane. 

Podczas badań stosowane były stałoprądowe mierniki 
oporności gruntu PKE-07 i PKE-08 oraz mierniki zmienno-
prądowe PLH-03 i PDJ, wszystkie autorstwa biura konstruk-
cyjnego w  Przedsiębiorstwie Badań Geofi zycznych w  War-
szawie (Misiewicz 2006, s. 52–53). Trzeci z  wymienionych 
aparatów – PDJ – wykonany przez Janusza Konopackiego 
i  Leona Muchę, był pierwszym instrumentem geofi zycznym 
zbudowanym w Polsce, uwzględniającym specyfi kę pomiarów 
stanowisk archeologicznych (Misiewicz 2006, s. 68). Aparat 
nie był stacjonarny, jak aparatury PKE czy PLH (ryc. 3), lecz 
mógł być przenoszony w trakcie pomiarów przez operatora, 
co przyspieszało i niesłychanie usprawniało proces pomiaro-
wy (ryc. 4). 

Instrumenty nie były wyposażone w wewnętrzną pamięć, 
pozwalającą na automatyczną archiwizację pomiarów. W la-
tach 80. ubiegłego stulecia nie było także możliwości cyfrowe-
go przetwarzania wyników. Cała zatem dokumentacja, od eta-
pu zapisu pomiaru w terenie (ryc. 3 i 4), po wykreślenie map 
rozkładu oporności pozornej gruntu (dalej: map oporności), 
tworzona była ręcznie. Zapis pomiaru ΔI i ΔV dokonywany 
był na kartach pomiarowych, a następnie wartość oporności 
pozornej wyliczana była przy użyciu kalkulatora dla każdego 
punktu pomiarowego. Grafi czna prezentacja wyników profi -
lowań elektrooporowych obejmowała zestawienia wykresów 
krzywych profi lowań, obrazujących zmiany oporności wzdłuż 
linii profi lowej dla każdego z  układów pomiarowych oraz 

ręcznie wykonywanych map izoom, z cięciami, w przypadku 
badań w Ożarowie, co 10 ohm-m. Dla uczytelnienia obrazu 
ozalidowe wydruki map kolorowane były kredkami, w  skali 
barw analogicznej do map fi zycznych obrazujących wysokość 
terenu, tzn. niebieski odpowiadający najniższym wartościom 
oporności, zielony, żółty i pomarańczowy wartościom pośred-
nim, a czerwony i brązowy wartościom najwyższym (ryc. 5A).

W przypadku sondowań geoelektrycznych elektrooporo-
wych, prezentacja obejmowała zestawienia wykresów krzy-
wych sondowań, grafi czny obraz interpretacji jakościowej 
w  postaci wykresu izoom przekroju pionowego, kolorowa-
nego w sposób analogiczny do map rozkładu oporności (ryc. 
5B), oraz grafi czny obraz interpretacji ilościowej w  postaci 
przekroju geoelektrycznego, wykonywanego przez interpre-
tatora przy użyciu palet krzywych teoretycznych i obrazujący 
stratygrafi ę podłoża z warstwami wyróżnionymi na podstawie 
ich zdolności do przewodzenia prądu, z określeniem miąższo-
ści tych warstw (Budziszewski 1990; Misiewicz 1998, s. 15). 

Podczas drugiej fazy badań terenowych, w  latach 1991–
1992, do profi lowań użyta została aparatura dająca bezpośred-
ni pomiar oporności pozornej (PDJ), tym niemniej wynik po-
miaru nadal trzeba było zapisywać ręcznie na kartach pomia-
rowych. Autorzy badań dysponowali już oprogramowaniem 
pozwalającym na wykonanie wykresów krzywych profi lowań, 
na opracowanie map w postaci izoom (jednakże bez możliwo-
ści oddania poszczególnych przedziałów wartości odcieniami 
szarości lub w  kolorze) lub modeli 3D utworzonych z  linii 
przecinających się pod kątem prostym. Możliwości takie da-
wał dostępny wówczas program Surfer 4.0 (np. Herbich 1993, 
ryc. 6). Naniesienie wyników pomiarów na płachtę kalku-
lacyjną w  programie Lotus 123 dawało możliwość szybkiej 
obserwacji zależności pomiędzy wartościami oporności mie-
rzonej w warstwach do różnych głębokości. Obserwacje takie, 
prowadzone zarówno w odniesieniu do wyników dwu- i trzy-
poziomowych profi lowań lub ciągów sondowań (traktowa-
nych jako wielopoziomowe profi lowanie) dało możliwość do-

Ryc. 4. Pomiary metodą profi lowań elektrooporowych, przy użyciu 
miernika oporności PDJ. Fot. J. Budziszewski.

Fig. 4. Measurements using the electrical resistivity profi ling method 
with a PDJ resistivity meter. Photo by J. Budziszewski.

Ryc. 3. Pomiary metoda profi lowań elektrooporowych, przy użyciu 
miernika oporności PLH-03. Fot. T. Herbich.

Fig. 3. Measurements using the electrical resistivity profi ling method 
with a PLH-03 resistivity meter. Photo by T. Herbich.
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Ryc. 5. Dokumentacja wynikowa pomiarów elektrooporowych, wykreślana ręcznie. A –wyniki profi lowań elektrooporowych: mapa rozkładu 
oporności pozornej gruntu obszaru zbadanego w 1981 r. Pomiary układem Schlumbergera o rozstawach elektrod prądowych AB=6 m, elektrod 
potencjałowych MN=1 m. B – wyniki sondowań geoelektrycznych elektrooporowych: izoomy przekroju pionowego. Skala pionowa logarytmiczna 
(Herbich 1981).

Fig. 5. Documentation of the results of electrical resistivity surveys, hand drawn. A – results of electrical resistivity profi ling: map of the 
distribution of apparent soil resistivity in the area surveyed in 1981. Measurements taken using Schlumberger array with the spacing of current 
electrodes AB = 6 m and of potential electrodes MN = 1 m. B – results of vertical electrical soundings: pseudo cross-section. Vertical logarithmic 
scale (Herbich 1981).
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Ryc. 7. Obraz zmian oporności 
pozornej gruntu w warstwie 
mierzonej układem Schlumbergera 
o rozstawach elektrod prądowych 
AB=10 m, elektrod potencjałowych 
MN=1 m. A – Mapa oporności 
pozornej bez interpolacji (pixel 
odpowiada jednemu pomiarowi); 
B – cieniowany model 3D rozkładu 
oporności pozornej gruntu, po 
interpolacji; C – mapa rozkładu 
oporności pozornej gruntu, po 
fi ltracji (low pass fi lter). 
Oprac. T. Herbich.

Fig. 7. Image of the changes in 
the apparent soil resistivity in the 
layer measured with Schlumberger 
array with the spacing of current 
electrodes AB = 10 m and of 
potential electrodes MN = 1 m. 
A – map of apparent resistivity 
without interpolation (one pixel 
corresponds to one measurement); 
B – shaded 3D model of the 
distribution of apparent soil 
resistivity, aft er interpolation; 
C – map of the distribution of 
apparent soil resistivity, aft er 
fi ltration (low pass fi lter). 
Rendered by T. Herbich.

Ryc. 6. Obraz zmian oporności 
pozornej gruntu w warstwie 
mierzonej układem Schlumbergera 
o rozstawach elektrod prądowych 
AB=6 m, elektrod potencjałowych 
MN=1 m. A – Mapa oporności 
pozornej bez interpolacji (pixel 
odpowiada jednemu pomiarowi); 
B – cieniowany model 3D rozkładu 
oporności pozornej gruntu, po 
interpolacji; C – mapa rozkładu 
oporności pozornej gruntu, po 
fi ltracji (low pass fi lter). 
Oprac. T. Herbich.

Fig. 6. Image of the changes in 
the apparent soil resistivity in the 
layer measured with Schlumberger 
array with the spacing of current 
electrodes AB = 6 m and of potential 
electrodes MN = 1 m. A – map 
of apparent resistivity without 
interpolation (one pixel corresponds 
to one measurement); B – shaded 
3D model of the distribution 
of apparent soil resistivity, aft er 
interpolation; C – map of the 
distribution of apparent soil 
resistivity, aft er fi ltration (low pass 
fi lter). Rendered by T. Herbich.
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konania istotnych obserwacji, wcześniej trudno dostępnych 
z  racji czasochłonności obliczeń prowadzonych ręcznie (np. 
Herbich 1992, ryc. 7, 8; 1993, ryc. 7; 2000, ryc. 9). 

2.  Cyfrowa analiza wyników pomiarów: procedury 
i narzędzia

Ponowną analizę wyników przy użyciu specjalistycznego 
oprogramowania przeprowadzono w 2019 r., w ramach gran-
tu realizowanego w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w  Warszawie. W  przypadku profi lowań elektrooporowych 
analiza wymagała podjęcia szeregu czynności:
– przetworzono cyfrowy zapis pomiaru do formatu akcepto-

wanego przez program Geoplot;
– usunięto błędy pomiarowe poprzez korektę wartości, odbie-

gających w sposób znaczący od wartości pomiarów w punk-
tach sąsiednich, poprzez zastosowanie algorytmu despike;

– podzielono obszar na poligony o wymiarach 20×20 m dla 
ułatwienia ujednolicania danych w obrębie wybranych stref;

– ujednolicono wartości pomiarów w obrębie wydzielonych 
stref przy użyciu algorytmu deslope;

– uśredniono wartości pomiarów przy użyciu algorytmu low 
pass fi lter, w obrębie macierzy o boku 3 (Schmidt 2013, 
s. 143–153).
Tak opracowane wyniki profi lowań zapisywane były 

w formacie akceptowanym przez program Surfer 15. Przy jego 
pomocy opracowywana była grafi czna prezentacja wyników. 

Opracowanie materiału ilustrującego niniejszą analizę objęło 
następujące czynności:
– wykonanie map rozkładu oporności gruntu w wybranych 

przedziałach wartości przy użyciu skali barwnej dla danych 
bez interpolacji (ryc. 6A i 7A) oraz danych o wartościach 
uśrednionych po interpolacji do siatki o boku 0,5 m i pod-
daniu algorytmowi low pass fi lter (ryc. 6C i 7C);

– wykonanie modeli 3D rozkładu oporności gruntu w skali 
barwnej przy użyciu efektu światłocienia (shaded relief) dla 
danych po interpolacji do siatki o boku 0,5 m i poddaniu 
algorytmowi low pass fi lter (ryc. 6B i 7B).
Dane pomiarowe sondowań wpisane zostały na arkusze 

kalkulacyjne w  programie Excel i  przedstawione w  postaci 
zestawień krzywych, obrazujących zmiany oporności wzdłuż 
każdego z ciągów sondowań dla wybranych rozstawów układu 
pomiarowego (ryc. 8). Zestawienia takie miały na celu analizę 
pozwalającą wydzielić obszary o zróżnicowanych i ujednolico-
nych wartościach oporności. Następnie dane z arkuszy kalku-
lacyjnych kopiowane były do programu IPI2win, który posłu-
żył do przygotowania map izoom przekroju pionowego, jako 
interpretacji jakościowej sondowań, oraz przekrojów geoelek-
trycznych, jako interpretacji ilościowej, obrazującej stratygrafi ę 
podłoża (ryc. 9). 

Grafi czne programy komputerowe (jak CorelDraw czy 
Adobe Photoshop, a  także programy GIS) niezwykle uła-
twiają analizy porównawcze map będących efektem różnego 
rodzaju badań powierzchniowych. W przypadku niniejszego 

Ryc. 8. Zestawienia wykresów wartości oporności pozornej z 9 poziomów sondowań, wzdłuż ciągów SGE 10, 70, 140 i 200. Pionowa linia przerywana 
oznacza zachodni skraj obszaru o ujednoliconych wartościach oporności, odpowiadający zachodniemu skrajowi pola górniczego. Oprac. T. Herbich.

Fig. 8. Compilation of diagrams of apparent resistivity values from 9 soundings levels, along VES lines 10, 70, 140 and 200. Vertical, dashed line 
marks the western edge of the area with uniform resistivity values, corresponding to the western edge of the mining fi eld. Rendered by T. Herbich.
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Ryc. 9. Izoomy przekroju pionowego i przekroje geoelektryczne. Ciągi SGE 10 (u góry) i 20. Strzałki oznaczają miejsca uskoków 
tektonicznych. Oprac. T. Herbich.

Fig. 9. Pseudo cross-sections and resitivity cross-sections. VES lines 10 (top) and 20. Arrows indicate tectonic faults. Rendered by 
T. Herbich.
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opracowania, posłużono się programem CorelDraw. Zeska-
nowane mapy z  publikacji badań stanowiska „Za garncarza-
mi” obrazujące wyniki badań powierzchniowych, prezentują-
ce ukształtowanie powierzchni stanowiska i kierunki nachyle-
nia zboczy, rozrzut materiału pracownianego na powierzchni, 
hipotetyczne zasięgi pól eksploatacyjnych oraz lokalizację ba-
dań wykopaliskowych były porównywane z mapami obrazu-
jącymi zmiany rozkładu oporności w podłożu oraz wynikami 
sondowań (ryc. 10).

3. Wyniki badań elektrooporowych 

3.1. Profi lowania elektrooporowe 
Pomiary metodą profi lowań elektrooporowych wykazały 

znaczne zróżnicowanie oporności podłoża: w warstwie mierzo-
nej układem o rozstawie elektrod AB=6 m (dalej: warstwa płyt-
sza) zmiany mieściły się w przedziale 30–440 ohm-m (ryc. 6), 
w warstwie mierzonej układem o rozstawie AB=10 m (dalej: 
warstwa głębsza) mieściły się w  przedziale 50–180 ohm-m 

Ryc. 10. Mapy rozkładu oporności pozornej gruntu na planie warstwicowym. A – pomiary układem o rozstawach elektrod prądowych AB=6 m, 
elektrod potencjałowych MN=1 m. B – pomiary układem o rozstawach elektrod prądowych AB=10 m, elektrod potencjałowych MN=1 m. 
1 – wykopy; 2 – punkty SGE; 3 – obszary o ujednoliconych wartościach oporności (na podstawie wyników SGE); 4 – granica pola górniczego 
(na podstawie wyników SGE). Linią ciągłą obwiedziono zasięg pola górniczego, wyznaczony na podstawie analizy materiału powierzchniowego. 
Oprac. T. Herbich.

Fig. 10. Maps of the distribution of apparent soil resistivity on a contour map. A – measurements taken using an array with the spacing of current 
electrodes AB = 6 m and of potential electrodes MN = 1 m. B – measurements taken using an array with the spacing of current electrodes AB = 10 
m and of potential electrodes MN = 1 m. 1 – trenches; 2 – VES points; 3 – areas with uniform resistivity values (based on VES results); 4 – mining 
fi eld boundary (based on VES results). Continuous line marks the range of the mining fi eld, determined based on the analysis of surface material. 
Rendered by T. Herbich.
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(ryc. 7). W  przypadku pomiarów układem Schlumbergera 
przyjmuje się (w warunkach jednorodności podłoża), iż głę-
bokość prospekcji obejmuje warstwę do głębokości równej 
1/6 rozstawu AB (Herbich 2011). Na mapach ilustrujących 
zmiany rozkładu oporności widać, iż utwory o wyższej opor-
ności (powyżej 100–110 ohm-m w  warstwie płytszej i  120 
ohm-m w warstwie głębszej) znajdują się po wschodniej stro-
nie obszaru objętego prospekcją, w części zachodniej obszaru 
dominują wartości niższe, zwykle poniżej 80 ohm-m. Obszary 
o podwyższonych opornościach podzielić można na trzy stre-
fy: strefę południową, z centrum w kwadratach B8 i B9 (ryc. 
10), strefą środkową, o łukowato zagiętej granicy zachodniej, 
biegnącej od C2 po stronie północnej, poprzez B5 i B6 do C7 
po stronie południowej oraz strefę północną, z centrum w A2 
i B2. Strefy te w części pokrywają się z wypłaszczeniami za-
rejestrowanymi podczas analizy ukształtowania powierzchni 
(uznanymi jako powstałe w wyniku eksploatacji krzemienia; 
ryc. 1) i  obszarem występowania materiału pracownianego, 
zatem w  pierwotnej interpretacji, na podstawie wyników 
z 1981 r., strefę południową powiązano ze strefą eksploatacji 
krzemienia (Budziszewski 1986). Interpretację taką potwier-
dzały wyniki z sezonów prac 1982–1983 – zarówno strefa po-
łudniowa i północna pokrywały się w części z wypłaszczenia-
mi, w  obrębie wypłaszczenia biegła zachodnia granica środ-
kowej strefy o  podwyższonych opornościach. Podwyższenie 

oporności na obszarach eksploatacji uznane zostało za odbicie 
szybów, w  których wypełniskach znaleźć się miały zarówno 
piaski z  powierzchniowego poziomu czwartorzędowego, jak 
i  okruchy opoki pochodzące z  hałd – utwory powodujące 
wzrost oporności. Dopełnienie mapy pomiarami przeprowa-
dzonymi w  latach 1991–1992 wskazało, iż związek ten nie 
jest tak oczywisty, jak się pierwotnie wydawało, bowiem strefa 
środkowa zdecydowanie wykracza poza wschodnią granicę 
pola eksploatacyjnego i poza obszar prospekcji. 

Na etapie interpretacji wyników wykreślanych ręcznie, 
w latach 1981–1983, szereg gniazdowych podwyższeń opor-
ności wiązano z wypełniskami poszczególnych szybów. Chęć 
weryfi kacji tej hipotezy miała istotny wpływ na lokalizację 
wykopów. Wyniki wykopalisk wskazały, iż wypełniska prze-
cinają się wzajemnie, nie ma więc możliwości powiązania wy-
niku geofi zycznego z poszczególnymi jednostkami wydobyw-
czymi. Analiza cyfrowa i wykonanie cieniowanych modeli 3D 
wykazały, iż gniazdowe podwyższenia łączą się w pasy ułożone 
poprzecznie do spadku stoku (ryc. 6B i 7B). Anomalie te mogą 
być odbiciem warstwowania opoki (inf. Maciej Krajcarz).

3.2. Sondowania geoelektryczne elektrooporowe
Wyniki profi lowań stały się bardziej zrozumiałe po porów-

naniu ich z wynikami sondowań geoelektrycznych. Zestawie-
nia krzywych, obrazujących zmiany oporności wzdłuż ciągów 

Ryc. 11. Przekrój geologiczny (na podstawie M. Krajcarz, ryc. 6, w tym tomie) z lokalizacją punktów SGE ciągów 10 i 20 i uskoków tektonicznych 
(według A. Jagodzińskiego-Herbich 1981). Oprac. T. Herbich.

Fig. 11. Geological cross-section (based on M. Krajcarz, Fig. 6, in this volume) with the location of VES points, lines 10 and 20, and tectonic faults 
(aft er A. Jagodziński-Herbich 1981). Rendered by T. Herbich.
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sondowań po liniach zorientowanych EW, pozwalały wydzie-
lić obszary o  zróżnicowanych i  ujednoliconych wartościach 
oporności w warstwach do głębokości objętej pomiarami (na 
ryc. 8 – do głębokości mierzonej układem o rozstawie AB = 
8,4 m). Obszar o ujednoliconych opornościach, na podstawie 
doświadczeń z  badań w  Krzemionkach i  Polanach II uznać 
można było jako odbicie eksploatacji, w wyniku której zani-
kowi uległa wysokooporowa warstwa piasków glacjalnych, 
pokrywająca utwory wcześniejsze – opokę i  jej zwietrzelinę 
(Herbich 1992; 1995; 1997a, 2000; Herbich, Lech 1995). 
Zachodnia granica tak wyznaczonego pola górniczego odpo-
wiada w  przybliżeniu zachodniej granicy wypłaszczenia po-
łudniowego. W  przypadku wypłaszczenia środkowego, gra-
nica obszaru o  ujednoliconych wartościach przesunięta jest 
o ok. 10–15 m w kierunku wschodnim. Tak przeprowadzona 
analiza sondowań nie potwierdzała obecności eksploatacji 
zarówno na wypłaszczeniu północnym, jak i nie wskazywała 
wschodniej granicy obszaru eksploatacji (ryc. 10). Powyższy 
brak zgodności staje się zrozumiały przy analizie przekrojów 
geologicznych (ryc. 11;  rozdz. II.1, ryc. 4). Wysokooporowa 
warstwa powierzchniowa (odpowiadająca piaskom glacjal-
nym, widocznym w  profi lach wykopów i  wierceniach), śle-
dzona dzięki sondowaniom, na wypłaszczeniu północnym 
i po wschodniej stronie obszaru eksploatacji uległa zanikowi 
w wyniku erozji stokowej. Dla tego obszaru jedynymi zatem 
powierzchniowymi wskaźnikami eksploatacji były obecność 
materiałów pracownianych i morfologia powierzchni stoku.

Sondowania pozwoliły też postawić hipotezę o  innym 
czynniku wpływającym na powstanie wypłaszczeń. Przekroje 
wzdłuż ciągów 10 i 20 wskazują, iż w punktach SGE 60 i 160 
występują uskoki tektoniczne (Budziszewski 1990) (ryc. 9). 
Uskoki te pokrywają się dokładnie z granicami pomiędzy wy-
płaszczeniami. Wskazuje to, że wypłaszczenia powstały nie 
tylko w wyniku eksploatacji, ale także procesów erozyjnych, 
zakłóconych zmianami w tektonice podłoża. 

4. Podsumowanie

Badania kopalni w  Ożarowie zaowocowały zaintereso-
waniem szerszym problemem – oceną efektywności metody 
elektrooporowej w badaniu pradziejowych kopalń krzemie-
nia o różnych typach eksploatacji. Badania prowadzone na 
stanowiskach położonych na obszarze wychodni skał mezo-
zoicznych po północnej stronie Gór Świętokrzyskich objęły 
kopalnie o płytkiej eksploatacji jamowej i jamowo-niszowej, 
jaka miała miejsce na stanowisku „Za garncarzami” oraz na 
terenie Polan II (Chmielewska 1988) i Polan Kolonii (Schild, 
Królik, Mościbrodzka 1977, s. 29–51). Badania przeprowa-
dzono też na stanowiskach z  szybami jamowymi głęboko 
wkopanymi w  podłoże wapienne (Wierzbica „Zele”; Her-
bich 1993), czy też z kopalniami fi larowymi i komorowymi, 
znanymi z terenu Krzemionek (Herbich 1992; 1997a). Pra-
ce doprowadziły do wypracowania metodyki badawczej dla 
poszczególnych typów kopalń. Dla wszystkich kopalń klu-

czowym posunięciem było stosowanie profi lowań z pomia-
rami sięgającymi co najmniej do dwóch różnych głębokości 
oraz wykonywanie ciągów sondowań. Obserwacje zależ-
ności pomiędzy wartościami oporności na poszczególnych 
głębokościach stało się kluczem do określania zasięgów pól 
górniczych w przypadku eksploatacji jamowej, z jednostka-
mi wydobywczymi sytuowanymi w bezpośredniej bliskości. 
Tak prowadzone obserwacje pozwoliły na określenie zasięgu 
eksploatacji w Polanach II, Wierzbicy i na obszarze płytkiej 
eksploatacji w Krzemionkach (Herbich 1995). W przypad-
ku kopalni fi larowych i komorowych w Krzemionkach, pro-
fi lowania dające możliwość obserwacji zmian oporności na 
poziomie litej skały, poniżej warstw zwietrzelin, pozwalały 
precyzyjnie lokalizować szyby prowadzące do wyrobisk. Na 
obszarach o  zachowanej rzeźbie nakopalnianej większość 
z szybów zaznaczona jest na powierzchni lejami. Profi lowa-
nia pozwoliły jednak zlokalizować jednostki starsze, których 
leje przykryte zostały materiałem z hałd jednostek później-
szych (Herbich 1992; 1997a). Metodą najbardziej skuteczną 
w przypadku badań kopalń fi larowych i komorowych okaza-
ła się jednakże metoda radarowa (GPR – ground penetrating 
radar), pozwalająca wyróżnić zarówno wypełniska szybów 
na poziomie litej skały, jak i  określić głębokości i  poziome 
zasięgi wyrobisk na poziomie eksploatacji krzemienia – do 
głębokości ok. 10 m poniżej powierzchni gruntu (Borkow-
ski 1992). Ze względu na położenie wyrobisk na znacznej 
głębokości, wynik sondowań był ambiwalentny – pozwa-
lał na wyróżnienie w  przekroju geoelektrycznym wyrobisk 
znanych w wyniku wykopalisk (Herbich 1992, s. 111–113; 
1997a, s. 311), efekt był jednak zbyt mało wyrazisty, aby me-
toda ta dawała wynik o wysokim stopniu pewności w przy-
padku pomiarów na terenach nierozpoznanych archeolo-
gicznie.  

Doświadczenia wyniesione z  badań geofi zycznych prowa-
dzonych na obszarze pradziejowych kopalń krzemienia w okre-
sie ok. półtorej dekady, od schyłku lat 70. do początku 90. ubie-
głego wieku, zarówno na terenie Polski, jak i w innych krajach 
europejskich, pozwoliły na sumaryczną ocenę efektywności me-
tod geofi zycznych w rozwiązywaniu problemów, przed którymi 
stają badacze tego typu stanowisk (Herbich 1997b ; Budziszew-
ski 2000, s. 40-43).

Zastosowana w Ożarowie i przedstawiona w tym opraco-
waniu metoda określania granicy płytkiej eksploatacji poprzez 
obserwację zmian oporności w  obrębie warstw sięgających 
zwykle nie głębiej niż ok. 0,5 m, prowadzona przy pomocy 
sondowań SGE, powstała na bazie doświadczeń pozyskanych 
w Krzemionkach, podczas pomiarów wzdłuż tzw. magistrali 
oraz w rejonie Stoków (Herbich 1997a, s. 308–310). Badania 
te prowadzone były już po zakończeniu pierwszej fazy badań 
ożarowskich, podczas której analizowano sondowania. Zatem 
najbardziej wartościowe obserwacje dla określenia granic pola 
górniczego „Za garncarzami” – na podstawie wyników SGE 
– nie zostały przeprowadzone bezpośrednio w trakcie pomia-
rów, ale dopiero w  trakcie cyfrowej analizy wyników, doko-
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nanej dla potrzeb tej publikacji, blisko 30 lat po zamknięciu 
etapu prac polowych. 

Uwaga ta pokazuje, jak istotnym zagadnieniem jest archi-
wizacja danych polowych. Prawidłowa archiwizacja stwarza 
bowiem szansę analizy danych przy użyciu nowych narzędzi 
badawczych, wchodzących w  zastosowanie lata po przepro-
wadzeniu badań. Uwagę tę można traktować jako postulat do 
służb odpowiedzialnych za tworzenie standardów prowadze-
nia i  archiwizacji wyników badań archeologicznych, w  tym 
badań geofi zycznych.
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II.2.3.  Electrical resistivity surveys of the “Za garncarzami” mining fi eld at Ożarów, 
Opatów County 

Th e publication presents a new study of the results of 
geophysical surveys carried out at the “Za garncarzami” 
mining fi eld at Ożarów between the early 1980s and the 
1990s. Th e study provided an opportunity to recall the then 
methodology of electrical resistivity survey and to outline the 
steps to be taken to analyse the results obtained at that time 
with the use of digital technology. It also showed what new 
information was gained through such an analysis.

1.  Geophysical surveys of the “Za garncarzami” 
mining fi eld: aims, methods, documentation

In order to avoid time-consuming and cost-intensive 
activities involved in using classical excavation methods to 
determine the range of exploitation, the author of the research 
programme ( J. Budziszewski) decided to employ non-invasive 
methods. An analysis of the micromorphology of the site 
surface, an analysis of the surface material distribution and 
geophysical surveys were carried out. Th e surveys consisted of 
electrical profi ling (allowing determination of the horizontal 
range of structures) and vertical electrical sounding (VES – 
allowing observation of substrate stratigraphy). Electrical 
resistivity profi ling was performed using the Schlumberger 
array with the separation of current electrodes A and B of 6 
and 10 m, and the spacing of potential electrodes M and N 
of 1  m. Th e sampling density was 1 measurement per 1  m2. 
Th e measurements covered an area of about 14,000 m2. 
Electrical sounding was carried out along nine survey lines 
(a total of 95 sounding points in 10-m intervals per line): 
two lines of 200 m each and seven lines measuring from 50 
to 70 m in length (Figs. 1 and 2). Measurements were taken 
using the Schlumberger symmetrical array with the spacing of 
electrodes M and N from 0.30 to 3 m, and of electrodes A and 
B from 0.90 to 25 m. Th e instruments were not equipped with 
an internal memory which would allow automatic registering 
of measurements. In the 1980s, it was also not possible to 
process the results digitally. Th erefore, all the documentation, 
from the recording of measurements in the fi eld (Figs. 3 and 
4) to drawing restivity maps and geoelectrical cross-sections, 
was created manually (Fig. 5).

2.  Digital analysis of measurement results: procedures 
and tools

Th e profi ling and sounding data were entered into 
spreadsheets. Th e profi ling data was processed with the 
Geoplot 4.0 programme; the despike and low pass fi lter 
algorithms were used. A graphical representation of the 
results was prepared using the Surfer 15 programme. Maps of 
soil resistivity distribution in selected value ranges were made, 

using a colour scale, for the non-interpolated data (Figs. 6A 
and 7A) and for the data with the values aft er interpolation to 
a 0.5-m-side grid and subjecting to the low pass fi lter algorithm 
(Figs. 6C and 7C). 3D models of soil resistivity distribution 
were also rendered in a colour scale, with the shaded relief 
eff ect used for the data interpolated to a 0.5-m-side grid and 
subjected to the low pass fi lter algorithm (Figs. 6B and 7B).

Th e electrical sounding data were entered into spreadsheets 
and presented as combinations of curves showing changes in 
the resistivity along each of the survey lines for the selected 
spacings of the measurement array (Fig. 8). Th e aim was to 
register the areas with diff erent and uniform resistivity values. 
Next, the data from the spreadsheets were copied to the 
IPI2win programme, which was used to prepare pseudo cross-
sections – as a qualitative interpretation of the soundings – 
and resisitivity cross-sections – as a quantitative interpretation 
of the substrate stratigraphy (Fig. 9).

3. Results of electrical resistivity surveys 

3.1. Electrical resistivity profi ling 
Resistivity maps show that the formations with higher 

resistivity are located on the eastern side of the prospected area; 
lower values (below 80 ohm-m) prevail in the western part of 
the area. Th e areas with increased resistivity can be divided into 
three zones: the southern zone, with the centre in squares B8 and 
B9 (Fig. 10); the central zone, with an arched western border 
running from C2 on the northern side through B5 and B6 to 
C7 on the southern side; and the northern zone, with the centre 
in A2 and B2. Th ese zones partly overlap with the fl attenings 
recorded during the analysis of the surface relief (considered to 
have been caused by fl int exploitation; Fig. 1) and with the area 
of occurrence of workshop material. Th erefore, in the original 
interpretation based on the 1981 results, the southern zone was 
linked to the fl int exploitation area. Th e increase in resistivity in 
the exploitation areas was assumed to refl ect the shaft s, whose 
fi lls were to contain both sand from the Quaternary surface 
level and chunks of siliceous limestone (opoka) from the heaps, 
i.e., formations causing an increase in resistivity. Adding the 
measurements obtained in 1991–2 to the map showed that 
this connection is not as obvious as it originally seemed, as the 
central zone defi nitely goes beyond both the eastern boundary 
of the exploitation fi eld and the prospection area.

While interpreting the results drawn by hand in the years 
1981–3, a number of nest-like increases in resistivity were linked 
to the fi lls of individual shaft s. Th e desire to verify this hypothesis 
had a signifi cant impact on the location of the trenches. Th e 
results of the excavations indicated that the fi lls are intersected, 
so it is not possible to connect the geophysical result to individual 
mining units. Th e digital analysis and the rendering of shaded 
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3D models showed that the nest-like increases connect into 
bands arranged transversely to the slope (Figs. 6B and 7B). Th ese 
anomalies may refl ect siliceous limestone beddings.

3.2. Vertical electrical sounding

The profiling results became more comprehensible after 
comparing them with the results of electrical sounding.  
The combinations of curves, showing the changes in 
resistivity along the EW-oriented sounding survey lines, 
allowed separating the areas with different and uniform 
resistivity values (Fig. 4). The area of uniform resistivity 
values, based on the experience from the research at 
Krzemionki and Polany II, could be considered a reflection 
of exploitation as a result of which the high-resistivity 
layer of glacial sand covering earlier sediments – siliceous 
limestone and its regolith – disappeared. The western 
boundary of the mining field delineated in such a manner 
roughly corresponds to the western boundary of the 
southern flattening. In the case of the central flattening, 
the boundary of the area with uniform values is shifted 
by about 10–15 m to the east. The analysis of the surveys 
carried out in this way did not confirm exploitation on the 
northern flattening nor did it indicate the eastern border 
of the exploitation area (Fig. 10). The above inconsistency 
becomes understandable when analysing geological 
cross-sections (Fig. 11). The high-resistivity surface layer 

(corresponding to the glacial sand visible in the profiles of 
the excavations and drillings) on the northern flattening 
and eastern side of the exploitation area disappeared due 
to slope erosion. Therefore, the only surface indicators of 
exploitation in this area were the presence of workshop 
material and morphology of the slope surface.

Th e electrical sounding also allowed putting forward 
a hypothesis about another factor infl uencing the creation of 
the fl attenings. Th e sections along lines 10 and 20 indicate 
that there are tectonic faults at VES points 60 and 160 (Fig. 
9). Th ese faults coincide exactly with the boundaries between 
fl attenings. Th is indicates that the fl attenings are the result 
not only of exploitation, but also of erosive processes aff ected 
by the changes in the substrate tectonics.

Th e method presented in this study and used at Ożarów 
to determine the boundary of shallow exploitation through 
observation of changes in resistivity within the layers that 
usually reach no deeper than about 0.5 m, carried out using 
the VES method, was created based on the experience gained 
only aft er the end of the fi rst phase of the Ożarów research 
during which the soundings were analysed. Th erefore, the 
observations most valuable for determining the boundaries of 
the “Za garncarzami” mining fi eld – based on the VES results 
– were not made directly when taking the measurements but 
only during the digital analysis of the results, carried out for 
the purpose of this publication nearly 30 years aft er the end 
of the fi eld works.
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II.3. Odsłonięte elementy kopalni 

Janusz Budziszewski

Odtworzenie dynamiki wypełniania się stosunkowo głębo-
kich jam, jakimi były pradziejowe szyby górnicze, jest jednym 
z  ważniejszych wyzwań archeologii polowej. Gromadzone 
przez dekady obserwacje oraz wyniki wieloletnich eksperymen-
tów pokazują, że w naturalnych warunkach proces ten zacho-
dzi w trzech fazach (Schild i in. 1977, s. 46–51; Kadrow 1991, 
s. 29–32, Ryc. 10). Najpierw, już w trakcie eksploatacji i bezpo-
średnio po jej zakończeniu, przy dnie gromadzą się niewielkie 
ilości sedymentów zmywanych z  najbliższej okolicy gardzieli 
szybu oraz jego ścian bocznych. Brak zabezpieczenia obiektu 
powoduje, że w  okresie od kilku następnych miesięcy do kil-
ku lat, na skutek różnych procesów zawalają się ściany obiektu. 
W efekcie obiekt wypełnia się w znacznej mierze, a jego gardziel 
znacznie się poszerza, tworząc płytką nieckę. W  przeciwień-
stwie do poprzedniej fazy, wypełnianie płytkiej niecki namywa-
mi z okolicy jest procesem niezwykle powolnym i może trwać 
setki, a nawet tysiące lat. Oczywiście, zarówno tempo, jak i cha-
rakter procesów geologicznych w poszczególnych fazach zależą 
w pełni od fi zycznych i mechanicznych parametrów sedymen-
tów, w jakich wydrążony został obiekt (Wiłun 1987). Warto też 
pamiętać, że naturalna sekwencja tworzenia wypełnisk może 
być przerywana antropogennymi zasypiskami tworzonymi 
z różnego typu materiałów (Schild 1997, s. 124–129).

Odtworzenie procesów wypełniania obiektów górniczych 
wymaga znajomości budowy geologicznej obszaru stanowiska 
oraz przebiegu procesów erozyjnych, jakie mogą zachodzić 
w  konkretnych warunkach, a  także starannej dokumentacji 
odkrywanych podczas badań wykopaliskowych nawarstwień. 
Wzniesienie, na którym leży stanowisko w  Ożarowie, budują 
górnokredowe opoki (rozdz. II.1). Ich górne partie są zwietrza-
łe, a najwyższe kilkadziesiąt centymetrów – bardzo zwietrzałe. 
Trzeba podkreślić, że procesy wietrzenia kredowych opok mają 
na większości obszaru stanowiska zupełnie inny przebieg niż 
wietrzenie jurajskich wapieni, z których w pradziejach dobywa-
no krzemienie pasiaste i czekoladowe. O ile jurajskie wapienie 
wietrzeją pękając na coraz to drobniejsze kostki, w efekcie czego 
ich zwietrzelina nazywana jest poziomem gruzowowietrzelino-
wym, to opoki w Ożarowie, poza najwyższą partią stanowiska, 
zmieniają podczas wietrzenia swą konsystencję do postaci przy-
pominającej tzw. kredowy kit (ang. chalk putty), w której coraz 
rzadziej znajdują się mniej zwietrzałe fragmenty skał. W kilku-
dziesięciocentymetrowej, najwyższej warstwie, określanej jako 
opoki bardzo zwietrzałe, zachowanych fragmentów skał nie ma 
już wcale. Zwietrzenie takie znane jest ze skał kredowych wystę-
pujących pod dnami suchych dolin (Mortimore 1979). Stwarza 
ono pracom górniczym krańcowo trudne warunki techniczne, 
toteż zazwyczaj krzemienie nie były z takich skał eksploatowa-
ne. W Ożarowie jest inaczej. Na opokach leży cienka, zazwyczaj 
ok. 20-centymetrowa warstwa zwięzłej gliny, powstałej zapew-

ne na skutek długotrwałego wietrzenia chemicznego niżej leżą-
cych skał węglanowych. W niektórych miejscach bezpośrednio 
na niej znajduje się równie cienka warstwa bardziej spiaszczonej 
gliny pochodzenia lodowcowego (rozdz. II.1). Sekwencje stra-
tygrafi czną wieńczą trzy serie osadów piaszczystych, zapewne 
glacjalnej genezy. Zazwyczaj mają one w  sumie grubość kil-
kudziesięciu centymetrów. Na ich powierzchni zachowały się 
w wielu miejscach skupiska krzemiennych materiałów pracow-
nianych. Pradziejowe szyby na stanowisku „Za garncarzami” 
sięgały zazwyczaj do zwietrzałych warstw opoki, osiągając przy 
tym głębokość co najwyżej nieznacznie przekraczającą 3 metry. 
Przecinały one zawsze co najmniej trzy warstwy o zupełnie róż-
nych parametrach technicznych – luźne sedymenty piaszczyste, 
zwięzłe gliny i średnio zwięzłą bardzo zwietrzałą opokę.

Analiza sedymentów wypełniających obiekty górnicze po-
zwoliła na rekonstrukcję procesów naturalnych kreujących po-
wstawanie różnego typu wypełnisk. Wyróżniono wśród nich 
efekty wietrzenia ścian szybów i  hałd wewnętrznych in situ, 
osuwiska górnych partii ścian szybów, obrywy stropów nisz, 
efekty powstawania i destrukcji naturalnych nisz krasowych, 
wreszcie spłukiwania i  spełzywania materiałów z  najbliższej 
okolicy szybu (Budziszewski 1997a; 2000, s. 47–54). Efekty 
procesów naturalnych uzupełniają zasypiska antropogenne 
zbudowane z różnych sedymentów. Kłopotem podczas analiz 
wypełnisk obiektów na polu górniczym w  Ożarowie jest to, 
że pojedyncze wydarzenie stratygrafi czne może budować tu 
pakiet bardzo różnych sedymentów i przeciwnie – dość po-
dobnie wyglądające warstwy mogą mieć różną genezę.

Pole górnicze „Za garncarzami” leży na południowo-za-
chodnim stoku wzniesienia łagodnie opadającego do rozległej 
suchej doliny o staroplejstoceńskiej metryce. Szczegółowe stu-
dia mikrorzeźby wykazały, że stanowisko leży w ledwo zazna-
czonym obniżeniu biegnącym skośnie do stoku wzniesienia, 
podzielonym przez dwa słabo czytelne progi (Budziszewski 
1986; 2000, ryc. 11; rozdz. II.2.2). Badania geofi zyczne su-
gerują, że północny próg stanowi odbicie uskoku tektonicz-
nego (Budziszewski 2000, ryc. 18; rozdz. II.2.3). Natomiast 
południowy, wyraźniejszy próg wyznacza zapewne granicę 
pomiędzy skałami in situ i  rumoszem na wtórnym złożu 
przy brzegu doliny. W sumie dzielą one interesujące nas pole 
górnicze na trzy zasadnicze części (ryc. 1). Zgodnie z założe-
niami, badania wykopaliskowe ograniczono do niewielkich, 
ściśle określonych partii stanowiska (rozdz. II.2.1). W każdej 
z trzech części pola górniczego założono jeden wykop wiodą-
cy o powierzchni od 10 do 24 m2. W środkowej i północnej 
partii stanowiska uzupełniono je pięcioma małymi szurfami 
o powierzchni od 1 do 2 m2. Natomiast w części południowej 
uzupełnienie takie stanowił dozór archeologiczny wykopów 
fundamentowych pod wznoszone tu zabudowania gospodar-
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Ryc. 2. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. 
opatowski. Plan wykopu VII po usunięciu warstwy ziemi 
ornej wraz z lokalizacją kopalni VII/1, cięcia profi lowego i 
zarysu dna szybu (linia kropkowana). Rys. W. Grużdź.

Fig. 2. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów 
County. Plan of Trench VII aft er removing the arable 
layer, with the location of mine VII/1, section cutting and 
shaft  bottom outline (dotted line). Drawn by W. Grużdź.

skie (ryc. 1). W wyniku prac wykopaliskowych w każdej części 
pola górniczego przebadano w całości jeden szyb. Dodatkowo 
wyeksplorowano również uchwycone w wykopach fragmenty 
jedenastu dalszych obiektów tego typu oraz dwóch płytkich 
jam, testujących warunki geologiczne na obszarze planowa-
nych kopalni. Siedem spośród powyższych obiektów odkryto 
w południowej części stanowiska (ryc. 1:IV), pięć w środko-
wej (ryc. 1:I), a cztery w północnej (ryc. 1:V, VII, VIII) 

Najwyższa partia stanowiska „Za garncarzami” leży na 
opokach popękanych zwietrzelinowo. Jest to najsłabiej dziś 
poznana część pola górniczego. Jej analizę, opartą o wyniki ba-
dań geofi zycznych, utrudnia fakt bardzo urozmaiconej rzeźby 

stropu opok, powstałej w wyniku czwartorzędowych procesów 
geologicznych (rozdz. II.2.3). W  efekcie podstawowy wykop 
badawczy o rozmiarach 5×2 m – wykop VII – ulokowano na 
obszarze mocnej anomalii elektrooporowej, która okazała się 
efektem sporej niecki w stropie opok, wypełnionej glacjalnymi 
sedymentami piaszczystymi, ale leżącej już na obrzeżu pola gór-
niczego. Niecka ta czytelna była w mikrorzeźbie powierzchni 
do czasów nowożytnych. Zupełnie wypełniła się dopiero w wy-
niku erozji spowodowanej uprawą roli, stąd warstwa orna ma 
tu dzisiaj grubość od pół metra do ponad 60 cm. W spągu war-
stwy ornej i bezpośrednio pod nią całą powierzchnię pokrywa 
nieregularny bruk materiałów pracownianych („krzemienisko” 

według określenia J. Lecha – 1981, s. 55–58). Nie 
można w nim wydzielić poszczególnych pracowni. 
Nie sposób dziś ustalić, czy jest to efekt nakładania 
się pracowni w pradziejach, czy ich struktury zosta-
ły zniszczone przez orkę w  początkowym okresie 
uprawy. Na obszarze wykopu zlokalizowano tylko 
jeden pradziejowy szyb oraz jeden niewielki wkop 
testujący sytuację geologiczną pod planowaną kolej-
ną kopalnię. Szyb zagłębiał się w zwietrzelinę opoki 
– mającej tu postać drobnych kostek – na głębokość 

Ryc. 1. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Lokalizacja wykopów 
(3) na tle zasięgu stanowiska (1) i pola górniczego (2). Oprac. M. Jakubczak.

Fig. 1. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Location of 
trenches (3) against the range of the site (1) and the mining fi eld (2). 
Rendered by M. Jakubczak.
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ok. 160 cm, a jego całkowitą głębokość można szacować na 220 
cm. Był on zapewne prostym dołem o owalnym kształcie i wy-
miarach ok. 100×120 cm, zorientowanym wzdłuż osi SW–NE 
(ryc. 2). Okazało się jednak, że był on ulokowany już poza zasię-
giem występowania in situ krzemieni nadających się do obróbki. 
W związku z tym wydaje się, obiekt ten jest zaczątkową formą 
kopalni, w której zaniechano eksploatacji. Nie znaczy to, że dla 
jego twórców był on zupełnie jałowy. Nadający się do obróbki 
krzemień występuje na tym obszarze nie tylko w skale in situ, 
lecz również w dwóch poziomach leżących na wtórnym złożu 
w spągu utworów czwartorzędowych. Występują w nich frag-
menty krzemieni wcale pokaźnych rozmiarów, a w materiałach 
pracownianych mamy poświadczone ich wykorzystywanie. Po 
opuszczeniu obiekt został zasypany w niewielkim stopniu (do 
wysokości 60–130 cm) hałdą gruzową z drążenia kolejnej jed-
nostki. Wsypywano ją od strony południowej (ryc. 3A). W ta-
kim stanie obiekt pozostawał przez dłuższy czas, tak że przy jego 
dnie zaczęło się wietrzenie ściany, zmierzające do utworzenia 
niszy krasowej. Nie zdążyło to nastąpić, bo od strony SW osu-

nęła się spora część ściany obiektu (ryc. 3B). W dokumentacji 
polowej niszę tego osuwiska uznano mylnie za stopień komu-
nikacyjny w  szybie (Budziszewski 1986, s. 70; Budziszewski, 
Grużdź 2014, s. 153). Odświeżony osuwiskiem obiekt stosun-
kowo szybko wypełniono serią antropogenicznych niewielkich 
zasypisk, tym razem wsypywanych od strony NE. Towarzyszy-
ły im równie niewielkie osypiska ścian szybu i  leżących przy 
jego gardzieli materiałów pracownianych (ryc. 3C). W efekcie 
obiekt stał się rozległym (250×200 cm) dołkiem o głębokości 
ok. 70 cm. Przez wiele następnych lat powoli wypełniał się on 
namywani piaszczystych sedymentów z  okolicy. Namywy te 
zawierały także sporo węgli drzewnych, z  których uzyskano 
datę radiowęglową (Gd-2451) 3580 +/- 220 BP (Budziszew-
ski 1997b; rozdz. IX). Pozycja stratygrafi czna datowanej próby 
nie pozwala niestety ustalić, czy węgle były starsze, czy młodsze 
od kopalni, w wypełnisku której się znalazły. Historię obiektu 
wieńczy pozostałość niewielkiego okrągłego wkopu o średnicy 
zapewne ok. 50 cm i głębokości niewiele większej, który sięgnął 
do stropu antropogenicznych zasypisk (ryc. 3D). Dolna jego 

Ryc. 3. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Przekrój S-N szybu VII/1. Rys. J. Budziszewski.

Fig. 3. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. S-N section of Shaft  VII/1. Drawn by. J. Budziszewski.
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Cztery metry dalej na południowy zachód wyeksploro-
wano kolejny sondaż (wykop V) o  rozmiarach 1×2 m. Zlo-
kalizowano go w miejscu wyraźnej anomalii elektrooporowej 
spowodowanej grubą, blisko 30 cm grubości warstwą piasz-
czystych sedymentów czwartorzędowych. Miejsce to podlega 
obecnie erozji spowodowanej działalnością rolniczą, a  war-
stwa ziemi ornej ma tu niespełna 20 cm. W części SE sondażu 
uchwycono krawędź osuwiska znaczącego granicę kolejnego 
obiektu górniczego (ryc. 5). Zarówno ze spągu warstwy ornej, 
jak i najwyższych partii wypełniska kopalni pozyskano blisko 
2000 zabytków krzemiennych.

Wiodący wykop dla środkowej części pola górniczego 
ulokowano znacznie niżej, na obszarze najwyraźniejszego 
zaklęśnięcia stoku (ryc. 1). Zaklęśnięcie to ma starą gene-
zę. Wynika z ukształtowania stropu skał kredowych. Erozja 
związana ze współczesną uprawą roli powoli je wypełnia, 
w efekcie czego warstwa ziemi ornej sięga tu 50 cm grubo-
ści. W jej spągu i bezpośrednio pod nią zachowały się resztki 
pracowni krzemieniarskich i  gruzowych hałd szybów. Leżą 
one na piaszczystych sedymentach czwartorzędowych, któ-
rych trzy serie mają grubość od 30 do 70 cm. Wyrównują 
one powierzchnie bardzo urozmaiconej rzeźby stropu skał 
kredowych przykrytych cienką, 10-20-centymetrową war-
stwą glin zwietrzelinowych. Kredowe opoki zdają się tu le-
żeć in situ, lecz są zupełnie zwietrzałe. Najwyższa partia skał 
ma tu postać o konsystencji określanej jako tzw. kit kredowy 
tylko z rzadka znajdują się w niej mniej zwietrzałe fragmen-
ty. Nie może być tu mowy o  jakiejś rozwiniętej eksploata-
cji podziemnej, tym bardziej, że cały ten obszar jest wręcz 
potrzaskany tektonicznie. Strzępy pierwotnych poziomów 
krzemieni zachowane są tu w  co najwyżej kilkumetrowych 
odcinkach. 

Ryc. 5. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Profi l 
południowy wykopu V ukazujący fragment piaszczysto gliniastych 
zmywów do kopalni V/1. Rys. E. Krakowska, J. Budziszewski.

Fig. 5. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Cross-
section of southern wall of Trench V with sandy and clay sediments 
washed down the mine V/1. Drawn by E. Krakowska, J. Budziszewski.

partia została szybko zasypana hałdą gruzowowietrzlinową 
z drążenia kolejnej jednostki, wsypywaną tym razem od strony 
SE, po czym nowe niewielkie i płytkie zagłębienie zapełniło się 
powoli namywani piaszczystymi. Sposób potraktowania obiek-
tu po jego opuszczeniu jest tu analogiczny jak w  przypadku 
kopalni niszowych z  młodszej fazy kultury mierzanowickiej. 
Z  drugiej strony fakt, że ponowiono próbę drążenia kopalni 
w niemal w pełni zasypanym obiekcie sugeruje, że raczej powi-
nien on być wiązany ze starszą fazą wykorzystywania stanowi-
ska. Eksploracja wykopu VII przyniosła w sumie ponad 25000 
zabytków krzemiennych, towarzyszyły im liczne formy wyko-
nane ze skał krystalicznych, których część stanowią zapewne 
narzędzia górnicze.

W odległości 32 m na północ od opisanego wyżej wykopu 
wyeksplorowano sondaż o  rozmiarach 2×1 m (wykop VIII). 
Okazało się, że w miejscu tym sedymenty piaszczyste są zupełnie 
zerodowane, a współczesna orka niszczy już strop glin. W tej sy-
tuacji warstwa ziemi ornej ma tylko 15–25 cm grubości. W na-
rożniku SW wykopu uchwycono zarys krańca obiektu eksploata-
cyjnego, który wyklinowywał się poza zasięg sondażu na głęboko-
ści 50 cm (Ryc. 4). W spągu warstwy ornej i fragmencie obiektu 
górniczego znaleziono niespełna 200 zabytków krzemiennych. 

Z kolei 26 m na południe od wykopu VII wyeksplorowano 
sondaż o rozmiarach 1×1 m (wykop VI). Jak się wydaje, znaj-
duje się on w strefi e pomiędzy najwyższą a środkową częścią 
pola górniczego (ryc. 1). Również tutaj sedymenty piaszczy-
ste zachowały się zupełnie szczątkowo i warstwa ich nie prze-
kracza 10 cm miąższości, znajdując się w całości strefi e wmy-
wów bezpośrednio pod niezbyt grubą – ok. 20 cm – warstwą 
współczesnej ziemi ornej. W  spągu tej ostatniej znaleziono 
niewiele ponad 100 zabytków krzemiennych. Na pozostałości 
aktywności górniczej nie natrafi ono.

Ryc. 4. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 
Uchwycony w sondażu kraniec szybu VIII/1. Fot. J. Budziszewski.

Fig. 4. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Edge 
of Shaft  VIII/1 captured in a test excavation. Photo J. Budziszewski.
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Wykop I miał pierwotnie wymiary 10×2 m, po czym został 
poszerzony o kolejne 4 m2 (ryc. 1). Okazało się, że leży on na ob-
szarze zwartego występowania pradziejowych kopalni, których 
pozostałości zajmują ponad 80% jego powierzchni. Odsłonięto 
tu fragmenty pięciu obiektów eksploatacyjnych, z których czte-
ry związane były stratygrafi cznie (ryc. 6). Jeden z nich przeba-
dany został w całości. Był to szyb niszowy o maksymalnie rozwi-
niętej formie – z kontrniszą na hałdę wewnętrzną (Budziszew-
ski 1997a). Głębokość jego wynosiła nieco ponad 3 m (ryc. 7). 
W jego dnie znajdowała się wnęka po wyeksploatowaniu jednej 
dużej buły krzemienia oraz nieuwieńczone powodzeniem śla-
dy pracy zmierzającej do pozyskania drugiej buły (ryc. 9). Ze 
śladów tych wynika, że dno szybu znajdowało się na poziomie, 
w którym ujawniały się duże buły krzemienia. Ich wydobycie 
wymagało jednak sięgnięcia ponad 0,5 m poniżej dna szybu, co 
w warunkach panujących w niskich niszach nie było zadaniem 
łatwym. Po zakończeniu eksploatacji obiekt pozostawiono nie-
zasypany. Stosunkowo szybko doprowadziło to do osiądnięcia 
hałdy wewnętrznej w rozległej niszy południowej i jej stopnio-
wego zawalenia (ryc. 7). Wypełniło to obiekt w niewiele więcej 
niż ¼ głębokości. Wtedy po raz pierwszy materiały natural-
nych wypełnisk uzupełniono niewielkimi antropogenicznymi 
zasypiskami – gruzem z  eksploatacji kolejnych kopalni. Dno 
obiektu ciągle jeszcze znajdowało się na głębokości około 2 m, 
na poziomie opok zupełnie zwietrzałych. Wody z wiosennych 
roztopów najpierw utworzyły, a  potem doprowadziły do spe-
cyfi cznego zawalenia trzech naturalnych nisz. Procesy te objęły 
północną połowę obwodu szybu. Brak ich tylko w części, w któ-
rej ściany szybu chronione były materiałem z zawalonej wcze-
śniej antropogenicznej niszy południowej. W jednym z natural-
nych zawałów zachowały się węgle drzewne, z których uzyskano 
datę (Gd-4159) 3750 BP (Budziszewski 1997b; rozdz. IX). 
Gdy w efekcie tych procesów obiekt wypełnił się w 2/3, a w jego 
miejscu powstał rozległy dół o średnicy ponad 3 m i głębokości 
niewiele przekraczającej metr, zaczęto zasypywać go materiałem 
z drążenia kolejnych kopalni. Wyróżnić można trzy obfi te zasy-
piska. Każde z nich wsypywano z innej strony, a zatem zapewne 
powstawało podczas eksploatacji innej kopalni. We wszystkich 
przypadkach materiał pochodził z  drążenia głębszych partii 
szybów lub nisz. Relatywnie niewielkie objętości zasypisk an-
tropogenicznych sugerują, iż nigdy nie deponowano w jednym 
miejscu całego materiału z eksploatacji kolejnej kopalni. System 
gospodarki gruzem musiał być bardziej skomplikowany. Pod 
najmłodszym z antropogenicznych zasypisk odkryto ślady nie-
wielkiego ogniska. Pozyskane z niego węgle drzewne uzyskały 
datę (Gd-2115) 3430 +/-80 BP (Budziszewski 1997b; rozdz. 
IX). Gdy materiał zasypisk ustabilizował ściany obiektu, pozo-
stawiono go, aby powoli wypełniał się materiałami pracownia-
nymi i  piaszczystym sedymentem z  sąsiedztwa. Wśród mate-
riałów pracownianych w najwyższej partii wypełniska odkryto 
jedyny na stanowisku fragment rogowego narzędzia (rozdz. 
VI.1). Szczegółowe analizy wypełniska obiektu przywiodły do 
zaskakującej konstatacji, że pierwotnie musiała być to kopalnia 
o wąskim owalnym szybie o wymiarach 180×130 cm i trzech 

rozległych niszach sięgających 140 cm od ściany szybu. Łączna 
powierzchnia nisz ponad dwukrotnie przekraczała powierzch-
nię dna szybu (ryc. 9; Budziszewski 1997a, ryc. 8).

Niecka erozyjna górnej partii kopalni I/4 uszkodziła star-
szy szyb I/5, którego tylko wschodni kraniec uchwycono 
w wykopie (ryc. 6 i 10). Na głębokości około 1 m wyklinowu-
je się on poza jego zasięg. Wypełnisko tej jednostki ma inny 
charakter. W obserwowanym profi lu budują je dwa zasypiska 
gruzowowietrzelinowe, rozdzielone materiałami pracowni 
krzemieniarskiej. W jej sąsiedztwie znajdowały się rozproszo-

Ryc. 6. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Plan 
wykopu I. Rys. W. Grużdź.

Fig. 6. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Plan 
of Trench I. Drawn by W. Grużdź.
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Ryc. 7. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, 
pow. opatowski. Profi l szybu I/4 z zaznaczoną (32) 
koncentracją materiału, który posłużył do wydzielenia 
poszczególnych rodzajów produktów debitażu. 
Rekonstruowane jednostki stratygrafi czne: 1 – hałda 
wewnętrzna; 2 – osuwisko czoła hałdy wewnętrznej; 
3 – I obryw stropu niszy południowej; 
4 – osuwisko północno-wschodnie ściany szybu; 
5 – II obryw stropu niszy południowej; 6 – materiał 
z zawalenia niszy południowej; 7 – I zasypisko 
antropogenne ; 9 – II osuwisko północno-wschodnie 
ściany szybu; 10-12 – osuwiska południowe ściany 
szybu + obryw stropu niszy północno-zachodniej; 
13 – materiał z powstania niszy krasowej zachodniej 
– I faza; 14 – II zasypisko antropogenne; 15 – materiał 
z powstawania niszy krasowej północnej – I faza; 
16 – materiał z powstawania niszy krasowej północnej 
– II faza; 17 – osuwisko południowo-zachodnie ściany 
szybu + zmywy sedymentu wewnątrz wypełniska; 
18 – materiał z powstawania niszy 
krasowej północno-wschodniej – II faza; 
19 – materiał z wymywania południowej ściany szybu; 
20 – materiał spłukany ze wschodniej okolicy szybu; 
21 – III zasypisko antropogenne; 26–27 – materiał 
z zawalenia niszy krasowej północnej i północno-
wschodniej; 28 – IV zasypisko antropogenne; 
29 – osuwisko zachodniej ściany szybu; 30 – osuwisko 
północno-zachodniej ściany szybu; 31 – V zasypisko 
antropogenne; 32 – pracownia krzemieniarska, w której 
znaleziono narzędzie z poroża; 33 – materiał spłukany 
z południowo-wschodniej okolicy szybu; 
34 – osuwisko czoła zasypiska antropogennego IV; 
35 –  materiał spłukany z północno-wschodniej okolicy 
szybu  (Budziszewski 2000). Rodzaje sedymentu: 
a – współczesna ziemia orna; skały in situ: b – piaski 
czwartorzędowe, c – gliny czwartorzędowe, d – opoka 
turońska bardzo zwietrzała, e – opoka turońska 
zwietrzała, f – opoka bardziej zwietrzała w ścianie szybu, 
wypełnisko kopalni, g – piasek, h – glina, i – opoka 
bardziej zwietrzała, j – piasek z drobnymi okruchami 
opoki, k – krzemienie w pracowni krzemieniarskiej, 
l – bardzo zwietrzały gruz opoki, m – gruz opoki, 
n – gruz opoki zwietrzały w stropie hałdy wewnętrznej, 
o – naturalny rumosz z silnie zwietrzałej opoki turońskiej, 
p – fragmenty płaskurów krzemiennych (legenda ta odnosi 
się również do ryc. 12). Rys. J. Budziszewski.

Fig. 7. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Profi le of Shaft  I/4 with marked (32) concentration of material, which was used to isolate 
particular types of debitage products. Reconstructed stratigraphic units: 1 – inner heap; 2 – inner heap front slide; 3 – 1st fall of southern niche ceiling; 
4 – north-eastern shaft  wall slide; 5 – 2nd fall of southern niche ceiling; 6 – material from the collapse of southern niche; 7 – 1st anthropogenic backfi ll; 
9 – 2nd north-eastern shaft  wall slide; 10–12 – southern shaft  wall slide + fall of north-western niche ceiling; 13 – material from the formation of western 
karst niche—phase I; 14 – 2nd anthropogenic backfi ll; 15 – material from the formation of northern karst niche—phase I; 16 – material from the formation 
of northern karst niche—phase II; 17 – south-western shaft  wall slide + sediment wash-in in the fi ll; 18 – material from the formation of north-eastern karst 
niche—phase II; 19 – material from the washing of southern shaft  wall; 20 – material washed from the eastern vicinity of the shaft ; 21 – 3rd anthropogenic 
backfi ll; 26–27 – material from the collapse of northern and north-eastern karst niches; 28 – 4th anthropogenic backfi ll; 29 – western shaft  wall slide; 
30 – north-western shaft  wall slide; 31 – 5th anthropogenic backfi ll; 32 – fl int workshop in which an antler tool was found; 33 – material washed from the 
south-eastern vicinity of the shaft ; 34 – slide of the front of the 4th anthropogenic backfi ll; 35 – material washed from the north-eastern vicinity of the shaft  
(Budziszewski 2000). Types of sediment: a – modern arable soil; rocks in situ: b – Quaternary sands, c – Quaternary loams, d – very weathered Turonian 
siliceous limestone, e – weathered Turonian siliceous limestone, f – more weathered siliceous limestone in the shaft  wall; mine fi ll: g – sand, h – loam, 
i – more weathered siliceous limestone, j – sand with small chunks of siliceous limestone, k – fl ints in the fl int workshop, l – very weathered siliceous limestone 
debris, m – siliceous limestone debris, n – weathered siliceous limestone debris in the ceiling of the inner heap, o – natural rubble from the heavily weathered 
Turonian siliceous limestone, p – fragments of tabular chert (the same key also applies to Figs. 12). Drawn by J. Budziszewski.
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ne węgle drzewne, z których uzyskano datę (Gd-4158) 3760 
+/- 40 BP (Budziszewski 1997b; rozdz. IX). W  jej kontek-
ście zaskakujące jest stwierdzenie wśród materiałów pracow-
nianych pozostałości po wytwarzaniu noży sierpowatych 
(Grużdź 2012, s. 16), wiązanych zazwyczaj z  młodszą fazą 
kultury mierzanowickiej. Mimo iż kopalnię tę przebadano 
w minimalnym stopniu, wydaje się, że była ona prostym do-
łem wydobywczym, po opuszczeniu szybko zasypanym. Za-
pobiegło to znaczącej destrukcji ścian.

W  południowy fragment tego obiektu wkopana została 
kolejna kopalnia – I/3, która wyklinowuje się poza zasięg wy-
kopu na głębokości około 2,5 m (ryc. 6 i 10). Jej wypełnisko 
– z antropogenicznymi zasypiskami w części górnej, leżącymi 
na charakterystycznych zawałach nisz krasowych – świadczy, 
iż był to obiekt tego samego typu co kopalnia I/4. Z poziomu 
pomiędzy pierwszym i  drugim zasypiskiem antropogenicz-
nym uzyskano próbę węgli drzewnych, która dała datę (Gd-
2108) 3370 +/- 80 BP (Budziszewski 1997b; rozdz. IX). Su-
geruje ona, że kopalnia ta może być nieco młodsza od obiektu 
I/4. Węgle z leżącej nieco wyżej warstwy, w miejscu, w którym 
mieszały się one z  materiałami osypywanymi z  kopalni I/5, 

dały datę (Gd-2114) 3520 +/- 80 BP (Budziszewski 1997b; 
rozdz. IX).

Od strony północno-zachodniej górne partie wypełniska 
kopalni I/4 zniszczone są przez osuwiska kolejnego obiektu 
I/2 (ryc. 6 i 10). Wyklinowują się one poza zachodnią granicę 
wykopu na głębokości ok. 1,8 m. Również w tym przypadku 
wypełnisko powtarza schemat znany z kopalni I/4 z antropo-
genicznymi zasypiskami w części górnej, leżącymi na charak-
terystycznych rozległych zawałach ścian. Odróżnia je fakt, że 
– podobnie jak w kopalni I/3 – ostatnim antropogenicznym 
zasypiskiem gruzowym wypełniono całkowicie rozległą fi -
nalną nieckę obiektu. Warto też odnotować bogatą warstwę 
materiałów pracownianych znajdującą się pomiędzy dwoma 
najwyższymi zasypiskami (ryc. 10). Stratygrafi cznie jest to 
najmłodszy obiekt w wykopie. Niestety, nie było w nim mate-
riałów pozwalających na datowanie bezwzględne.

W północno-zachodnim narożniku wykopu znajdowała się 
kolejna kopalnia – I/1 – niezwiązana stratygrafi cznie z  opisy-
wanym wyżej kompleksem. Choć w  najwyższej partii zdawało 
się, że w wykopie uchwycono ćwierć obiektu, to jednak później 
zaczął się on wyklinowywać, odsłaniając na głębokości ok. 220 

Ryc. 8. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 
Fotografi a niewydobytej buły w kopalni I/4. Fot. J. Budziszewski.

Fig. 8. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Photo 
of an unextracted fl int nodule in mine I/4. Photo J. Budziszewski.

Ryc. 9. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Plan 
kopalni I/4. Linią kropkowaną zaznaczono rekonstruowany zarys gardzieli 
szybu. Nisza południowa wypełniona hałdą wewnętrzną, w niszy NW 
negatyw po wydobytej byle krzemienia, w niszy NE buła krzemienia, której 
nie zdołano wydobyć. Linią przerywaną zaznaczono widoczny w dnie 
szybu ślad po belce komunikacyjnej. Rys. J. Budziszewski.

Fig. 9. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Plan 
of mine I/4. Dotted line marks the reconstructed outline of the shaft  
opening. Southern niche fi lled with an inner heap, negative of an 
extracted fl int nodule in the NW niche, unextracted fl int nodule in the 
NE niche. Dashed line marks the trace of a transport beam, visible in 
the bottom of the shaft . Drawn by J. Budziszewski.
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cm niszę rozległego osuwiska. W dokumentacji polowej jej dno 
uznano niesłusznie za dno kopalni (Budziszewski 1997b, s. 50, 
51). Podobnie jak w większości omawianych wcześniej obiektów, 
w dolnej partii wypełniska dominują rozległe, naturalne obrywy 
ścian. Natomiast wyżej pojawiają się antropogeniczne zasypiska, 
najpierw niewielkie, a wyżej obfi te. Podobnie jak w kopalni I/4, 
w piaszczystej partii jednego z naturalnych zawałów zachowały 
się tu węgle drzewne, z których uzyskano datę (Gd-2449) 3710 

+/- 120 BP (Budziszewski 
1997b: Fig. 4; rozdz. IX). 
Osobliwością wypełniska 
tego obiektu jest fakt, że fi -
nalną nieckę w jego stropie 
wypełnia 25-centymetro-
wej grubości warstwa krze-
miennych materiałów pra-
cownianych (Ryc. 10). Czy 
znajdują się one in situ, czy 
też są efektem erozji z  po-
czątków uprawy roli w tym 
miejscu, nie sposób usta-
lić. Wydaje się jednak, że 
za pierwszą z  powyższych 
hipotez przemawia więcej 
argumentów.

Eksploracja wykopu 
I  przyniosła w  sumie bli-
sko 74000 zabytków krze-
miennych.

W  odległości kilku-
nastu metrów na połu-
dniowy zachód od wy-
kopu I, wyeksplorowano 
dwa sondaże o  rozmia-
rach 1×2 m (wykop II) 
i  1×1,70 m (wykop III), 

Ryc. 11. Ożarów, pole górnicze „Za 
garncarzami”, pow. opatowski. Plan 
wykopu IV. Rys. W. Grużdź.

Fig. 11. Ożarów, “Za garncarzami” 
mining fi eld, Opatów County. Plan of 
Trench IV. Drawn by W. Grużdź.

testujące zaobserwowane w  tym miejscu anomalie w  opor-
ności gruntu. Wykop II na obszarze niewielkiej wysokoopo-
rowej anomalii ujawnił obecność grubej warstwy czwarto-
rzędowych sedymentów piaszczystych. Ze spągu warstwy 
ornej i  bezpośrednio spod niej uzyskano nieco ponad 200 
zabytków krzemiennych. W leżącym kilka metrów dalej wy-
kopie III warstwa piaszczystych sedymentów była znacznie 
zredukowana. W spągowej partii warstwy ornej znaleziono 
tu zaledwie kilka zabytków krzemiennych. Zatem okazało 
się, że choć oba sondaże znajdują się już poza zasięgiem pola 
górniczego, to na obszarze wykopu II istnieją jeszcze pozo-
stałości nakopalnianych pracowni krzemieniarskich.

Najniższa część pola górniczego „Za garncarzami” ulo-
kowana jest na zupełnie zwietrzałym gruzie opoki leżącym, 
jak się zdaje, już w przybrzeżnej partii doliny. Cały ten gruz 
przesycony jest okruchami krzemieni. Jednak najbogatszy 
poziom ich występowania wyznacza druzgot wielkich frag-
mentów płaskurów. To tutaj znajdowały się na powierzchni 
stanowiska najintensywniejsze pozostałości pradziejowej ob-
róbki krzemienia. Wydaje się, że wynika to z  faktu, iż teren 
ten podlegał najintensywniejszej erozji. Warstwa ziemi ornej 
jest tu krańcowo cienka – 15–20 cm. W wielu miejscach orka 
niszczy już poziom glin zwietrzelinowych, a zachowane in situ 
czwartorzędowe utwory piaszczyste nigdzie nie przekraczają 
10 cm grubości (ryc. 13 i 14). Można zatem domniemywać, 
że w wyniku erozji w profi lu brakuje dziś kilkudziesięciu cen-
tymetrów sedymentów, budujących kiedyś najwyższe elemen-
ty stratygrafi i. Wykop o  rozmiarach 6×2 metry ulokowano 
w brzeżnej partii zwartego występowania szybów. W przeci-
wieństwie do opisywanych wcześniej jednostek, wykop ten 
eksplorowano w trybie badań ratowniczych. Odkryto w nim 
i częściowo przebadano fragmenty 6 szybów o różnej formie 
i rozmiarach oraz płytką jamę testującą warunki geologiczne. 
Obiekty te zajmowały nieco ponad 70% powierzchni wy-
kopu. Sześć z  nich powiązanych było stratygrafi cznie. Tylko 
jeden ulokowany był oddzielnie w  południowo-wschodnim 

Ryc. 10. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Profi l zachodniej ściany wykopu I z kopalniami I/3,5,4,2 i 1. Rys. J. Budziszewski.

Fig. 10. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Cross-section of the western wall of Trench I with mines I/3,5,4,2 and 1. Drawn by 
J. Budziszewski.
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krańcu wykopu (ryc.  11 – kopalnia IV/1). Uchwycono tyl-
ko północno-zachodni kraniec jego antropogenicznych zasy-
pisk, które na głębokości ok. 75 cm wyklinowywały się poza 
zasięg wykopu. Najstarszą stratygrafi cznie kopalnię – IV/3 
– wyeksplorowano w całości. Okazała się ona prostym dołem 
wydobywczym o średnicy ok. 140 cm i zachowanej dziś głę-
bokości 170 cm (ryc. 12). Co ciekawe, nie wyeksploatowano 
w niej nawet połowy dostępnego krzemienia. Masywne frag-
menty krzemiennego płaskura dostępne są wciąż w całej jego 
przydennej partii. Szybko po zakończeniu eksploatacji dół ten 
został zasypany materiałem z  kolejnych kopalni. Tylko przy 
samym dnie zachował się w nim materiał z niewielkiego na-
turalnego osuwiska północnej ściany szybu (ryc. 12). W jego 
piaszczystym stropie znajdowały się węgle drzewne, zapewne 
pierwotnie znajdujące się w pobliżu gardzieli szybu. Uzyska-
no z nich najstarszą na stanowisku datę radiowęglową – (Gd-
2443) 3970 +/- 70 BP (Budziszewski 1997b; rozdz. IX). Od 
zachodu najwyższe partie wypełniska tego obiektu zniszczone 
są przez obrywy młodszej kopalni IV/2. W jej stropowej partii 
wypełnia ją antropogeniczne zasypisko gruzowowietrzelino-
we, które zdeponowano na leżących poniżej rozległych obry-
wach ścian (ryc. 13). Ich uchwytny w wykopie niewielki frag-
ment zaprzestano eksplorować na głębokości ok. 1 m. Z kolei 
od strony północnej najwyższą część wypełniska kopalni IV/3 
niszczą obrywy ścian kolejnej niewielkiej jednostki – IV/4. 
Również jej wypełnisko ma dwudzielny charakter, w  części 

Ryc. 12. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Przekrój 
kopalni IV/3. 1 – osuwisko północnej ściany szybu; 2 – I zasypisko 
antropogenne; 3 – osuwisko południowej ściany szybu; 4 – II zasypisko 
antropogenne; 5 – materiał spłukany do szybu (oznaczenia sedymentów 
jak na ryc. 7). Rys. W. Grużdź. 

Fig. 12. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Section 
of mine IV/3. 1 – northern shaft  wall slide; 2 – 1st anthropogenic backfi ll; 
3 – southern shaft  wall slide; 4 – 2nd anthropogenic backfi ll; 5 – material 
washed into the shaft  (for key see Fig. 7). Drawny by W. Grużdź. 

Ryc. 13. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Profi l zachodniej ściany wykopu IV. Rys. W. Borkowski, J. Budziszewski.

Fig. 13. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Section of the western wall of Trench IV. Drawn by W. Borkowski, J. Budziszewski.

Ryc. 14. Ożarów, pole 
górnicze „Za garncarzami”, 
pow. opatowski. Przekrój 
kopalni IV/6. 
Rys. J. Budziszewski.

Fig. 14. Ożarów, “Za 
garncarzami” mining fi eld, 
Opatów County. Section of 
mine IV/6. 
Drawn by J. Budziszewski.
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górnej wypełnione jest antropogenicznym zasypiskiem, po-
niżej którego zachowały się naturalne osuwiska ścian szybu. 
Osobliwością wypełniska tego obiektu są liczne materiały 
krzemienne w  najniższej części antropogenicznych zasypisk. 
Eksplorację obiektu zaniechano na głębokości 1,1 m. Choć 
w przebadanej części sytuacja nie jest w pełni klarowna, wy-
daje się, że wypełnisko tego obiektu zostało w znacznej mie-
rze zniszczone przez naturalne osuwiska do kolejnej jednostki 
– IV/5 – usytuowanej od jej północnej strony. Również i tu 
powyżej poziomu naturalnych osuwisk zdeponowano antro-
pogeniczne zasypisko gruzowowietrzelinowe (ryc. 13). Na 
granicy osuwisk i  antropogenicznego zasypiska znajdowało 
się w  nim bogate skupisko materiałów pracownianych. To-
warzyszyły im węgle drzewne, z których uzyskano datę (Gd-
2448) 3720 +/- 120 BP (Budziszewski 1997b; rozdz. IX). 
Obserwację sytuacji stratygrafi cznej na granicy obu jedno-
stek utrudnia młodszy od nich niewielki wkop o rozmiarach 
120×60 cm i głębokości 55 cm (ryc. 11 – IV/7). Wypełniony 
był on w sporej części materiałami pracownianymi. Interpre-
tować można go jako pozostałość po dołku sprawdzającym 
sytuację geologiczną przed podjęciem decyzji o założeniu ko-
lejnej kopalni. Znacznie utrudnił on też wiarygodne prześle-
dzenie relacji stratygrafi cznej opisanych wcześniej kopalni do 
kolejnej, znajdującej się w  północno-wschodnim narożniku 
wykopu – IV/6 (ryc. 11). Wydaje się ona młodsza od obu opi-
sywanych wcześniej kopalni oraz wyraźnie od nich większa. 
Również jej wypełnisko zdaje się być nieco inne. Do głęboko-
ści ok. 120 cm, do której prowadzono eksplorację, składa się 
ono z serii 4 lub 5 antropogenicznych zasypisk, przewarstwio-
nych jedynie cienkimi warstewkami piaszczystych namywów 
(ryc. 14). Zasypiskom tym towarzyszą co najmniej trzy pozio-
my krzemiennych materiałów pracownianych, z których naj-

obfi tszy znajduje się w fi nalnej niecce obiektu. W środkowej 
partii zasypisk materiałom krzemiennym towarzyszyły węgle 
drzewne, z których uzyskano datę (Gd-2450) 3440 +/- 120 
BP (Budziszewski 1997b; Grużdź, rozdz. IX). Również ona 
sugeruje najmłodszą metrykę tej kopalni pośród odkrytych 
w wykopie IV.

Wykop ten zlokalizowano na obszarze, na którym wzno-
szony był rozległy budynek gospodarczy. Wspierał się on na 
fundamentach, które miały szerokość około 30–40 cm i były 
zagłębione w ziemię na 50–70 cm (ryc. 15). W trakcie pro-
wadzonych w  okolicy badań ratowniczych w  wykopie IV 
mieliśmy możliwość oczyszczenia i  schematycznego zadoku-
mentowania sytuacji odsłanianej w rowach fundamentowych. 
Okazało się jednak, że na obszarze gęstego występowania 
obiektów górniczych w tak płytkich i wąskich wykopach nie 
ma możliwości rozdzielenia poszczególnych jednostek. Tylko 
tam, gdzie występują one rzadziej, można było tego próbować. 
W efekcie trudno oszacować liczbę kopalni ujawnionych na 
tym obszarze. Wydaje się jednak, że zajmują one w sumie oko-
ło 70% powierzchni pod budynkiem.

Choć wykopy badawcze objęły obszar zaledwie niespełna 
55 m2, tj. ok. 0,5% powierzchni pola górniczego, to odsłoni-
ły fragmenty 14 kopalń krzemienia, ulokowanych w  trzech 
różnych pod względem złożowym partiach stanowiska. Trzy 
z  nich przebadano w  całości. Poczynione w  trakcie badań 
obserwacje pozwalają na pierwsze podsumowania. Wszyst-
kie kopalnie mają wąskie szyby. Zazwyczaj miały one owalny 
w rzucie kształt, a ich wymiary nie przekraczały 2 m. Wszyst-
kie były niezbyt głębokie. Osiągały od ok. 2 do nieco ponad 
3 m głębokości. Wnosić z  tego można, że drążeniem szybu 
zajmowała się pojedyncza osoba, a  cała działająca wspólnie 
ekipa nie musiała mieć więcej niż kilka osób. Na podstawie 

Ryc. 15. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Plan wykopów pod budynek gospodarczy. Kolorem szarym zaznaczono obszar 
pradziejowych kopalni krzemienia, gwiazdką miejsce znalezienia skorupy KCS. Rys. W. Grużdź.

Fig. 15. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Plan of trenches for the foundation of an outhouse.
Th e area of prehistoric fl int mines is marked in gray, the place where the KCS potsherd was found with an asterisk. Drawn by W. Grużdź.
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analizy wypełnisk oraz zachowanych kształtów kopalń wy-
różnić można wśród nich dwa podstawowe rodzaje – kopal-
nie jamowe oraz niszowe. Kopalnie jamowe były po prostu 
niewielkimi dołami eksploatacyjnymi. Wydaje się, że domi-
nowały one w najniższej części stanowiska. Najlepiej pozna-
ny taki obiekt – IV/3, jest chyba najstarszym z badanych. Po 
opuszczeniu został w pełni zasypany materiałem z eksploata-
cji kolejnych jednostek. Zapewne podobny, lecz nieco młod-
szy obiekt I/5 chyba również został szybko zasypany. Z kolei 
wydaje się, że większość podobnej wielkości kopalni z wyko-
pu IV (IV/2, 4, 5) pozostawiano przez pewien czas otwarte, 
a  zasypywano je materiałem z  kolejnych eksploatowanych 
jednostek dopiero po tym, jak erozja ścian wypełniła ich 
dolne partie. W ten sposób potraktowano także jedyną ko-
palnię przebadaną w całości w najwyższej części stanowiska. 
Nie ma jednak pewności, czy mamy tu do czynienia z pełni 
wyeksploatowanym obiektem, czy też zarzuconym z powodu 
nie dotarcia do poziomu z krzemieniem. Rozwinięciem tego 
toku postępowania były kopalnie niszowe, jakie znamy ze 
środkowej części pola górniczego. Na podstawie analiz prze-
badanej w całości kopalni I/4 można przypuszczać, że posia-
dały one wąskie szyby o średnicy ok. 1,5 m i głębokości prze-
kraczającej 3 m, a  powierzchnia ich rozległych nisz ponad 
dwukrotnie przekraczała powierzchnię dna szybu. Pierwsza 
wydrążona nisza wykorzystywana była do składowania hał-
dy wewnętrznej z  gruzu uzyskiwanego podczas eksploatacji 
kolejnych nisz. Po zakończeniu pracy kopalnie pozostawiano 
niezasypane, aby naturalne procesy destrukcji u ujścia szybu 
objęły obszar podobny do wyeksploatowanego pod ziemią. 
W tym momencie nieckę obiektu szybko zasypywano hałdą 
z kolejno eksploatowanych jednostek. Pozwalało to na trwałe 
oznaczenie na powierzchni stanowiska obszaru wyeksploato-
wanego złoża. Wiązało się to ze sposobem zagospodarowy-
wania pola górniczego, który był mocno chaotyczny. Jak się 
zdaje, dążono do lokalizacji kolejnych kopalń w pobliżu już 
istniejących, co gwarantowało dotarcie do rozpoznanego zło-
ża krzemieni. Drążenie kopalni rozpoczynano przy tym od 
wykopania testującej jamy, sięgającej na głębokość ramienia, 
która pozwalała ocenić, czy na wybranym obszarze mamy do 
czynienia z nienaruszonymi przez wcześniejszą eksploatację 
sedymentami. O tym, że była to praktyka powszechna, prze-
konuje odkrycie śladów takich eksploracji, zarówno w  naj-
niższej, jak i najwyższej części pola górniczego.

Wszystkie odkryte na stanowisku kopalnie były niewiel-
kie. Jak pokazują eksperymenty prowadzone kilkanaście lat 
temu we Francji przez Françoise Bostyn (Bostyn i in. 2009), 
proste doły wydobywcze nie wymagały wielkich umiejętności 
i obiekty takie jak w Ożarowie ekipa kilku mężczyzn mogła 
bez trudu wyeksploatować w kilka dni. Rozwinięte kopalnie 
niszowe wymagały większych kompetencji, ale nakład pracy 
potrzebny do ich wydrążenia nie był wiele większy. Ciekawe, 
że w  kopalniach z  różnego czasu i  o  różnej formie potwier-
dzone zostało zostawianie w  jednostce stosunkowo łatwo 
osiągalnych krzemieni. Mimo że niektóre z nich pozostawały 

niezasypane przez dłuższy czas, nie powracano do eksploatacji 
w  raz porzuconych obiektach. Można zatem mieć pewność, 
że rozmiarami eksploatacji rządziły zupełnie inne zasady niż 
znane ze współczesnej ekonomii. Na pewno nie dążono do 
maksymalizacji uzysku. Zapewne mało liczne ekipy wydoby-
wały takie ilości krzemienia, jakie uznawano za wystarczające. 
Jakie to były ilości, nie sposób dzisiaj oszacować. Nadające się 
do wykorzystania krzemienie występują na obszarze stanowi-
ska w  różnych warunkach. Zeolityzowane bryły krzemieni, 
czasami sporych rozmiarów, zdarzają się już w  środkowym 
poziomie piaszczystych utworów czwartorzędowych. W nie-
których miejscach spotkać można je także w  leżących niżej 
glinach. W  dolnej partii stanowiska stwierdzono niezwykle 
bogaty poziom pokruszonych masywnych płaskurów, obok 
których pojawiały się także wielkie buły (Budziszewski, 
Grużdź 2014, ryc. 4). Horyzont takich masywnych buł był 
przedmiotem eksploatacji w kopalni I/4. Jednak w tej części 
pola górniczego okruchy surowca występowały także okazjo-
nalnie w zwietrzałej opoce poza tym horyzontem. W efekcie 
nie da się dzisiaj obliczyć, ile udało się wydobyć surowca w po-
szczególnych kopalniach.

Można natomiast pokusić się o  oszacowanie rozmiarów 
działalności górniczej na terenie stanowiska. Choć zajmuje 
ono obszar ponad 2 hektarów, to przeprowadzone badania 
sugerują, że samo pole górnicze jest znacznie mniejsze i  za-
pewne wszystkie trzy jego części nie przekraczają w sumie po-
wierzchni 95 arów. Zważywszy, że we wszystkich wykopach 
ulokowanych w  obrębie pola górniczego obiekty eksploata-
cyjne zajmowały ok. 70-80% powierzchni można zakładać, że 
w obrębie stanowiska wyeksploatowano obszar ok. 66 arów. 
Rozmiary poszczególnych kopalni na stanowisku w Ożarowie 
wahały się od niespełna 3 do ponad 7 m2. W efekcie można 
szacować, iż na polu górniczym „Za garncarzami” wyeksplo-
atowano pomiędzy  1000 a 1500 kopalń. Ponieważ zdecydo-
wana większość działalności górniczej przypadała tu na czasy 
młodszej fazy kultury mierzanowickiej, można przypuszczać, 
iż w  okresie jej trwania corocznie drążono tu kilka kopalń. 
A  zważywszy na tempo prac, zapewne górnicy działali tu 
przez kilka tygodni w każdym roku. 

Po badaniach kopalni krzemienia czekoladowego w  Po-
lanach Koloniach Romuald Schild postawił hipotezę, że to 
niewielkie pole górnicze „prawdopodobnie było własnością 
wyłączną tylko jednej osady” (Schild i  in. 1977, s. 106). Po-
gląd ten, powtarzany kilkakrotnie (Schild 1995), utrwalił się 
w literaturze syntetycznej (np. Kadrow 1995, s. 77). Choć da-
towanie poszczególnych kopalń na polu górniczym „Za garn-
carzami” w  Ożarowie jest mocno spekulatywne, nie można 
oprzeć się wrażeniu, że mniej więcej w tym samym czasie po-
wstawały tam kopalnie różnego typu, w zależności od kompe-
tencji poszczególnych ekip. Zatem wydaje się, że stanowisko 
to było dostępne dla całej społeczności kultury mierzanowic-
kiej z  Wyżyny Sandomierskiej i  mieszkańcy poszczególnych 
mikroregionów mogli korzystać z niego w miarę swych moż-
liwości i potrzeb.
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II.3. Uncovered elements of mines
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Reconstructing the fi lling dynamics of relatively deep pits, 
such as prehistoric mine shaft s, is one of the most important 
challenges faced by fi eld archaeology. Th e observations gath-
ered over decades and the results of years-long experiments 
show that in natural conditions it is a three-stage process 
(Schild et al. 1977, pp. 46–51; Kadrow 1991, pp. 29–32, fi g. 
10). First, small amounts of sediments, washed from the clos-
est vicinity of the opening of the shaft  and from its side walls, 
accumulate near the bottom already during the exploitation 
and directly aft er it ends. With the site not secured, the walls 
collapse due to various processes within a period lasting from 
a few months to a few years. Consequently, the mine is fi lled 
to a large extent, and its opening widens signifi cantly, forming 
a shallow basin. In contrast to the previous stage, this process 
is very slow, and it may take hundreds or even thousands of 
years for the basin to fi ll with the material washed from the 
surrounding area. Of course, both the pace and the nature of 

geological processes in individual phases depend completely 
on the physical and mechanical parameters of the sediments 
in which the mine had been sunk (Wiłun 1987). It should 
also be remembered that the natural sequence of fi ll forma-
tion may be interrupted by anthropogenic backfi ll consisting 
of various types of material (Schild 1997, pp. 124–129).

Recreating fi lling processes of mining features requires 
knowledge of the geology of the site area and of the erosion 
processes that may occur in specifi c conditions, as well as care-
ful documentation of layers uncovered during excavations. 
Th e hill on which the Ożarów site is situated is built of Upper 
Cretaceous siliceous limestones (Chapter II.1). Th eir upper 
parts are weathered, and the topmost several dozen centime-
tres – very weathered. It needs to be emphasised that the pro-
cess of weathering of Cretaceous siliceous limestone in most 
of the area of the site diff ers from the weathering of Jurassic 
limestone from which banded and chocolate fl ints were ex-



ROZDZIAŁ II. BADANIA NA STANOWISKU – LOKALIZACJA, BUDOWA GEOLOGICZNA, ZASIĘG STANOWISKA ORAZ STRATYGRAFIA OBIEKTÓW 93

tracted in the past. While Jurassic limestone disintegrates into 
ever smaller cubes, as a result of which its regolith is referred 
to as a rubble-and-detritus level, weathering changes the con-
sistency of Ożarów siliceous limestone (except for the high-
est part of the site) to a form resembling the so-called chalk 
putty, with rarer and rarer occurrences of less-weathered rock 
fragments. In the topmost, several-dozen-centimetres-thick 
layer, described as very weathered, rock fragments were not 
preserved at all. Such weathering is known from Cretaceous 
rocks under the bottoms of dry valleys (Mortimore 1979). 
It creates extremely diffi  cult technical conditions for min-
ing; thus, fl int was usually not extracted from such rocks. It 
is diff erent at Ożarów. Siliceous limestone is covered with a 
thin layer of compact clay, usually measuring about 20 centi-
metres in thickness and probably formed as a result of long-
term chemical weathering of underlying carbonate rocks. 
Occasionally, there is an equally thin layer of more sandy 
clay of post-glacial origin directly over it (Chapter II.1). Th e 
stratigraphic sequence ends with three series of sandy depos-
its, likely of post-glacial genesis. Together, they are usually sev-
eral dozen centimetres thick. In many places, concentrations 
of fl int workshop material were preserved on their surface. 
Th e prehistoric shaft s at the site “Za garncarzami” usually ex-
tended to the weathered layers of siliceous limestone, reaching 
at most the depth of slightly over 3 metres. Th ey usually cut 
through at least three layers with completely diff erent techni-
cal parameters – loose, sandy sediments; compact clays; and 
very weathered, medium-compact siliceous limestone.

Th e analysis of sediments in the mining features allowed 
the reconstruction of natural processes creating diff erent 
types of fi lls. Among them, the results of weathering of shaft  
walls and inner dumps in situ, sliding of upper parts of shaft  
walls, falling of niche ceilings, the eff ects of formation and 
destruction of natural karstic niches and, fi nally, washing and 
creeping of the material from the nearest vicinity of the shaft  
were distinguished (Budziszewski 1997a; 2000, pp. 47–54). 
Th e results of natural processes are complemented by anthro-
pogenic backfi lls composed of various sediments. Th e issue 
with analysing the fi lls of features at the Ożarów mining fi eld 
is that one stratigraphic event may form a packet of very dif-
ferent sediments, and, conversely, similar looking layers may 
be of diff erent origin.

Even though archaeological excavations covered less than 
55 m2, i.e., about 0.5% of the mining fi eld’s surface, they re-
vealed fragments of 14 fl int mines, located in three parts of 
the site with diff erent deposits. Th ree of the mines were ex-
plored in full. Th e observations made during the excavations 
allow formulating fi rst conclusions. All mines have narrow 
shaft s. Th ey were usually oval in plan and measured no more 
than 2 m. None of them were very deep. Th ey reached from 
approx. 2  m up to slightly over 3  m in depth. It can be as-
sumed that a single person was involved in sinking the shaft , 

and the entire crew working together may have numbered no 
more than a few people. Based on the analysis of fi lls and the 
preserved shapes of the mines, two basic types can be distin-
guished – pit and niche mines. Pit mines were little more than 
small exploitation holes. It seems that they were dominant in 
the lowermost part of the site. Digging of a mine began with 
hollowing a shoulder-deep test pit to evaluate if the sediments 
in the chosen area had not been disturbed by previous ex-
ploitation. Th at such a practice was common is evidenced by 
the traces of such exploratory features uncovered both in the 
lower- and uppermost parts of the mining fi eld. Niche mines 
had narrow shaft s with a diameter of about 1.5 meters and 
a depth of more than 3 meters. Th eir large niches covering an 
area more than twice as large as the area of the shaft  bottom. 
Th e fi rst niche was used for the storage of an internal tip made 
of rubble obtained during the exploitation of successive nich-
es. Aft er mines had been completely exploited, they were left  
unfi lled for some dozen or twenty years until underground de-
struction processes altered the ground surface directly overly-
ing the mine’s excavations. It was only then that the resultant 
basins were fi lled with rubble from new mines. Th is procedure 
left  permanent markings on the surface outlining the extent of 
the exploited parts of the fl int deposit.

An estimation of the extent of mining activity in the area of 
the site may be attempted. Even though the site covers slightly 
over 2 hectares, the research conducted suggests that the min-
ing fi eld itself is much smaller, and its three parts probably do 
not exceed 95 ares in total. Considering that exploitation fea-
tures occupied approx. 70-80% of the area in all the trenches 
located within the mining fi eld, it can be assumed that about 
66 ares were exploited within the site. Th e size of individual 
mines at the Ożarów site ranged from less than 3 m2 to over 
7 m2. Consequently, it can be estimated that between 1,000 
and 1,500 mines were exploited at the “Za garncarzami” fi eld. 
As most of the mining activity happened during the younger 
phase of the Mierzanowice culture, it can be assumed that 
several mines were dug there yearly throughout this period. 
Considering the pace of works, the miners probably worked 
for a few weeks each year.

Aft er researching the chocolate fl int mine at Polany Kol-
onie, Romuald Schild hypothesised that that small mining 
fi eld “probably belonged exclusively to only one settlement” 
(Schild et al. 1977, p. 106). Th e assumption, restated a few 
more times (Schild 1995), took root in synthetic literature 
(e.g., Kadrow 1995, p. 77). Even though the dating of indi-
vidual mines at the “Za garncarzami” mining fi eld is highly 
speculative, it is tempting to assume that mines of diff erent 
types, depending on the skills of the crews, were dug there 
roughly at the same time. It seems then that the site was avail-
able to the entire Mierzanowice culture community from the 
Sandomierz Upland, and the inhabitants of individual micro-
regions could use it according to their abilities and needs.





ROZDZIAŁ III

MATERIAŁ KRZEMIENNY  

III.1. Dobór materiału i kontekst poszczególnych znalezisk

Witold Grużdź

Zbiór zabytków poddany analizom pozyskany został 
w trakcie wykopalisk przeprowadzonych przez Janusza Budzi-
szewskiego z  Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego w latach 1980–1983. Jak dotąd, oprócz kilku wzmia-
nek kierownika prac (Budziszewski 1979; 1980a; 1980b) oraz 
artykułu Witolda Grużdzia (2012), materiały krzemieniarskie 
pochodzące z tych badań nie były publikowane. Część z wy-
ników analiz została zamieszczona w  rozprawie doktorskiej 
Grużdzia (2016). 

Pozyskany zbiór liczył 101 000 artefaktów krzemiennych. 
Wartość ta obliczona została podczas prac polowych. W trak-
cie inwentaryzacji poddano selekcji materiał, wykluczając 
z  niego wyrostki kolczyste oraz eolity krzemienne, wobec 
czego dostępna aktualnie liczba zabytków jest mniejsza. Do-
datkowo, pobierając materiał w trakcie prac polowych, inten-
cjonalnie pomijano łuski krzemienne. Liczba form tego typu 
była odnotowywana w dzienniku badań, jednak metoda nie 
polegała na liczeniu, lecz określaniu intensywności ich wystę-
powania w obrębie eksplorowanej warstwy. Większość obiek-
tów na stanowisku będących szybami górniczymi przebadano 
fragmentarycznie, zostawiając w  „profi lu” pozostałą część. 
Metodyka ta podyktowana była ukierunkowaniem badań na 
analizowanie struktur geologicznych złoża, sposobów jego 
eksploatacji oraz strategie wydobywcze. Eksplorację prowa-
dzono jednostkami mechanicznymi, co sprawiło, że wydzie-
lenie poszczególnych faz zasypywania szybów na stanowisku 
i  wydzielenie związanych z  tymi epizodami pracowni było 
znacznie utrudnione. Dodatkowo z badań ratowniczych po-
zyskano w większości formy wydzielone.

Opracowanie materiału skupiono na trzech głównych 
zagadnieniach. Na pierwszym etapie przeanalizowano cały 
materiał pozyskany z  badań wykopaliskowych. Wydzielono 
z  niego formy rdzeniowe, które poddano dokładnemu opi-
sowi cech morfologicznych. Celem tego etapu analiz było 

uchwycenie ewentualnych różnic pomiędzy materiałami po-
zyskanymi z różnych części kopalni. Następnie, po przedsta-
wieniu danych liczbowych oraz morfologii poszczególnych 
zabytków w  obrębie koncentracji, scharakteryzowano po-
szczególne elementy łańcucha operacji. Przeprowadzenie tego 
wnioskowania rozszerzyły informacje pozyskane na podsta-
wie analizy kilku składanek (por. rozdz. III.5), wykonanych 
podczas selekcji zabytków. 

Rozszerzone badania, uwzględniające materiał masowy 
(odłupki, łuski, druzgot i  konkrecje krzemienne), zostały 
przeprowadzone w  drugim etapie – artefakty pochodziły 
z jednego w całości przebadanego szybu 4 z wykopu I, z któ-
rego pozyskano ponad dwadzieścia tysięcy okazów. Podział 
tego materiału został oparty na innych kryteriach niż prezen-
towany uprzednio dla tego szybu. W poprzednim opracowa-
niu klasyfi kacja nastawiona była na przedstawienie odłupków 
w obrębie klas rozróżniających poszczególne cechy produktów 
debitażu, takie jak m.in. kształt piętki, sęczka oraz układ ne-
gatywów, które analizowane były rozłącznie (Grużdź 2012). 
W tym przypadku, korzystając z wcześniejszych doświadczeń 
i literatury, stworzono grupy, które identyfi kuje się z określo-
nym miejscem w procesie rdzeniowania i które charakteryzują 
się zwykle kilkoma współczynnikami. Założenie to zbliżone 
jest bardziej do poszukiwań, opartych na wynikach prób eks-
perymentalnych, które opisano w drugim rozdziale tej pracy 
(por. rozdz. VIII), ukazujących złożoność procesów wytwór-
czych lepiej niż sztywny opis morfologiczny, nacechowany 
pozornym obiektywizmem. Podejście to nie zostało zastoso-
wane dla całego materiału z  uwagi na czasochłonność i  nie-
pełne wyeksplorowanie większości obiektów. Wybrany szyb 
był przebadany w  całości oraz pozyskano z  niego próby do 
datowania 14C.  Dodatkowo został zadokumentowany bardzo 
szczegółowo, co umożliwiło zobrazowanie procesów wytwór-
czych na stanowisku. 
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III.1. Selection of material and context of individual fi nds

Na terenie stanowiska w Ożarowie występuje kilka rodza-
jów skał krzemionkowych, które przedstawiono celem lepszego 
zrozumienia technologii produkcji i przyjętych ram analitycz-
nych. Krzemienie z kopalni dzielą się na trzy główne kategorie: 
płaskury, buły oraz bryły niewielkich rozmiarów. Stratygrafi a 
występowania wymienionych skał w  dolnym piętrze turonu 
(górna kreda) względem siebie została odtworzona na podsta-
wie obserwacji przeprowadzonych w znajdującym się nieopo-
dal nieczynnym kamieniołomie w Karskach (Pożaryski 1948; 
Budziszewski 1980a). Pierwszą kategorię, odnoszącą się do 
górnych warstw dolnego piętra turonu (górna kreda) poziomu 
Inoceramus lamarckii, stanowią płaskury o dużych rozmiarach 
– grubości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów i długości 
dochodzącej w niektórych przypadkach do kilku metrów. Ska-
ły krzemionkowe tego rodzaju są szare, jednak występuje spore 
zróżnicowanie odcieni, co można tłumaczyć zarówno procesa-
mi diagenetycznymi, jak i  podepozycyjnymi. Morfologia pła-
skurów jest zwykle zbliżona do wielościennej, z cienką warstwą 
korową. W  obrębie tych form występują niekiedy przewar-
stwienia skały macierzystej. Stopień krystalizacji poszczegól-
nych płaskurów w obrębie złoża jest różny, jednak generalnie 
są one słabiej skrystalizowane niż buły i bryły. Druga i trzecia 
kategoria jest taka sama w rozumieniu budowy, różni się jedy-
nie wielkością. Stratygrafi cznie krzemienie te koncentrowały 
się ławicowo poniżej warstw z płaskurami. Rozdzielenie ich na 
dwie grupy podyktowane jest frakcją. Do kategorii brył niewiel-
kich rozmiarów wliczono okazy, które osiągały od jednego do 
kilku centymetrów grubości i miały kształt okrągły lub „palcza-
sty”. Buły są większe i nadawały się do prehistorycznej obróbki. 
Krzemienie ożarowskie drugiej i  trzeciej kategorii są bardziej 
zróżnicowane kolorystycznie, ich spektrum barw rozciąga się 

pomiędzy szarym a zielonoszarym. Tak jak w przypadku pła-
skurów, należy to wiązać zarówno z procesami skałotwórczymi, 
jak i podepozycyjnymi. Dodatkową cechą różnicującą jest ich 
kora, znacznie grubsza niż w przypadku płaskurów i mniej re-
gularna (Budziszewski 1980a). 

 
Bibliografi a:
Budziszewski, J.
1979 Kopalnia krzemienia w Ożarowie, woj. tarnobrzeskie w świe-

tle dotychczasowych badań, m-pis pracy magisterskiej, Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

1980a Der Ozarówer Feuerstein und die Probleme seiner Nutzung 
und Verteilung, [w:] G. Weisgerber, R. Slotta, J. Weiner 
(red.), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem 
Stahl der Steinzeit, Veröff entlichungen aus dem Deutschen 
Bergbau-Museum Bochum 22, Bochum, s. 318–320.

1980b PL 11 Ożarów, Gemeinde loco, „Za garncarzami”, Wojw. 
Tarnobrzeg, [w:] G. Weisgerber, R. Slotta, J. Weiner (red.), 
5000 Jahre Feuer-steinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der 
Steinzeit, Veröff entlichungen aus dem Deutschen Bergbau-
-Museum Bochum 22, Bochum, s. 603–605.

Grużdź, W.
2012 Wybrane aspekty form dwuściennych we wczesnej epoce brą-

zu na przykładzie materiałów z pola górniczego w Ożarowie, 
„Wiadomości Archeologiczne” 63, s. 3–32.

2016 Sierpy z krzemienia ożarowskiego na tle wytwórczości narzę-
dzi bifacjalnych z obszaru Małopolski i Wołynia na przełomie 
III i II tysiąclecia BC, m-pis rozprawy doktorskiej, Instytut 
Archeologii UKSW, Warszawa. 

Pożaryski, W. 
1948 Jura i kreda między Radomiem, Zawichostem i Kraśnikiem, 

„Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” 46.

by analysing several refi tted pieces. An extended study taking 
into account mass material (fl akes, chips, chunks and fl int 
nodules) was carried out in the second stage – the artefacts 
came from the fully explored Shaft  4 from Trench I, which 
yielded over twenty thousand specimens. Th e material was 
divided based on criteria diff erent from the ones previously 
presented for this shaft  (Grużdź 2016). In this case, following 
previous experience and literature, groups identifi ed with 
a specifi c place in the fl aking process and usually characterised 
by several factors were created. Th is approach is more similar 
to the investigations based on the results of experimental 
tests described in Chapter VIII of this publication, which 
show the complexity of manufacturing processes better than 
a rigid morphological description with its apparent objectivity. 
It has not been applied to the entire material, as it is time-
consuming; additionally, not all features have been fully 
excavated. Th e chosen shaft  was explored in its entirety, and 
samples were obtained for 14C dating. Moreover, it was very 
thoroughly documented, which made it possible to illustrate 
manufacturing processes taking place at the site. 

Th e assemblage obtained consisted of 101,000 fl int 
artefacts. Th is value was calculated during the works in the fi eld. 
When taking the inventory, the material underwent a selection, 
during which spiky protrusions and fl int eoliths were excluded; 
thus, the number of currently available artefacts is lower. 
Additionally, fl int chips were intentionally omitted when the 
material was collected during the excavations. Th e number of 
forms of this type was noted in the research journal, however, 
rather than counting them, the method involved describing the 
intensity of their occurrence in the layer explored. 

Th e study of the material focused on three main issues. 
First stage involved an analysis of the entire material obtained 
from the archaeological excavations. Roughouts were 
isolated, and their morphological features were described 
in detail. Th e goal of this stage of research was to capture 
potential diff erences between material from diff erent parts of 
the mine. Th en, aft er presenting the numerical data and the 
morphology of individual artefacts within concentrations, 
particular elements of the chaîne opératoire were characterised. 
Th e conclusions were enriched by the information obtained 
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III.2. Przyjęte zasady opisu form rdzeniowych

Witold Grużdź

Zespoły zabytków stanowiących pozostałość po pracow-
niach na obszarze punktów prehistorycznej eksploatacji gór-
niczej cechują się dużą ilością materiału, który z uwagi na fakt 
pochodzenia z  wczesnych etapów kształtowania form krze-
miennych często wydaje się mało charakterystyczny. Poza tym 
w  inwentarzach przede wszystkim dominują odłupki, dru-
zgot, okruchy i łuski, przy nieznacznym udziale form rdzenio-
wych, które zwykle są okazami zaniechanymi z powodu błę-
dów wytwórczych lub niedoskonałości surowiaków. Materiał 
masowy najlepiej można scharakteryzować pod względem 
technologicznym dzięki zastosowaniu metody składanek. 
Niestety, mając do przestudiowania stanowisko z  ponad stu 
tysiącami form, na którym brakuje całych pracowni, takie 
podejście mogłoby być nieopłacalne ze względu na stosunek 
czasu do efektów podjętych prac. Dlatego za punkt wyjścia 
przyjęto dokładne studium morfologiczne cech poszczegól-
nych form rdzeniowych, dzięki czemu można było określić ich 
miejsce w procesie produkcyjnym i pozyskać dane do drugie-
go etapu analiz. Wspominane półwytwory, pomimo swoich 
niedoskonałości, które wynikają z  faktu, że były tzw. zanie-
chami (czyli zostały porzucone świadomie przez wytwórców, 
nie spełniając pewnych norm wytwórczych związanych z ich 
morfologią), umożliwiają doszukiwanie się zespołów zdepo-
nowanych pomiędzy różnymi jednostkami stratygrafi cznymi. 
Zaproponowane podejście jest inne niż prezentowane dotąd 
w  literaturze przedmiotu dla materiałów z  kopalń. Przepro-
wadzone studium ma poddać formy rdzeniowe dekonstrukcji 
na poszczególne cechy i nastawione jest na badanie ich relacji 
w kontekście reszty materiału masowego, a nie skupia się na 
identyfi kowaniu podobieństwa kształtu poszczególnych za-
bytków do określonego typologicznie narzędzia czy rodzaju 
rdzenia. Dopiero po przeanalizowaniu pod tym kątem serii 
zabytków możliwe jest przyporządkowanie ich do którejś 
z wydzielonych kategorii typologicznych. 

Wspominany podział składa się z szeregu elementów:

Typ – zabytki w pierwszej kolejności zostały przyporząd-
kowane do jednej z kategorii:

forma bifacjalna/narzędzie bifacjalne (w przypadku, gdy moż-
liwe było określenie dokładniej typu, np. sierp, siekiera) – w gru-
pie tej znalazły się praktycznie skończone okazy bifacjalne;

półwytwór narzędzia – okaz, który zaniechany został 
w  stadium produkcyjnym uniemożliwiającym jednoznaczne 
przyporządkowanie go jako np. sierpa lub siekiery dwuścien-
nej czy czworościennej, jednak wyraźnie posiada cechy, które 
wykluczają go z grupy rdzeni odłupkowych. Jedną z podsta-
wowych przesłanek identyfi kujących okazy w tej kategorii był 
regularny i zaplanowany sposób ścieniania wzdłuż najdłuższej 

osi narzędzia, przy częstym pozostawieniu naturalnej podsta-
wy na jednym z końców; 

rdzeń odłupkowy/wiórowy – okaz eksploatowany w celu 
pozyskiwania półsurowca odłupkowego lub wiórowego. 
Wszystkie rodzaje eksploatacji w  tej grupie (prosta, złożo-
na-preferencyjna) oraz poszczególne metody (m.in. rdzenia 
dyskoidalnego, rdzenia wiórowego jednopiętowego wolu-
metrycznego lub dwupiętowego) zostały scalone w  jedną 
grupę z uwagi na to, że stanowiłyby po rozdzieleniu nie dość 
liczną statystycznie klasę. Jednak w  opisie każdego z  nich 
została dokładnie przedstawiona strategia pozyskiwania pół-
surowca;

forma rdzeniowa – okaz, który mógł być docelowo kształ-
towany metodą rdzeniową na narzędzie lub być rdzeniem do 
pozyskiwania odłupków. W wielu przypadkach na wczesnych 
etapach debitażu nie da się oddzielić obu powyżej scharak-
teryzowanych kategorii lub metoda redukcji mogła zakładać 
jednoczesne kształtowanie okazu i pozyskiwanie półsurowca;

forma zaczątkowa – bryła z jednym lub kilkoma odbicia-
mi, które można utożsamiać z testowaniem surowca, selekcjo-
nowanego w dalszej kolejności do obróbki. Dodatkowo, w ka-
tegorii tej odnotowywano dwie podgrupy:

– forma ścieniana z odłupka/wióra – w grupie tej znala-
zły się okazy, które były obrabiane z takiego typu półsurow-
ca, który pozwalał przypuszczać, że celem było wytworzenie 
narzędzia. Niektóre z  tego typu wytworów, z  uwagi m.in. 
na swoją masywność, mogły być zarówno przeznaczone do 
produkcji rdzeniowej, jak i  redukcji półsurowca – w  takim 
wypadku identyfi kowano taki okaz jako poprzednio opisaną 
formę rdzeniową;

– forma z okrucha – forma zaczątkowa, która została przy-
gotowana z  surowiaka o  kształcie zbliżonym zarówno pod 
względem morfologii, jak i współczynnika grubości w stosun-
ku do szerokości, do gotowego narzędzia.

Ponadto, gdy nie było możliwe określenie dokładnego 
kształtu wytworu z uwagi na jego obłamanie, odnotowywane 
było to obok typu. 

Morfologia półwytworu – formy opisywane były przede 
wszystkim na podstawie zróżnicowania typologicznego (nóż 
sierpowaty, rdzeń etc.). Należy jednak zauważyć, że wiele oka-
zów odnajdywanych na obszarze kopalni charakteryzuje się 
niedostatecznie zaawansowanym stadium obróbki, aby jedno-
znacznie przyporządkować je do takich kategorii. Należy rów-
nież wziąć pod uwagę, że w  jednym łańcuchu operacji bryła 
mogła przechodzić przez etap, na którym pozyskiwano z niej 
półsurowiec w  optymalny sposób, co zbliżało ją do rdzenia, 
a następnie mogła ona być przerabiana na półwytwór narzę-
dzia rdzeniowego. Przykłady takie znane są m.in. z  kultury 
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pucharów lejkowatych, gdzie makrolityczne rdzenie przera-
biano na siekiery czworościenne (Matraszek i in. 2002). Ma-
jąc na uwadze tę perspektywę, zaproponowano analizę, która 
miała odzwierciedlić w jak najbardziej dokładny sposób cechy 
technologiczne poszczególnych okazów, a  nie, jak miało to 
miejsce do tej pory, przyporządkowywać je do etapów kształ-
towania określonego narzędzia, np. sierpa, siekiery. Morfolo-
gia półwytworu została przedstawiona na podstawie kontu-
ru oraz przekroju poprzecznego poszczególnych zabytków. 
W przypadku, gdy kształt wynikał bardziej z wyjściowej, natu-
ralnej formy bryły, zaznaczone było to w opisie jako „okruch/
bryła”. Dodatkowo analizowano:

układ negatywów – na tym etapie badań uwzględniono 
tylko lokalizację oraz kierunek odbić dla każdej ze stron 
wytworu. Narzędzia rdzeniowe produkowane były zwy-
kle w  sposób, w  którym najdłuższy bok bryły pokrywa się 
z  przyszłą osią morfologiczną wytworu, stąd też analizy 
były oparte na tym założeniu (m.in. Inizan i in. 1999, s. 44). 

W przypadku, gdy forma była zbliżona obrysem do okręgu 
lub kwadratu, zamiast osi stosowano termin środek. Dodat-
kowo, o przyporządkowywaniu do poszczególnych kategorii 
(ryc. 1) decydowała liczba negatywów na analizowanej po-
wierzchni. Pomimo małej dokładności i sztywności takiego 
podziału, który nie uwzględnia morfologii części przysęcz-
kowych oraz dalszych odłupków odbitych od formy, metoda 
wydaje się miarodajna w wypadku analizowania sekwencyj-
ności obróbki dwuściennej. Podejście to stoi w opozycji do 
analizy reliefu, która ukierunkowana jest na rekonstruowa-
nie kolejności poszczególnych uderzeń i – jak pokazują tzw. 
ślepe testy eksperymentalne – obarczona jest dużym margi-
nesem błędu (Szemelak, Gembicki 2009). Ostatnim elemen-
tem analiz było odnotowywanie ewentualnych negatywów 
po odłupkach przeniesionych oraz powierzchni naturalnej, 
zawiasowej oraz po spękaniach. W przypadku okazów trój-
ściennych i wielościennych (stanowiących małą część zbio-
ru) pozostałe płaszczyzny opisywano w uwagach;

Ryc. 1. Schemat obrazujący relację negatywów odłupków do osi morfologicznej wytworu. Negatywy: A – po pojedynczych odłupkach, B – nie dochodzą 
do osi, C – dochodzą do osi, D – przechodzą przez oś, E – przechodzą znacznie przez oś, F – po odłupkach przeniesionych. Rys. K. Pyżewicz.

Fig. 1. Diagram showing the relation of fl ake scars to the morphological axis of the worked piece. Scars: A – aft er removal of single fl ake, B – not reaching 
the axis, C – reaching the axis, D – crossing the axis, E – signifi cantly crossing the axis, F – aft er removal of overpassed fl akes. Drawing by K. Pyżewicz.
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platformy – powierzchnie służące ścienianiu bryły były 
przedstawione dla każdej ze stron oddzielnie. Ponadto, gdy na 
jednej z nich odnotowano kilka rodzajów zabiegów przygoto-
wujących, było to uwzględnione w uwagach, np. płaszczyzna 
izolowana, naturalna lub stała (por. Grużdź 2012; Waldorf 
1993, s. 35, 36). Wymienione procesy były podejmowane zwy-
kle w związku z określoną sytuacją, która zależała od stadium 
obróbki oraz sekwencji kształtującej produkt, co wiąże się bar-
dziej ze swoistą „biografi ą” poszczególnych zabytków. Dlate-
go też charakterystyka tego typu znamion została omówiona 
w odniesieniu do poszczególnych przypadków z uwzględnie-
niem kontekstu w procesie wytwórczym, co niejako zbliża ją 
w pewnych założeniach do analizy reliefu (Urbanowski 2003, 
s. 47–51). Reszta danych pozyskanych w wyniku analiz została 
przedstawiona na podstawie bardziej schematycznej metody, 
z uwagi na mnogość powtarzających się cech, manifestujących 
się dopiero na pewnym poziomie ogólności. Ramy podziału 
w tym przypadku uwzględniały trzy rodzaje platform służą-
cych produkcji form rdzeniowych: dwuścienną, jednostronną 
i dwustronną (ryc. 2). Klasyfi kacja ta odnosi się do każdego 
boku i dopiero określenie relacji powyższych kategorii może 
decydować o  metodzie rdzeniowania, np. rdzeniowaniu bi-

facjalnym, trójściennym, czworościennym i  wielościennym. 
W wymienionym podziale brane są pod uwagę tylko negatywy 
po odłupkach ścieniających z procesu redukcji i wykluczane są 
zabiegi związane z przygotowywaniem miejsca pod uderzenie, 
które charakteryzowane były, jak wspomniano, oddzielnie. 
W przypadku półwytworów, które obrabiane były dookolnie, 
kąt rdzeniowania może być zróżnicowany w poszczególnych 
miejscach wzdłuż płaszczyzny bifacjalnej, stąd poszczególne 
rodzaje defi niowane były na podstawie dominującego rodzaju 
na danej formie. Dodatkowo, gdy stosowano dwa lub więcej 
sposobów obróbki, uwzględniano je wszystkie w  opisie. Za-
proponowany podział na cztery główne kategorie (ryc. 2) jest 
z pewnością uproszeniem procesów technologicznych, jednak 
pozwala obserwować tendencje w badanym zbiorze:

powód zaniechania – został zinterpretowany według 
następujących kryteriów: amorficzności, pęknięcia/od-
szczepienia/utrącenia, spękania, niskiej jakości surowca, 
rozmiaru oraz zniszczenia na skutek zniesienia boku przez 
odłupek przeniesiony. W  pierwszej grupie zidentyfiko-
wano okazy, które w  efekcie wielu nieskutecznych odbić 
zatraciły prawidłową/planowaną morfologię. Kolejną 
grupę tworzą spękane artefakty, które zidentyfikowane 

Ryc. 2. Schemat obrazujący rodzaje platform/pięt służących redukcji. A, D – jednostronna, B – dwuścienna, C – dwustronna. Rys. K. Pyżewicz.

Fig. 2. Diagram showing types of reduction platforms. A, D – unilateral, B – bifacial, C – bilateral. Drawn by K. Pyżewicz.
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zostały, gdy wewnętrzne skazy o  naturalnej genezie unie-
możliwiały dalsze kształtowanie. Oprócz tego przyczy-
ną zaprzestania redukcji mogła być jakość surowca (niski 
stopień skrzemionkowania, ziarnista powierzchnia oraz 
przewarstwienia korowe wnikające we wnętrze skały), co 
też uwzględniano w  opisie. Zwykle krzemień odrzucony 
z tego powodu charakteryzował się nieznacznymi śladami 
obróbki, polegającymi na testowaniu bryły. Dodatkowym 
powodem zaprzestania produkcji mógł być rozmiar, wyni-
kający ze zbytniego zredukowania bryły lub błędów. Okazy 
przyporządkowane do pierwszej grupy odznaczały się zbyt 
małymi w  stosunku do gotowego narzędzia rozmiarami. 
Natomiast w drugiej kategorii znajdują się wytwory z pęk-
nięciami/odszczepieniami/utrąceniami, które połamały 
się na dwie lub kilka części, i formy przedzielone na skutek 
odłupka przeniesionego;

technika redukcji – została scharakteryzowana w  obrębie 
uderzenia bezpośredniego (w przypadku, gdy negatywy wska-
zywały, że na jednym egzemplarzu stosowano różne techniki 
lub nie dało się zinterpretować powierzchni negatywowej pod 
tym kątem); gdy dało się określić cechy dokładniej, przypo-
rządkowywano je kolejno do uderzenia twardym i  miękkim 
tłukiem;

zabiegi – w ramach tej kategorii odnotowywano procesy 
przygotowujące krawędź przed uderzeniem, takie jak m.in. 
prawcowanie, izolowanie, ale pominięto przedstawione już 
wcześniej sposoby kształtowania platform (por. rys. 2);

podstawa/podstawy – gdy na okazie wyodrębniona była 
lub były podstawy, zaznaczano w  opisie, czy ukształtowa-
no ją poprzez obłupywanie, czy pozostawiono naturalne/
korowe;

III.2. Rules adopted for the description of lithic materials

surowiec – na stanowisku krzemień występował pod trze-
ma postaciami jednak tylko dwie były wykorzystywane w ob-
róbce – buły oraz fragmenty płaskura, w  związku z  czym 
w opisie zawarto obie kategorie.

Dodatkowo, w tabeli obok numeracji z inwentarza wpro-
wadzono oznaczenia porządkowe, które szeregują zabytki wy-
stępujące pod jednym oznaczeniem w katalogu przygotowa-
nym w trakcie prac wykopaliskowych.
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Th e artefact assemblages from workshops in the areas 
of prehistoric mining are characterised by a large amount of 
material, which, since it comes from the early stages of shaping 
fl int forms, oft en seems to be fairly uncharacteristic. Th erefore, 
the starting point was a thorough morphological study of 
the features of individual roughouts, thanks to which their 
place in the manufacturing process could be determined, and 
data for the second stage of analyses could be obtained. Th e 
aforementioned blanks, despite their imperfections resulting 
from the fact that their shaping had been abandoned, make it 
possible to discern assemblages deposited between diff erent 
stratigraphic units.

Th e division mentioned consists of several groups:
Type – fi rst, the artefacts were assigned to one of the 

following categories:
• bifacial form/bifacial tool (if a more precise identifi cation of 

the type, e.g., sickle, axe, was possible) – this group consisted 
of practically fi nished bifacial specimens;

• preform – specimen that had been abandoned during such 
a production stage that it was not possible to unequivocally 
classify it as, for example, a sickle or a bifacial or squared 
axe; however, it still possesses features that exclude it from 
the group of fl ake cores;

• blade/fl ake core – specimen exploited to obtain blade or fl ake 
blanks. All types of exploitation and individual methods 
have been compiled into one group as otherwise they would 
not have constituted a suffi  ciently statistically numerous 
class;

• roughout – specimen that could be shaped, using the fl aking 
method, into a tool or serve as a core for obtaining fl akes. 
In many cases, it is not possible to separate the two above 
categories in the early stages of fl aking, or the reduction 
method may have involved shaping the specimen and ac-
quiring blanks at the same time;

• early-stage roughout – nodule with one or a few removals, 
which can be attributed to testing raw material, which would 
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then be selected for further treatment. Additionally, two 
subgroups were noted in this category:

 –  thinned fl ake/blade form – this group includes specimens 
that were knapped from such a type of blank that allowed 
an assumption that the aim was to manufacture a tool. 
Some of these types of products, due to their massiveness, 
could have been used for both fl aking and blank reduc-
tion – in such a case the specimen was identifi ed as the 
previously described roughout;

 –  form fr om a chunk – early-stage form, which has been pre-
pared from a nodule, whose shape was similar in terms of 
morphology and thickness-to-width ratio to a fi nished tool.

Blank morphology – the forms were described 
primarily based on typological diversity (sickle knife, core, 
etc.). However, it should be noted that in the case of many 
specimens found in the mine area, the stages of knapping 
were not suffi  ciently advanced to categorize the artefacts 
unequivocally. It should also be taken into account that, in 
an individual chaîne opératoire, a nodule could go through 
a stage at which blanks were obtained from it in an optimal 
way (which made it more similar to a core), and then it could 
be reshaped into a core tool preform. Th e morphology of 
blanks was presented based on the outline and transverse 
section of individual artefacts. If the shape resulted more from 
the initial, natural form of the nodule, it was marked in the 
description as “chunk/nodule”. Other analysed elements were:
• scar pattern – at this stage of research, only the location and 

direction of removals on each side of the worked piece were 
considered. Core tools were usually manufactured in a way 
in which the longest side of the nodule coincided with the 
future morphological axis of the product; therefore, the 
analyses were based on this assumption (e.g., Inizan et al. 
1999, p. 44). Additionally, the number of scars on the ana-
lysed surface was decisive for the assignment to particular 
categories (Fig. 1). Despite the low accuracy and rigidity 
of such a division, which does not take into account the 
morphology of the parts near the bulb of percussion and 
the fl akes further removed from the form, the method seems 

to be reliable when analysing the sequencing of bifacial 
knapping.

• platforms – the surfaces used for thinning the nodule were 
presented separately for each side. In addition, when several 
types of preparation treatment were registered on one of 
them, this was recorded in the notes, e.g., isolated, natural 
or continuous (cf. Grużdź 2012; Waldorf 1993, pp. 35, 36). 
Th e divisional framework in this case included three types 
of platforms used to produce roughouts: bifacial, unilateral 
and bilateral (Fig. 2). Th is classifi cation applies to each side 
and it is only by defi ning the relations of the above categories 
that the fl aking method, e.g. bifacial, trifacial, quadrifacial 
and multifacial, may be determined. Th e proposed division 
into four main categories (Fig. 2) is certainly a simplifi cation 
of technological processes, but it allows observing trends in 
the assemblage examined;

• reason for abandonment – was interpreted according to the 
following criteria: amorphousness, fracturing/splitting/
chipping, cracks, poor quality of raw material, size, and 
damage due to an overpassed fl ake removing a side.

• reduction technique – was characterised within direct per-
cussion (if the scars indicated that different techniques 
were used on one specimen, or if the scarred surface could 
not be interpreted in those terms); where it was possible 
to determine the characteristics more precisely, they 
were attributed to either hard hammer or soft hammer 
percussion;

• treatment – processes preparing the edge before the percus-
sion blow, such as trimming, isolation, were recorded in this 
category, but the previously presented techniques of shaping 
platforms were omitted (cf. Fig. 2);

• base(s) – when one or more bases were isolated on the speci-
men, it was indicated in the description whether they were 
natural/cortical or shaped by knapping;

• raw material – fl int was present in three forms at the site, 
however, only two were used for knapping – nodules and 
fragments of tabular fl int – therefore the description in-
cludes both categories.
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III.3.  Analiza typologiczna i technologiczna materiałów pracownianych         

Witold Grużdź                                   

WYKOP I 

Wykop I zlokalizowany był w centralnej części pola gór-
niczego i zajmował powierzchnię 24 m2. W jego obrębie od-
notowano 5 szybów, z których jeden, zlokalizowany w części 
centralnej, został przebadany praktycznie w pełni (rozdz. II.3, 
ryc. 1, 6). Materiał pozyskany z  wyeksploatowanych jedno-
stek stratygrafi cznych dominuje jakościowo nad resztą inwen-
tarza z  racji na odkryte tu struktury oraz planowy przebieg 
prac wykopaliskowych. Analizy nawarstwień odnotowanych 
w  poszczególnych szybach wskazują, że obiekty zasypywane 
były w określony sposób. Procesy te składają się z nawarstwień 
antropogenicznych – deponowania odpadków krzemiennych 
– oraz naturalnych, które powstawały po opuszczeniu wyrobi-
ska przez prehistorycznych górników, m.in. przez oberwanie 
się niezabezpieczonych profi li. W kolejnych sezonach powra-
cające grupy wykorzystywały częściowo zasypane pozostałości 
szybów do deponowania kolejnych nawarstwień, identyfi ko-
wanych jako pracownie krzemieniarskie. Większość z  nich 
wydaje się wsypana do wyrobiska lub utworzona na jego dnie, 
ponieważ koncentracje miały układ cechujący się inną dysper-
sją, niż ma to miejsce w przypadku krzemienic. Dokładna re-
konstrukcja przebiegu tego procesu dla szybu I/4 opublikowa-
na została w oddzielnym rozdziale Macieja Krajcarza (rozdz. 
II.1), natomiast dla I/5 i I/3 – w innej pracy (Grużdź 2010). 
 Dodatkowo, z obiektów I/5, I/4 I/1 i I/3 pobrano próbki wę-
gli do analiz 14C, które posłużyły do określenia chronologii 
absolutnej tych struktur pomiędzy 2500 a 1500 BC (rozdz. 
IX). Materiał zabytkowy pochodził głównie z dwóch szybów, 
jednak licznie występował też poza nimi – w warstwie ornej 
oraz, w mniejszej ilości, w warstwie pod nią. 

Warstwa orna
W  warstwie ornej odnotowano 17 664 sztuk debitażu 

(okruchy, odłupki, łuski), 4741 niewielkich brył, 1450 natu-
ralnych okruchów (eolitów) oraz zabytki wydzielone, składa-
jące się z różnego typu form: 12 rdzeniowych, 3 zaczątkowych, 
3 rdzeni odłupkowych, 1 z okrucha, 2 ścienionych odłupków, 
4 półwytworów narzędzi i 2 w pełni bifacjalnych egzempla-
rzy (w  tym jednej składanki). Wspomniany zbiór wyodręb-
nionych artefaktów wykonano z materiału identyfi kowanego 
jako płaskury (14 szt.) i buły (13 szt.). 

Spośród 12 form rdzeniowych odnotowano: 7 czworo-
boczne, 4 trójboczne, 1 czworoboczny/trójboczny. Okazy 
te odznaczają się obrysami: asymetrycznym, czworokątnym, 
owalnym lub laurowatym. W grupie tej dominują formy o zróż-
nicowanych względem siebie powierzchniach negatywowych. 
W zależności od kształtu bryły procesu ścieniania dokonywa-

no zarówno od dłuższych krawędzi wytworu, jak i podstawy/
wierzchołka. Licznie występują tu negatywy po odłupkach 
przeniesionych, powierzchnie naturalne oraz struktury zawia-
sowe i spękania. Platformy służące ścienianiu przygotowywane 
były zarówno jednostronnie, dwustronnie, jak i  dwuściennie, 
a kąt rdzeniowania przeważnie był ostry, choć zdarzały się oka-
zy o kącie prostym lub lekko rozwartym. Formy rdzeniowe ce-
chowały się masywnością i wysokim współczynnikiem grubości 
w stosunku do szerokości (tabl. 1:3). Na niektórych okazach, 
pomimo wczesnego etapu redukcji, wyodrębniona była podsta-
wa – naturalna lub obrobiona. Najczęstszym powodem zanie-
chania i porzucenia dalszej obróbki było pęknięcie (odnotowa-
ne w 9 przypadkach) oraz amorfi czność i liczne spękania, który-
mi cechowały się pozostałe wyroby. Wszystkie zabytki zaliczone 
do tej kategorii redukowane były za pomocą techniki uderzenia 
bezpośredniego. Dokładniejsze przyporządkowanie ich nie 
było możliwe, zważywszy na fakt, że część negatywów nawią-
zywała morfologicznie do cech wiązanych zarówno z twardym, 
jak i miękkim tłukiem. 

Kolejną kategorię zabytków wydzielonych stanowią for-
my zaczątkowe, charakteryzujące się nieznaczną redukcją, 
stąd przy ich opisie nie identyfi kowano przekroju oraz ob-
rysu, który był zależny od pierwotnego naturalnego kształtu 
obrabianej bryły. Na wszystkich okazach tego rodzaju jedna 
ze stron była pozostawiona naturalna, a przeciwległą do niej 
płaszczyznę obrobiono w nieznaczny sposób z jednostronnej 
platformy za pomocą jednego lub kilku odbić. Negatywy po 
tych uderzeniach można wiązać z testowaniem bryły przy uży-
ciu twardego tłuka. Wnioskowanie to zdaje się potwierdzać 
fakt, że odbicia te odsłaniały spękania tektoniczne i  dalsza 
obróbka nie była podejmowana. Pod względem technologicz-
nym analogicznym okazem jest zabytek określony jako forma 
z okrucha, jednak został on wydzielony z powodu mniejszej 
masywności i niższego współczynnika grubości do szerokości. 

Następną kategorię form wydzielonych stanowią rdzenie 
odłupkowe o zróżnicowanej morfologii. Dwa z nich ukształ-
towane były owalnie i miały płasko-wypukły przekrój, nato-
miast jeden charakteryzował się całkowitą amorfi cznością. 
Okazy charakteryzujące się planowaną obróbką eksploatowa-
no, bazując na metodzie dyskoidalnej i jednopiętowej.  

W  warstwie ornej wykopu I  odnaleziono ponadto dwa 
odłupki, które poddane były dalszej obróbce. Pierwszy z nich 
ma asymetryczny obrys i trójboczny przekrój. Proces jego ście-
niania polegał na odbijaniu odłupków za pomocą twardego 
tłuka poprzez uderzenia bezpośrednie, skierowane tylko z jed-
nej strony okazu. Jedno z odbić było skierowane w platformę 
pod złym kątem, co spowodowało powstanie odłupka prze-
niesionego i zaniechanie dalszej obróbki. Półsurowiec, który 
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posłużył do tego typu produkcji, odszczepiony był z boku bry-
ły, o czym świadczy korowa podstawa okazu, usytuowana pod 
lekko skośnym kątem w stosunku do osi wytworu (tabl. 1:2). 
Podczas pozyskiwania odłupka zastosowano twardy tłuk, co 
poświadcza wyraźny stożek Hertza i  masywność zarówno 
sęczka, jak i całego okazu. Kolejna forma z odłupka cechuje 
się owalnym kształtem i  soczewkowatym przekrojem, obra-
biana była bifacjalnie, jednak negatywy po tych odbiciach nie 
dochodzą do osi morfologicznej wytworu. W tym przypadku 
powodem zaniechania było pęknięcie. 

Następną kategorię stanowią półwytwory narzędzi. 
W  grupie tej okazy cechowały się znaczniejszym zawanso-
waniem redukcji. Poszczególne formy w  tej kategorii miały 
owalny lub asymetryczny kształt i  soczewkowaty lub trój-
boczny przekrój. Negatywy na ich szerszych powierzchniach 
przechodziły znacznie przez oś morfologiczną, występowały 
też negatywy po odłupkach przeniesionych. Platformy służące 
redukcji były w każdym z trzech przypadków przygotowane 
inaczej – zarówno poprzez jednostronne, jak i  dwustronne 
i  dwuścienne kształtowanie krawędzi. Kąt rdzeniowania był 
ostry, jednak na jednej z form kąt pomiędzy bokiem a odłup-
nią zbliżony był do prostego. W  zespole odnotowano jeden 
półwytwór o charakterystycznej morfologii, z platformą ob-
rabianą dwustronnie (tabl. 1:4) za pomocą masywnych odbić 
o cechach uderzenia twardym tłukiem. Forma ta została zanie-
chana w wyniku odszczepienia odłupka przeniesionego. 

Kolejną kategorią wytworów pozyskanych z warstwy or-
nej są okazy bifacjalne. Pierwszy z nich ma owalny/laurowaty 
kształt i jest najpewniej fragmentem sierpa dwuściennego, ma 
korową podstawę oraz dokładnie załuskaną krawędź boczną. 
Negatywy po poszczególnych odbiciach dochodzą do osi mor-
fologicznej, a odnotowane na okazie struktury zawiasowe nie 
stanowiłyby problemu w poddaniu go dalszej obróbce. Powo-
dem zaniechania było pęknięcie, które oddzieliło wierzchołek 
okazu (tabl. 1:1). Drugą formą włączoną do tej kategorii jest 
składanka bifacjalnego narzędzia o laurowatym kształcie. 

Pośród materiałów pozyskanych z poziomu warstwy ornej 
odnotowano również łuszczeń. Okaz ten najpewniej został wy-
konany z innego surowca niż krzemień ożarowski, jednak jego 
jednoznaczna identyfi kacja jest trudna z uwagi na mały rozmiar.   

Szyb I/1
Obiekt zlokalizowany był w  północnej części wykopu, 

a  eksploracji poddano jego fragment południowo-wschod-
ni (rozdz. II.3, ryc. 6). Z  sedymentów powstałych na skutek 
zapadnięcia niszy pobrano węgiel do datowania 14C i  na tej 
podstawie ustalono przedział czasu pomiędzy 2500 a  1800 
BC (Budziszewski 1997; rozdz. IX). Pozyskany z  tego szybu 
zbiór liczył 20818 sztuk debitażu, 4747 niewielkich brył, 1445 
naturalnych okruchów (eolitów) oraz 30 form rdzeniowych, 
w  tym 3 zaczątkowe, 3 z  okrucha, 17 rdzeni odłupkowych 
i 1 wiórowy, 5 okazów ścienionych z odłupków oraz 1 z wióra, 9 
półwytworów narzędzi i 10 praktycznie wykończonych zabyt-
ków bifacjalnych – w tym 3 składanki. Wymienione artefakty 

zrobione były zarówno z buł krzemienia (44 szt.), jak i płasku-
rów (35 szt.), bez wyraźnych preferencji w doborze określonego 
materiału do wykonania poszczególnych narzędzi. 

Dominującą kategorię, tak samo jak to miało miejsce 
w warstwie ornej, stanowią formy rdzeniowe (tabl. 2:5), któ-
re w  obrysie były przeważnie owalne (10 szt.), czworokątne 
(8 szt.) i  asymetryczne (7 szt.), rzadko trójkątne (2 szt.) lub 
amorfi czne (1 szt.). Ich przekrój poprzeczny był zazwyczaj 
czworoboczny (13 szt.) lub trójboczny (7 szt.) i niekiedy tylko 
soczewkowaty (4 szt.), płasko-wypukły (4 szt.) lub znajdujący 
się w  zbiorze form pośrednich – trójbocznych/czworobocz-
nych (1 szt.) i soczewkowatych/czworokątnych (1 szt.). Arte-
fakty te charakteryzują się najbardziej zróżnicowaną wielko-
ścią i układem negatywów na poszczególnych okazach, co wy-
daje się wynikać z prób adaptowania brył o różnych kształtach 
do dalszej planowanej redukcji. Odnotowano tu zarówno nie-
znacznie obrobione formy z kilkoma drobnymi negatywami 
przy krawędzi, okazy kształtowane za pomocą odbić przenie-
sionych, jak i egzemplarze ścieniane od podstawy i wierzchoł-
ka. Do redukcji służyły platformy jednostronne, dwustronne 
i dwuścienne, niekiedy nawet formowano krawędź przypomi-
nającą zatępisko na środku wytworu i odbijano od niej odłupki 
ku płaszczyznom bocznym bryły. Techniką służącą do obróbki 
tej kategorii zabytków było uderzenie bezpośrednie zarówno 
twardym, jak i miękkim tłukiem. Na poszczególnych formach 
zaniechiwano dalszej produkcji z powodu błędów takich jak: 
powierzchnia zawiasowa, pęknięcie powstałe w wyniku złego 
uderzenia i  powodujące fragmentację wytworu oraz dopro-
wadzenie do amorfi czności. Czynnikami naturalnymi, które 
spowodowały zaprzestanie obróbki, były z kolei spękania oraz 
niewystarczająca łupliwość poszczególnych skał – stopień jej 
skrzemionkowania. 

Następne dwie kategorie stanowią formy zaczątkowe 
i  z  okruchów, które pomimo różnic morfologicznych zostały 
opisane razem z  uwagi na stopień przekształcenia antropoge-
nicznego. Ich obrys oraz przekrój wynikał z naturalnego kształ-
tu wyjściowego obrabianego materiału, natomiast negatywy po 
poszczególnych odbiciach jedynie nieznacznie ścieniły charak-
teryzowane okazy. Platformy służące opisywanej redukcji prze-
ważnie ukształtowane były jednostronnie lub dwuściennie. 

Kolejną licznie reprezentowaną kategorią w  szybie I  sta-
nowią rdzenie odłupkowe. Podobnie jak formy rdzeniowe, 
są zróżnicowaną grupą zabytków. Pod względem morfologii 
dominują tu okazy owalne, mniej liczne są okazy amorfi cz-
ne, asymetryczne, trójkątne i prostokątne. Większość z rdze-
ni odłupkowych miała płasko-wypukły lub soczewkowaty 
przekrój, jednak zdarzały się również okazy czworoboczne 
i  trójboczne w  rzucie poprzecznym. Układ negatywów 
w opisywanej grupie można podzielić na dwa typy. Pierwszy 
związany jest z  eksploatowaniem z  jednej powierzchni przy 
pozostawieniu drugiej naturalnej lub odbiciu z  niej jednego 
lub kilku odłupków niezmieniających w znaczny sposób mor-
fologii. Drugi rodzaj rdzenia odłupkowego to forma dysko-
idalna rdzeniowana naprzemienne z  obydwu stron. Rdzenie 
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redukowane z  jednej odłupni zwykle miały jednostronną, 
rzadziej dwuścienną krawędź obieraną na piętę. W przypad-
ku okazów dyskoidalnych pozyskiwano odłupki z bifacjalnie 
z ukształtowanego poprzednimi odbiciami boku bryły. Jedy-
ny rdzeń wiórowy odnotowany w tym obiekcie jest czworo-
boczny w obrysie oraz w przekroju. Półsurowiec pozyskiwany 
był z  odłupni zlokalizowanej na jednym z  boków, pozostałe 
powierzchnie zaprawiono. 

Następną kategorią powiązaną z opisanymi rdzeniami były 
odłupki i wiór z pozostałościami retuszu powierzchniowego 
na jednej lub obu stronach. Morfologia tego półsurowca jest 
zróżnicowana w obrysie – odnotowano okazy laurowate, asy-
metryczne i jeden amorfi czny, natomiast ich przekroje są pła-
sko-wypukłe oraz soczewkowate. W przypadku tej kategorii 
interesujący jest dobór półsurowca, który swoimi rozmiarami 
nie spełnia kryteriów morfometrycznych odpowiadających 
gotowym sierpom dwuściennym znanym ze stanowisk sepul-
kralnych i osadniczych (tabl. 2:2, 3:1). Dodatkowo, większość 
form z odłupków posiada ślady ścieniania tylko na jednej ze 
stron, co wskazuje na ukierunkowanie obróbki w dość charak-
terystyczny dla zbioru sposób. 

W  analizowanym zespole znalazły się również półwy-
twory narzędzi o  owalnym, asymetrycznym lub prostokąt-
nym obrysie oraz czworobocznym, trójbocznym i  soczew-
kowatym przekroju. Układ negatywów na poszczególnych 
stronach był odmienny. Zwykle jedna z powierzchni nosiła 
ślady po redukcji dochodzącej do osi morfologicznej lub 
ją przekraczającej, natomiast przeciwległa odznaczała się 
nieznacznymi modyfi kacjami i pozostawioną powierzchnią 
naturalną lub bardziej intensywnym ścienianiem, z  pozo-
stałościami po odłupkach przeniesionych (tabl. 2:7, 3:2). 
Dodatkowo, na niektórych formach odnotowano uderzenia 
skierowane od wierzchołka lub podstawy okazu. W  opisa-
nej kategorii charakterystyczne jest występowanie zabytków 
o  morfologii zbliżonej do produktów będących efektem 
zastosowania metody czworościennej (tabl. 2:6, 7). Jednak 
w  wyniku zestawienia większej serii półwytworów można 
uznać, że wspomniane podobieństwo jest wynikiem podję-
cia obróbki płytkowatych fragmentów płaskura – co może 
przybliżać je wizualnie do rezultatów neolitycznych techno-
logii, w  odróżnieniu od konkrecji, które redukowane były 
w nieco odmienny sposób (tabl. 3:2). Dodatkowym manka-
mentem tezy o  identyfi kowaniu tych form jako siekier jest 
ich mała frekwencja w zespole oraz brak kształtowania węż-
szych boków, które na większości tego typu okazów przygo-
towywane były wraz z szerszymi powierzchniami narzędzia. 
Wyjątek od tej reguły stanowią formy siekier opisane wcze-
śniej i  wiązane z  niższymi kompetencjami wytwórczymi. 
Odzwierciedla się to w występowaniu platform o dwustron-
nej lub jednostronnej krawędzi, które były zwykle naturalne, 
oraz rzadszym kształtowaniu dwuściennej krawędzi na po-
szczególnych okazach. Kolejną cechą charakterystyczną dla 
opisywanych półwytworów jest pozostawianie na większości 
z nich naturalnej podstawy, co świadczy o chęci jak najpeł-

niejszego wykorzystania obrabianego materiału na narzędzia 
produkowane tzw. metodą pełną rdzeniową. 

Kolejną kategorią zabytków odnotowaną w szybie I/1 jest 
zbiór form bifacjalnych. Zaklasyfi kowane tu zabytki można do-
datkowo podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich zaliczają 
się okazy nawiązujące swoją morfologią do pików i ciosaków, 
natomiast do drugiej – okazy w pełni obrobione dwuściennie 
i nawiązujące kształtem do sierpów. W pierwszej grupie znaj-
duje się typologiczny pik (tabl. 2:3) i siekiera/ciosak (tabl. 2:1) 
oraz jedna składanka rdzenia łuszczniowego. Wspominane 
okazy charakteryzują się obróbką niewymagającą wysokich 
kompetencji wytwórczych. Pik został ukształtowany bifacjal-
nie, odbiciami o mało regularnym przebiegu, które stworzyły 
garb na środku formy po obu jej stronach. Natomiast drugi 
okaz cechuje się przykrawędną obróbką nieznoszącą jego czę-
ści środkowej; w  procesie tym w  nieznaczny sposób zmienił 
się pierwotny kształt obrabianego fragmentu bryły. Ostatnim 
zabytkiem w tej grupie jest składanka złożona z dwóch małych 
elementów powstałych na skutek pęknięcia przy uderzeniu bez-
pośrednim twardym tłukiem, na co wskazuje wyraźny sęczek 
i fale o zagęszczonym, nieregularnym względem siebie układzie. 
Forma ta, poprzez charakter odbić i wielkość, przypomina dwu-
stronny rdzeń łuszczniowy o krawędziowej pięcie. Wspomnia-
ne narzędzia dobrze korespondują pod względem zastosowanej 
metody z  zaprezentowanymi wcześniej formami ścienianymi 
z odłupków oraz wióra i być może należą do jednego z łańcucha 
operacji występującego w opisywanym obiekcie. Z kolei druga 
grupa w tej kategorii, łączona morfologicznie z produkcją sier-
pów dwuściennych, reprezentowana jest przez jeden cały wy-
twór (tabl. 2:4), kolejny okaz zachowany praktycznie w całości, 
dwie składanki oraz fragmenty będące najpewniej podstawą, 
środkiem i  wierzchołkiem noży bifacjalnych. Morfologicznie 
dominują w zespole okazy laurowate/owalne oraz asymetrycz-
ne o soczewkowatym przekroju (tylko jedna forma – fragment 
środkowy okazu bifacjalnego – została zaklasyfi kowana jako 
czworoboczna). Ponadto odnotowano jedyny cały sierp (tabl. 
2:4), który charakteryzował się amorfi cznością i nieudolną ob-
róbką, co spowodowało jego płasko-wypukły kształt w rzucie 
poprzecznym. Na wszystkich formach w  tej grupie negatywy 
dochodziły do osi morfologicznej lub ją przekraczały. Śladów 
po odłupkach przeniesionych było o wiele mniej, tak jak i po 
redukcji podejmowanej poprzez odbicia od podstawy i wierz-
chołka. 

Ostatnim zabytkiem wydzielonym z  szybu I/1 jest amor-
fi czna forma rdzeniowa, która nosi na swojej powierzchni ślady 
piketażu, wyświeceń oraz wyraźnych wymiażdżeń. Deformacje 
tego rodzaju nie mają podłoża technologicznego i najpewniej 
należy je łączyć z użytkowaniem okazu jako narzędzia. 

Dodatkowo, obok południowej granicy szybu I/1, na me-
trach 12, 21 i 22, znajdowała się część pracowni krzemieniar-
skiej (rozdz. II.3, ryc. 6), którą zapewne należy łączyć z opi-
sanym obiektem. Pozyskano z  niej 831 sztuk pochodzących 
z debitażu, 456 niewielkich brył i 699 naturalnych okruchów 
(eolitów) oraz 1 formę wydzieloną – odłupek ze śladami ob-
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róbki. Okaz ten redukowany był obustronnie, natomiast pół-
surowiec został pozyskany za pomocą uderzenia bezpośred-
niego twardym tłukiem kamiennym – wskazują na to cechy 
morfologiczne: masywność wytworu i mało regularny układ 
jego krawędzi oraz grani międzynegatywowych. Półsurowiec 
odszczepiony był z  boku bryły, na co wskazują pozostałości 
powierzchni korowej na jego boku (tabl. 3:4). Materiał odłup-
kowy pozyskany z pracowni łączy się również z produkcją bi-
facjalną. Zarówno lokalizacja, jak i występowanie technologii 
dwuściennej, zdają się przemawiać na korzyść tezy, że opisywa-
ną pracownię należy łączyć z szybem I/1.

Szyb I/2
Szyb ten odkryty został w zachodniej części wykopu. Prze-

badano tylko jego wschodni fragment. Obiekt ten częścio-
wo nachodził na szyb I/4, w wyniku czego część materiałów 
podczas eksploracji poziomami mechanicznymi uległa prze-
mieszaniu (rozdz. II.3, ryc. 6). Spowodowane było to oberwa-
niem się w jego obręb ściany z częścią poprzedniego zasypiska. 
W skład szybu I/2 wchodzi 5650 sztuk debitażu, 1159 nie-
wielkich brył, 1614 naturalnych okruchów (eolity), 11 form 
rdzeniowych (w  tym jedna składanka), 2 formy z  okrucha, 
3 półwytwory narzędzi, 4 rdzenie odłupkowe, 1 wiórowy oraz 
5 form ścienianych z odłupka i 1 fragment narzędzia bifacjal-
nego. W badanym zespole 19 zabytków wydzielonych wyko-
nano z buł, 8 z płaskurów.

Podobnie jak w  poprzednich przypadkach, dominującą 
kategorię stanowiły formy rdzeniowe o owalnej (4 szt.), asy-
metrycznej (4 szt.) i czworokątnej (2 szt.) morfologii w obry-
sie oraz mające czworoboczny (2 szt.), trójboczny (4 szt.), pła-
sko-wypukły (2 szt.) lub soczewkowaty (1 szt.) przekrój po-
przeczny. Pośród tych okazów można wyodrębnić grupę form 
z obiema stronami ścienianymi odbiciami, w różnym stopniu 
znoszącymi powierzchnię naturalną – zarówno z  pozostało-
ściami drobnych negatywów, jak i  dochodzącymi do osi, aż 
po egzemplarze noszące ślady po odłupkach przeniesionych. 
Drugi rodzaj tworzą okazy obrabiane z  jednej strony, które 
również były redukowane w  zróżnicowany sposób. Formy 
rdzeniowe były ścieniane przeważnie z  jednostronnych plat-
form, jednak sporadycznie odnotowano również dwuścienną 
krawędź. Wykorzystywano do tego technikę uderzenia bezpo-
średniego. Na dwóch egzemplarzach odnotowano stygmaty 
technologiczne, które mogą być łączone z  twardym tłukiem 
– wyraźne negatywy sęczków i chaotyczne fale negatywowe, 
mało regularnie przebiegające granie i krawędzie boczne. 

Następnymi kategoriami odnotowanymi w zespole z szy-
bu I/2 były rdzenie odłupkowe i rdzeń wiórowy. Każda z tych 
form charakteryzowała się odmienną morfologią, jednak 
wszystkie cechował dość oportunistyczny sposób eksploata-
cji, przeprowadzony na podstawie założeń debitażu prostego 
(Inizan i in. 1999, s. 61). Strategia ta mogła być realizowana 
zarówno na szerszych stronach bryły do odłupywania szero-
kiego półsurowca, jak i wytworów o parametrach zbliżonych 
do wiórowych (tabl. 4:5). Wszystkie rdzenie były obrabiane 

przy zastosowaniu uderzenia bezpośredniego. W dwóch przy-
padkach na formach odnotowano cechy wiązane z twardym 
tłukiem – wyraźne, duże negatywy sęczków i fale negatywo-
we oraz nieregularny przebieg grani międzynegatywowych. 
Redukcja była porzucana w  wyniku spękań lub wyeksplo-
atowania. W zespole znalazł się również półsurowiec innego 
typu, na którym rozpoczęto proces ścieniania. Formy takie 
mają zróżnicowany kształt obrysu, dominuje płasko-wypukły 
przekrój – co jest zrozumiałe, zważywszy na fakt, że wyjściowy 
kształt materiału, w tym przypadku odłupka ze stroną negaty-
wową i pozytywową, wpływa na proces obróbki i często jest 
widoczny nawet na dokończonym narzędziu pozbawionym 
swoich pierwotnych powierzchni (tabl. 4:4). Stopień redukcji 
wszystkich wymienionych okazów był nieznaczny, odbicia nie 
dochodziły do osi morfologicznej lub, gdy do niej docierały, 
tworzyły garb utrudniający dalszą obróbkę. Dwa ze wspomi-
nanych okazów zostały zaretuszowane na obu stronach przy 
użyciu krawędzi dwuściennych, dwustronnych i  jednostron-
nych, natomiast jeden nosi tylko ślady obróbki na jednej ze 
swoich powierzchni. Interesujący jest okaz publikowany już 
wcześniej przez J. Budziszewskiego (1998; tabl. 4:3) jako pół-
wytwór siekiery dwuściennej. Identyfi kacja ta zapewne była 
efektem zbieżności kształtu w  obrysie półsurowca do tego 
typu narzędzi oraz wielkości. Drugi z  przytoczonych argu-
mentów swoje podstawy bierze w  przeświadczeniu, że okre-
ślone formy muszą spełniać cenzus morfometryczny i według 
tej wykładni zabytek ten jest zbyt mały na sierp. Interpretacja 
tego typu jest dobrym przykładem wnioskowania reprezen-
tantów „szkoły”, która badała zespoły z kopalń w latach powo-
jennych (m.in. Schild i in. 1977). Wydaje się jednak, że w tym 
wypadku identyfi kowanie wspominanego narzędzia jako 
półwytworu siekiery zostało dokonane na wyrost. Przemawia 
za tym niewielki stopień przekształcenia półsurowca, niski 
poziom kompetencji wykonania, przy jednoczesnym braku 
planowania i systematyczności produkcji, oraz fakt zaniecha-
nia ścieniania bez spowodowania błędów technologicznych. 
Z kolei argumentami za łączeniem owego narzędzia z siekierą 
mogą być wspominany dobór materiału o wyjściowych kształ-
tach zbliżonych do takiej formy oraz obróbka domniemanego 
„ostrza” zlokalizowanego na szerszej transwersalnej krawędzi 
okazu. Konkludując, zaprezentowane cechy stanowią poszla-
ki, które można interpretować na dwa sposoby – wobec tego 
zdecydowano, że bezpieczniej jest przyporządkować ten okaz 
do form ścienianych z odłupków.  

Kolejne rodzaje zabytków stanowią półwytwory narzędzi 
o owalnym, asymetrycznym i owalnym/asymetrycznym obry-
sie oraz czworobocznym, trójbocznym lub płasko-wypukłym 
przekroju. Dwie wyróżnione formy obrabiane były metodą, 
która polegała na redukowaniu jednej strony od podstawy/
wierzchołka, a  przeciwległej do niej – od dłuższych boków 
bryły. W tym celu kształtowano krawędź jednostronnie i dwu-
ściennie. Kąt rdzeniowania pomiędzy platformą a  odłupnią 
był ostry lub prosty. Formowanie miejsca pod przyszłe ude-
rzenie pod stromym kątem podyktowane było zapewne chęcią 



KOPALNIE KRZEMIENIA NA STANOWISKU „ZA GARNCARZAMI” W OŻAROWIE106

zachowania jak najszerszych parametrów przyszłego narzę-
dzia, było też obarczone większym ryzkiem zniszczenia formy 
poprzez odłupek przeniesiony, czego przykład odnotowano 
na jednym z egzemplarzy (tabl. 4:2). Druga metoda odnoto-
wana w opisywanej kategorii łączy się ze ścienianiem z dwóch 
zlokalizowanych naprzeciwko siebie platform, z których każ-
da służyła do redukcji innej strony okazu (tabl. 4:1). 

Ostatnim zabytkiem wydzielonym zarejestrowanym w ze-
spole z  szybu I/2 jest fragment okazu bifacjalnego – wierz-
chołek noża sierpowatego o trójkątnym kształcie i płasko-wy-
pukłym przekroju. Ścieniany był z  krawędzi jednostronnie, 
a  większość odbić przechodziła przez oś morfologiczną wy-
tworu. Negatywy pozostawione na okazie wskazują na stoso-
wanie miękkiego tłuka podczas produkcji. Pomimo że obiekt 
przebadano tylko fragmentarycznie, dostrzegalne są w  nim 
zbieżności pomiędzy poszczególnymi kategoriami wytworów 
i, co się z  tym wiąże, procesami technologicznymi stosowa-
nymi w  przypadku poszczególnych form, zwłaszcza wyko-
rzystywaniu masywnych odbić do ścieniania zarówno mniej 
zaawansowanych w  redukcji form rdzeniowych, co i  półwy-
tworów narzędzi. 

W okolicy szybu I/2 odkryto dodatkowo pracownię krze-
mieniarską, która zlokalizowana była na 32 metrze i składała 
się z  180 sztuk debitażu, 157 eolitów, 5 wyrostków kolczy-
stych oraz 2 form wydzielonych: rdzenia odłupkowego (tabl. 
3:3) i formy ścienionej z półsurowca (rozdz. II.3, ryc. 6). Oka-
zy odnotowane w opisywanej koncentracji zbliżone są do wy-
tworów zarejestrowanych w  obiekcie. W  przypadku rdzenia 
jego zaprawa była ograniczona do minimum, natomiast pod-
czas eksploatacji posługiwano się uderzeniem bezpośrednim 
za pomocą twardego tłuka kamiennego. 

Szyb I/4
Szyb ten, zlokalizowany w  centralnej części wykopu 

(rozdz. II.3, ryc. 6, 7), jest najpełniej przebadanym obiektem 
na stanowisku w  Ożarowie. Z  nawarstwień znajdujących się 
w szybie pozyskano próbki do datowania 14C, które wykazały 
dwa przedziały czasu. Pierwsza data określiła czas funkcjono-
wania obiektu na przełomie schyłkowego neolitu i  wczesnej 
epoki brązu, natomiast druga umiejscowiła go w przedziale od 
początku drugiego tysiąclecia BC aż po 1500 BC (Budziszew-
ski 1997; rozdz. IX). Genezy tego stanu rzeczy należy upa-
trywać w procesach związanych z zasypywaniem się obiektu 
(rozdz. II.3, ryc. 7), które opisał J. Budziszewski (2000) i Ma-
ciej Krajcarz (rozdz. II.1). W części północno-zachodniej szyb 
I/4 pokrywał się z obiektem I/2 w wyniku zarwania się pro-
fi lu jego ściany. W skład odnalezionych materiałów wchodzą 
23157 sztuki debitażu, 2956 niewielkich brył i 3249 natural-
nych okruchów (eolity) oraz zabytki wydzielone, które repre-
zentowane są przez 92 form rdzeniowych, 15 zaczątkowych, 
9 wytworów z  okruchów, 26 rdzeni odłupkowych (w  tym 
1 składanka) i 3 wiórowych oraz 18 (w tym 2 składanki) form 
ścienionych z  odłupków i  1 z  wióra. Ponadto w  inwentarzu 
odnotowano 20 półwytworów narzędzi (w tym 2 składanki), 

13 form bifacjalnych (w tym 1 składanka i 2 fragmenty form 
dwuściennych) i 12 odłupków retuszowanych. Okazy te zo-
stały wytworzone z płaskurów (108 szt.) lub z buł (100 szt.). 
Spora liczba składanek w badanym szybie jest efektem inten-
sywnych analiz podjętych nad zespołem, który jest, jak już 
wspomniano, jedynym w  pełni oraz szczegółowo przebada-
nym i zadokumentowanym szybem na stanowisku w Ożaro-
wie. Z tego też powodu dokładniej przeanalizowano procesy 
technologiczne dotyczące materiałów z tego obiektu. Badania 
te podzielono na dwie części. W  pierwszej, tak samo jak to 
miało miejsce przy wszystkich pozostałych szybach i  war-
stwach, wzięto pod uwagę tylko formy wydzielone, natomiast 
drugą część poświęcono charakterystyce materiału masowego. 

Najliczniejszą kategorię zabytków wydzielonych w zespole 
stanowią formy rdzeniowe, które charakteryzują się kształtem 
owalnym (27 szt.), czworokątnym (25 szt.), asymetrycznym 
(9 szt.), owalnym/asymetrycznym (2 szt.), owalnym/lauro-
watym (1 szt.) trójkątnym (10 szt.) i nieokreślonym w przy-
padku okazów, które zachowały się fragmentarycznie (18 
szt.). Przekroje z kolei poszczególnych zabytków w tej grupie 
są czworoboczne (27 szt.), trójboczne (39 szt.), soczewkowa-
te (16 szt.) i płasko-wypukłe (10 szt.). Układ negatywów na 
formach rdzeniowych jest zróżnicowany, jednak dominują eg-
zemplarze, na których odbicia dochodziły do osi półwytwo-
ru, przechodziły ją, znosząc niekiedy przeciwległą krawędź 
na skutek odbicia odłupka przeniesionego, i okazy cechujące 
się nieznaczną obróbką – zwykle po odszczepieniu jednego 
odłupka lub kilku przykrawędnych. Przeważnie redukcja była 
prowadzona z dłuższych stron bryły, z jednostronnych, dwu-
stronnych i  dwuściennych krawędzi, jednak czasami wspo-
magano się odbiciami od wierzchołka i  podstawy. Znaczący 
jest tu zwłaszcza udział okazów o  czworokątnym przekroju, 
które z  pozoru przypominają półwytwory siekier neolitycz-
nych (tabl. 5:1, 6:2, 4). Techniką służącą do produkcji wy-
tworów było uderzenie bezpośrednie za pomocą twardego i, 
rzadziej, miękkiego tłuka, a  kąty rdzeniowania występowały 
we wszystkich rozwarciach. Dodatkowo kategorię tę można 
podzielić na dwa rodzaje różnicujące się pod względem ma-
sywności, którą określa współczynnik grubości do szerokości. 
Okazy w pierwszej grupie odznaczają się mniejszym stopniem 
przekształcenia i były ścieniane z dużych buł, płaskurów i ich 
okruchów (tabl. 5:2).

Okazy drugiej grupy są relatywnie cienkie w stosunku do 
szerokości (tabl. 5:1, 6:2, 4) i zbliżone do półwytworów na-
rzędzi, jednak w przeciwieństwie do nich nie odznaczają się 
jednoznacznymi cechami pozwalającymi stwierdzić z  całą 
pewnością, że produkcja nie była nastawiona na pozyskanie 
półsurowca. Jednocześnie formy te porzucane były zwykle 
w wyniku złamań (tabl. 6:4) i przeniesienia przeciwległej kra-
wędzi (tabl. 6:2), co może świadczyć o ich miejscu w łańcuchu 
operacji związanym raczej z produkcją sierpów lub siekier niż 
wytwarzaniem odłupków. 

Kolejne dwie kategorie w  zespole tworzą masywne for-
my zaczątkowe oraz formy z  cienkich okruchów. Różnią się 
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między sobą kształtem wyjściowym obrabianego surowiaka, 
jednak sam proces ścieniania w  obu przypadkach wyglądał 
podobnie i  był związany z  testowaniem materiału. Główną 
techniką rdzeniowania tych form było uderzenie bezpośred-
nie twardym tłukiem. Negatywy na poszczególnych okazach 
są nieliczne. Część okazów zaczątkowych mogła być przezna-
czona do wytwarzania półsurowca odłupkowego/wiórowego, 
w przeciwieństwie do okazów z okruchów, które są zbyt cien-
kie, i  najpewniej pozostawienie ich na stanowisku wiąże się 
z selekcją do produkcji narzędzi rdzeniowych. 

Następną kategorią, dość licznie reprezentowaną w szybie 
I/4, są rdzenie odłupkowe i  wiórowe. Formy służące do pro-
dukcji półsurowca odłupkowego są w  obrysie owalne, czwo-
rokątne, amorfi czne, asymetryczne i  trójkątne, natomiast ich 
przekrój jest płasko-wypukły, czworokątny i  soczewkowaty. 
Sposób eksploatacji był związany z  metodą dyskoidalną lub 
pozyskiwania okazów z  rdzeni jednopiętowych (tabl. 7:1,  2). 
W  obu przypadkach negatywy były zróżnicowane na każdej 
z obrabianych stron pod względem kierunku oraz stopnia prze-
chodzenia przez środek okazu. Krawędź, z której odszczepiano 
półsurowiec, była dwuścienna, dwustronna lub jednostronna, 
często miała dookolny charakter i zwykle dominował bardziej 
oportunistyczny sposób doboru lokalizacji miejsca pod uderze-
nie. Strategia ta różniła się od produkcji narzędzi rdzeniowych, 
które w znacznej mierze redukowane były od dłuższych – la-
teralnych – boków formy. Debitaż był przeprowadzany z uży-
ciem techniki uderzenia bezpośredniego, w  znacznej mierze 
przy pomocy twardego tłuka. Świadczą o tym m.in. negatywy 
masywnych sęczków ze stożkami Hertza, mała regularność 
i masywność produktów, liczne skazy przysęczkowe. Wyeksplo-
atowane rdzenie odnalezione w obiekcie mają różne rozmiary, 
a  powodami ich zaniechania były zwykle spękania, błędy lub 
doprowadzenie do zbyt małych rozmiarów, sprawiających, że 
dalsza eksploatacja była nieopłacalna.

W badanym szybie interesujące jest występowanie typolo-
gicznych rdzeni wiórowych, które wiązane są z metodą wolu-
metryczną. Negatywy na poszczególnych formach odznaczają 
się małą regularnością i często zbliżone są w parametrach do 
odłupków (tabl. 8:2). Pięty były lokalizowane przede wszyst-
kim na naturalnych, węższych stronach bryły, a  odłupnia 
wzdłuż jej najdłuższej osi (tabl. 8:3–5). Kąt rdzeniowania 
na poszczególnych formach jest ostry lub prosty. Na jednej 
składance dwóch masywnych wiórów udało się uchwycić śla-
dy po zatępianiu (tabl. 8:1). Techniką służącą odszczepianiu 
półsurowca z  tego typu rdzeni było uderzenie bezpośrednie 
przy zastosowaniu twardego tłuka. Świadczą o tym negatywy 
wydatnych sęczków, ostry kąt rdzeniowania (zbliżający się do 
prostego dopiero na wyeksploatowanych rdzeniach), mała re-
gularność boków i grani międzynegatywowych produktów ta-
kiego rdzeniowania oraz chaotyczny układ fal negatywowych. 
W jednym przypadku zmieniono orientację rdzenia na ostat-
nim etapie kształtowania (tabl. 8:5). 

Przedstawionej grupie rdzeni towarzyszyły w inwentarzu 
liczne odłupki oraz jeden wiór noszące ślady obróbki. Formy te 

niekiedy mają wciąż zachowane piętki i sęczki, które wskazują 
na użycie twardego tłuka w procesie ich odszczepiania z bryły 
do dalszego kształtowania. Morfologia półsurowca jest zróż-
nicowana – w zespole dominują okazy owalne i asymetrycz-
ne, przy mniejszym udziale prostokątnych i  pojedynczych 
egzemplarzach o laurowatym, trójkątnym i amorfi cznym ob-
rysie. Przekroje poszczególnych odłupków są soczewkowate, 
płasko-wypukłe, trójkątne, odnotowano również jeden okaz 
czworokątny. Negatywy po odbiciach przeważnie dochodzą 
do osi półsurowca, lecz jej nie przekraczają, przeniesienia od-
notowane są rzadziej niż w poprzednich kategoriach w tym 
obiekcie. Dobór półsurowca do produkcji narzędzi polegał na 
selekcjonowaniu odłupków o dużych rozmiarach, które pod-
dawano dalszej obróbce przy zastosowaniu techniki uderzenia 
bezpośredniego tłukiem z krawędzi jednostronnej i dwuścien-
nej. Poza tym na poszczególnych egzemplarzach widać różny 
stopień redukcji, co przy tej próbie wytworów może posłużyć 
do rekonstrukcji metody ścieniania i  jej kolejnych etapów. 
Stopień zredukowania uwarunkowany był również kształtem 
odłupków – w przypadku masywniejszych form obłupywanie 
było bardziej ekstensywne (tabl. 9:4), w  przeciwieństwie do 
cienkich okazów (tabl. 10:1), które często mają pozostawione 
fragmenty strony wierzchniej, jak i dolnej. Dwie formy z tego 
zespołu dało się złożyć z dwóch części; obie pękły na skutek 
błędów w ścienianiu. 

Oddzielną kategorią odnotowaną w  obiekcie są półwy-
twory narzędzi. W tej grupie dominują okazy asymetryczne, 
czworokątne i owalne, pojedynczo odnotowywane są egzem-
plarze trójkątne oraz laurowate. Przekroje większości form są 
pod względem częstości występowania w  równym stopniu 
czworokątne, trójkątne, soczewkowate i  płasko-wypukłe. 
W  grupie tej układ poszczególnych negatywów jest zróżni-
cowany – zarejestrowano zarówno egzemplarze kształtowane 
odbiciami dochodzącymi do osi morfologicznej, przecho-
dzące ją, jak i półwytwory, na których przeciwległa krawędź 
została oderwana celowym masywnym uderzeniem od drugiej 
strony. Odnotowano również pojedyncze przypadki, w  któ-
rych jedna płaszczyzna jest naturalna lub nosi ślady po kilku 
nieznacznych uderzeniach. Do ścieniania wykorzystywano 
krawędź przygotowaną dwuściennie, jednostronnie lub dwu-
stronnie. Podejmowanie redukcji z różnych konfi guracji plat-
form powodowało różnice we wspominanym już przekroju 
form. Zasadniczo można dodatkowo wydzielić dwie metody 
w obróbce charakteryzowanych tu półwytworów. Do pierw-
szej grupy zaliczają się okazy obrabiane z platform jednostron-
nych i dwuściennych, które formalnie są wytworami bifacjal-
nymi (tabl. 6:1, 10:3, 11), jednak na tym etapie redukcji nie-
możliwe było ich przyporządkowanie do gotowych narzędzi, 
stąd zostały sklasyfi kowane w obrębie tej kategorii. Formy te 
charakteryzują się zarówno dość wysokim, jak i niskim współ-
czynnikiem szerokości w stosunku do grubości. W przypadku, 
gdy są masywne i mają płasko-wypukły przekrój (tabl. 11:1), 
spełniają kryteria morfologiczne identyfi kowane w literaturze 
jako charakterystyczne dla wytworów środkowopaleolitycz-
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nych (Migal, Urbanowski 2006). Na etapie analiz wydaje się 
jednak, że podobieństwo to było wynikiem błędów techno-
logicznych i  obróbki skupionej na ścienianiu tylko jednej 
strony produktu. Poza tym wytwory środkowopaleolityczne 
posiadają na stronie wypukłej mniejsze negatywy po bardziej 
dokładnej obróbce – w  naszym zaś przypadku płasko wy-
pukłość jest jedynie etapem przejściowym, a nie docelowym 
pracy. Drugi zbiór składa się z form o jednostronnych i dwu-
stronnych bokach, które w  przekroju są czworokątne i  trój-
kątne (tabl. 10:2, 12). Półwytwory tego rodzaju zbliżone są 
do technologii czworościennej (tabl. 10:2, 12, 13:4) i odnoto-
wane zostały także w szybie I/1. Dzięki zastosowaniu metody 
składanek udało się odtworzyć sposób formowania tych oka-
zów oraz wynikającą z tego ich pozorną zbieżność z siekierami 
neolitycznymi (por. Budziszewski, Grużdź 2013).

Ostatnią kategorią zabytków wydzielonych zarejestrowa-
nych w szybie I/4 były formy bifacjalne. Ich kształt był w zary-
sie owalny lub asymetryczny, zarejestrowano dodatkowo jeden 
egzemplarz o  kształcie owalnym/czworokątnym. Wszystkie 
formy bifacjalne w zespole są soczewkowate, z wyjątkiem jed-
nego okazu, który posiada płasko-wypukły przekrój. Układ 
negatywów na poszczególnych artefaktach w  tej grupie był 
o wiele bardziej regularny niż w poprzednio opisanych katego-
riach. Większość odbić przechodziła przez oś morfologiczną 
form, a poszczególne strony były zwykle obrabiane w podob-
ny sposób. W niektórych przypadkach redukowano wytwory 
poprzez uderzenia skierowane od podstawy i/lub wierzchoł-
ka. Proces ścieniania przeprowadzany był z  dwuściennych 
krawędzi i  czasami tylko wspomagano się jednostronnymi, 
które często były fragmentem dłuższego bifacjalnego boku. 
Kąt rdzeniowania, z wyjątkiem jednego okazu, był ostry. Na 
sporej część zabytków w  tej kategorii zidentyfi kowano ślady 
morfologiczne po stosowaniu wyłącznie uderzenia bezpo-
średniego przy użyciu miękkiego tłuka, dominowały jednak 
okazy, które ścieniane były zarówno miękkim, jak i twardym 
tłukiem. Cechami identyfi kującymi pierwszą ze wspomina-
nych technik są mało wysklepiony lub wcale niewysklepiony 
sęczek oraz smukłość odłupków i  negatywów. Ponadto na 
wielu formach dwuściennych odnotowano załuskiwanie, któ-
re polegało na korygowaniu krawędzi względem płaszczyzny 
bifacjalnej w celu dostosowania kąta, przygotowania miejsca 
pod uderzenie oraz przekształceniu grani na odłupni. Więk-
szość form została zaniechana na skutek pęknięcia w zawan-
sowanym stadium produkcji – w zbiorze znajdują się zarów-
no wierzchołki sierpów (tabl. 6:3, 9:1, 13:2), jak i  ich części 
środkowe (tabl. 9:2) oraz podstawy (tabl. 9:5, 6, 13:1), a także 
okazy z oderwanym bokiem (tabl. 9:3) i porzucone na skutek 
zbyt wysokiego współczynnika szerokości do grubości (tabl. 
13:3). Wyżej wymienione formy należy wiązać z  produkcją 
sierpów z krzemienia ożarowskiego, za czym przemawiają na-
stępujące cechy: asymetria części wierzchołkowej, odmienny 
sposób kształtowania krawędzi pracującej i tylca, który często 
był mniej starannie wykończony lub wręcz stromo zaretuszo-
wany (m.in. tabl. 6:2), oraz modelowanie podstawy w sposób 

analogiczny do noży sierpowatych – z pozostawieniem natu-
ralnej powierzchni lub nieznacznym jej obrobieniem. Niekie-
dy okazy pękały na skutek błędnego odbicia od podstawy lub 
skierowania uderzenia zbyt blisko płaszczyzny bifacjalnej. 

Szyb I/3 
Obiekt ten zlokalizowany był w południowo-zachodnim 

narożniku wykopu I, na metrach 81 oraz 91 (rozdz. II.3, ryc. 
6), a podczas prac terenowych wyeksploatowano go tylko czę-
ściowo. Z  zalegających w  nim warstw pobrano dwie próbki 
do datowania 14C (Budziszewski 1997; rozdz. IX), na pod-
stawie których określono rozpiętość chronologiczną szybu na 
czasy od 2000 do 1500 BC. Szyb I/3 został opracowany we 
wcześniejszych latach z zastosowaniem innego rodzaju metod 
analitycznych, głównie statystycznych, skupionych na spraw-
dzeniu stopnia przemieszania materiału masowego w  po-
szczególnych pracowniach i określeniu technologii produkcji 
sierpów na podstawie odnalezionych tam zabytków wydzielo-
nych (Grużdź 2012). Przeprowadzone od czasu poprzedniej 
publikacji studia pozwoliły na zmianę podejścia do kwestii 
stratygrafi cznych na stanowisku, w  związku z  czym materiał 
masowy został rozdzielony w obrębie nieco odmiennych kon-
centracji. Dodatkowo, zabytki wydzielone skatalogowano na 
nowo w celu porównania ich do reszty odnalezionych na sta-
nowisku form. W szybie I/3 odkryto 1143 niewielkie bryły, 
712 naturalnych okruchów (eolitów), 3747 sztuk debitażu 
(tabl. 14:1–9) oraz 8 form rdzeniowych, 4 rdzenie odłupko-
we, 2 okazy ścienione z  odłupka, 3 półwytwory narzędzi, 3 
formy bifacjalne i  1 dwurogacz. Opisane formy wydzielone 
wykonano z 13 fragmentów płaskurów i 9 buł. 

W zbiorze form rdzeniowych dominują okazy zachowane 
fragmentarycznie (5 szt.), przez co nie udało się określić ich 
pierwotnego obrysu. Oprócz nich odnotowano 2 egzempla-
rze asymetryczne oraz po jednym owalnym i czworokątnym. 
Przekroje poszczególnych zabytków w tej kategorii są trójkąt-
ne (5 szt.), czworokątne (3 szt.) oraz płasko-wypukły (1 szt.). 
Formy rdzeniowe mają zróżnicowany układ negatywów, przy 
sporej dominacji okazów obrobionych w niewielkim stopniu 
i  cechujących się względną symetrycznością w  przekształce-
niu obu redukowanych stron. Krawędzie służące redukcji są 
przeważnie jednostronne, jednak zdarzają się też dwuścienne 
i dwustronne. Eksploatacja ich przebiegała z użyciem techniki 
uderzenia bezpośredniego, w dwóch przypadkach całkowicie 
bazowała na zastosowaniu twardego tłuka. Większość z form 
rdzeniowych w badanym obiekcie została porzucona na sku-
tek pęknięcia (tabl. 15:2, 4). Ostatnim półwytworem jest naj-
pewniej podstawa sierpa.

Kolejną kategorię stanowią rdzenie odłupkowe o  owal-
nym lub trójkątnym kształcie obrysu i  płasko-wypukłym 
oraz trójbocznym przekroju. Krawędź, z której pozyskiwano 
półsurowiec, eksploatowano przy pomocy uderzenia bezpo-
średniego z dwuściennej i  jednostronnej platformy o ostrym 
kącie rdzeniowania. Metoda debitażu związana była w trzech 
przypadkach z eksploatacją rdzenia dyskoidalnego, natomiast 
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jeden okaz przypomina obłupień przeznaczony na wiórowy 
rdzeń wolumetryczny. Powodem zaniechania obróbki dwóch 
pierwszych okazów było pęknięcie na dwie części lub wyeks-
ploatowanie do małych rozmiarów, natomiast w  przypadku 
ostatniej z tych form powód porzucenia nie jest jasny. Ponad-
to w szybie odnotowano dwurogacz (tabl. 17:2), typ wytwo-
ru, który przez część badaczy interpretowany jest jako rodzaj 
rdzenia odłupkowego. Jego morfologia dobrze koresponduje 
z  rdzeniami dyskoidalnymi zarejestrowanymi w  zbiorze pod 
względem zastosowanej metody – debitażu prostego przy 
użyciu uderzenia bezpośredniego, przy czym wyróżnia go eks-
ploatacja skupiona na utworzeniu swoistej wnęki na jednym 
z boków okazu, przy jednoczesnym nieobrabianiu przeciwnej 
strony. Sam zestaw odszczepionej serii odłupków trudno było-
by uznać za wartościowy półsurowiec, stąd można przychylić 
się do interpretacji, że został wykonany w podobnym zamyśle 
technologicznym, jednak jego docelowa funkcja mogła być 
inna niż rdzeni odłupkowych. 

W  inwentarzu odkryto dwa okazy wykonane z  odłupków 
przeniesionych. Pierwszy z nich został zaretuszowany na odwi-
nie. Formę pozyskano przy użyciu techniki uderzenia bezpośred-
niego, jednak powód dalszego jej przekształcania i  zaniechania 
nie jest jasny. Druga forma najprawdopodobniej również została 
zrobiona z odłupka, ale stan jej zachowania, tj. silne zwietrzenie, 
uniemożliwia pełną weryfi kację (Budziszewski 1998, ryc. 7:D). 
Jedna ze stron była kształtowana dość ekstensywnym retuszem, 
a przeciwległą poddano tylko drobnej korekcji. 

Następną kategorię odnotowaną w obiekcie stanowią pół-
wytwory narzędzi. Morfologia tych artefaktów jest czworo-
kątna lub owalna w obrysie oraz czworokątna lub soczewko-
wata w przekroju – dwie ze wspominanych form to składanki. 
Układ negatywów na poszczególnych okazach jest zróżnico-
wany, a  proces ścieniania przeprowadzany był z  jednostron-
nych, dwustronnych i  dwuściennych krawędzi przy użyciu 
uderzenia bezpośredniego. 

Również formy bifacjalne są niezbyt liczne w omawianym 
zbiorze. W grupie tej znalazły się dwa wierzchołki oraz jed-
na podstawa wytworu dwuściennego. Stopień zawansowania 
obróbki umożliwia zidentyfi kowanie obu części górnych jako 
noży sierpowatych (tabl. 14:3, 6), kształtowanych za pomocą 
techniki uderzenia bezpośredniego miękkim tłukiem. Z  ko-
lei okaz identyfi kowany jako podstawa uległ zniszczeniu od 
odbicia skierowanego od podstawy (tabl. 15:5), które poprze-
dzało niezbyt intensywne ścienianie od krawędzi lateralnych. 

W pobliżu szybu I/3, na metrach 82 i 92, znajdowała się kon-
centracja wytworów składająca się z  45 wyrostków korowych, 
144 eolitów i 422 sztuk debitażu. Materiał ten nawiązywał swoją 
morfologią do zespołu z wyżej opisanego obiektu, a jego analiza 
znajduje się w oddzielnym artykule (Grużdź 2012).

Szyb I/5 
Szyb ten został wyeksploatowany w  bardzo niewielkim 

fragmencie, który znajdował się na 71 metrze i  częściowo 

na metrze 61, zaś jego reszta pozostała w zachodnim profi lu 
wykopu  I (rozdz. II.3, ryc. 6). Problematykę związaną z  ba-
daniami inwentarza pozyskanego z  tego obiektu omówiono 
już w innej pracy (Grużdź 2012). Dzięki próbce węgli drzew-
nych pobranej z sedymentu szybu określono jego wiek na cza-
sy pomiędzy 2600 a 1800 BC (Budziszewski 1997; ryc. 21). 
Pozyskany zbiór artefaktów składa się z 261 niewielkich brył, 
288 naturalnych okruchów (eolitów) oraz 1712 fragmentów 
debitażu, a ponadto odnotowano 2 formy rdzeniowe i 2 okazy 
ścienione z odłupków. Formy wydzielone wykonano z 3 frag-
mentów płaskurów i 1 buły. 

Okazy rdzeniowe charakteryzują się asymetrycznym lub 
owalnym kształtem oraz soczewkowatym lub czworokątnym 
przekrojem. Zabytki te noszą ślady intensywnej obróbki – ne-
gatywy na poszczególnych stronach zwykle przechodzą przez 
oś, a  ścienianie prowadzono z  wykorzystaniem jednostron-
nych platform (tabl. 16:1). 

Dwie formy ukształtowane z  odłupów zostały zrobione 
z  półsurowca, którego boki (poprzeczne w  stosunku do osi 
morfologicznej strony) tworzyły dłuższe krawędzie obrabia-
nych wytworów. Na obu okazach retusz nie był intensywny 
i pozostały dobrze widoczne strony dorsalne oraz wentralne. 
Na jednym egzemplarzu redukcja była prowadzana z  jedno-
stronnej krawędzi, a na drugim – z dwuściennej. Do procesu 
redukcji wykorzystywano uderzenie bezpośrednie.  

 WYKOP II 

Wykop ten został założony na zachód od pola eksplo-
atacyjnego i  pełnił funkcję sondażu (rozdz. II.3, ryc. 1). 
W warstwie ornej zarejestrowano 1 niewielką bryłę, 4 natu-
ralne okruchy (eolitów) i 27 sztuk debitażu. Po zdjęciu tego 
poziomu glebowego, który się skończył na głębokości 50 cm, 
nie odnotowano żadnych obiektów i przystąpiono do dalszej 
eksploracji do głębokości 80 cm, w wyniku której pozyskano 
artefakty. W  skład tego inwentarza wchodzi 26 niewielkich 
brył, 558 naturalnych okruchów (eolitów), 191 sztuk debita-
żu oraz 1 rdzeń odłupkowy i 1 półwytwór narzędzia. Pierw-
sza z  form wydzielonych służyła do pozyskiwania półsurow-
ca odłupkowego i  ma czworokątny obrys oraz czworokątny 
przekrój (klockowaty); jedna z  jej powierzchni służyła jako 
odłupnia i nosi ślady odłupków przeniesionych. Drugi okaz – 
półwytwór narzędzia, również jest czworokątny, jednak jego 
przekrój jest soczewkowaty. Jedna ze stron tej formy jest obro-
biona z dwóch lateralnych krawędzi, natomiast przeciwna do 
niej nosi ślady redukcji od podstawy. Obie formy obłupywano 
za pomocą uderzenia bezpośredniego. 

 WYKOP III

Jest to kolejny sondaż, który zlokalizowano na zachód od 
wykopu II, również poza zasięgiem pola górniczego (rozdz. 
II.3, ryc. 1). Z warstwy ornej pozyskano 8 fragmentów de-
bitażu. 
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 WYKOP IV

 Kolejny wykop został założony na południowym skłonie 
stoku, nieopodal drogi gruntowej (rozdz. II.3, ryc. 1). Prowa-
dzone w tej części stanowiska badania miały charakter ratow-
niczy w związku z planowaną tu budową fundamentów pod 
pomieszczenia mieszkalno-gospodarcze właściciela działki 
– pana Bidzińskiego, na które zezwolenie wydał konserwator 
zabytków ówczesnego województwa tarnobrzeskiego. Pod-
czas eksploracji wykopu IV wydobywano wyłącznie zabytki 
wydzielone, pozostawiając materiał masowy na miejscu. Arte-
fakty znajdowały się w warstwie ornej i w poszczególnych za-
sypiskach i wypełniskach szybów odnotowanych w wykopie 
(rozdz. II.3, ryc. 11). 

Warstwa orna
Z  warstwy tej pozyskano jedną formę rdzeniową i  dwie 

bifacjalne, które zrobione były z płaskurów. Pierwszy z zabyt-
ków wydzielonych jest czworokątny w obrysie i ma również 
taki przekrój. Okaz ten obrabiany był asymetrycznie: jedna 
strona była silniej ścieniona i posiada negatywy po odłupkach 
przechodzących oś morfologiczną, a strona przeciwna została 
obłupana kilkoma nieznacznymi odbiciami. Proces redukcji 
został przeprowadzony z jednostronnej krawędzi przy użyciu 
uderzenia bezpośredniego twardym tłukiem, kąt rdzeniowa-
nia z  jednej strony jest ostry, z  drugiej rozwarty. Powodem 
porzucenia produkcji było pękniecie okazu. Formy bifacjal-
ne to jeden asymetryczny i  soczewkowaty w  przekroju frag-
ment niedokończonego sierpa i  owalna w  obrysie podstawa 
o płasko-wypukłym rzucie bocznym. Ich ścienianie było do-
konywane z  dwuściennych i  jednostronnych krawędzi przy 
użyciu uderzenia bezpośredniego. Układ negatywów wykazu-
je różnice w redukcji na każdej ze stron wytworów, a  jest to 
szczególnie widoczne na drugim okazie (tabl. 19:4). Płasko-
-wypukłość tego rodzaju jest spowodowana umiejscowieniem 
krawędzi, z której odszczepiano odłupki, z dala od płaszczy-
zny bifacjalnej. W wyniku tego zabiegu łatwiej było ścieniać 
stronę, do której krawędź przybliżono. Spowodowane było 
to kątem rdzeniowania, który zbliża się do prostego, z kolei 
po przeciwnej stronie robi się bardziej ostry, na skutek czego 
odłupki odszczepiane sukcesyjnie na drugą stronę utworzyły 
wypukłość.

 Szyb IV/1
Obiekt ten był zlokalizowany w południowo-wschodnim 

narożniku wykopu, na metrze 52, i  został przebadany frag-
mentarycznie (rozdz. II.3, ryc. 11). W obrębie jego zasypiska 
odnaleziono 3 formy rdzeniowe, 1 rdzeń odłupkowy, 1 pół-
wytwór narzędzia, 1 okaz ścieniany bifacjalnie i 1 odłupek ze 
śladami obróbki. Wszystkie okazy w tym zbiorze zostały wy-
konane z fragmentów płaskurów.

Formy rdzeniowe są czworokątne lub owalne/laurowate 
w  obrysie i  czworokątne lub trójkątne w  przekroju. Cechą 
charakterystyczną tych okazów jest niewielki stopień ich 

opracowania – na każdej ze stron negatywy nie dochodzą do 
osi morfologicznej wytworu. Ich eksploatacja była prowadzo-
na przy pomocy uderzenia bezpośredniego z dwustronnych, 
jednostronnych i dwuściennych platform. Formy zostały po-
rzucone z powodu słabej jakości surowca lub pęknięcia. 

Kolejną kategorię reprezentuje rdzeń o owalnym obrysie 
i  płasko-wypukłym przekroju. Wytwór ten był eksploato-
wany na jedną stronę przy użyciu uderzenia bezpośredniego 
twardym tłukiem. Oprócz niego zrejestrowano jedną formę 
z  odłupka, która charakteryzuje się nieznacznym zaretuszo-
waniem po obu stronach. 

Ponadto w  zespole znajduje się półwytwór narzędzia 
o  asymetrycznym kształcie i  płasko-wypukłym przekroju, 
redukowany z  dwuściennej krawędzi za pomocą uderzenia 
bezpośredniego (tabl. 18:4). Poszczególne negatywy na jego 
powierzchni przechodzą przez oś, a dodatkowo obróbka była 
wsparta odbiciami od podstawy. Wytwórca borykał się przy 
jego ścienianiu z podobnymi problemami, co przy wcześniej 
opisanej formie bifacjalnej z warstwy ornej.

Ostatnim zabytkiem wydzielonym jest okaz bifacjalny 
o  laurowatym obrysie i  soczewkowatym przekroju. Zabytek 
ten jest najpewniej niedokończonym sierpem. Obie jego po-
wierzchnie noszą ślady po negatywach charakterystycznych 
dla obróbki przy pomocy uderzenia bezpośredniego miękkim 
tłukiem – widoczna jest relatywna regularność grani i krawę-
dzi bocznych oraz słabo wysklepione negatywy sęczków po 
odłupkach ścieniających (tabl. 20:3).

 Szyb IV/3
Obiekt IV/3 znajdował się w  środkowej części wykopu, na 

metrach 31, 32, 41 oraz 42, i został przebadany w całości (rozdz. 
II.3, ryc. 11–12). Z obiektu pobrano próbki do datowań 14C, na 
podstawie których określono czas depozycji zasypiska na okres 
pomiędzy 2700 a 2200 BC (Budziszewski 1997; rozdz. IX). Po-
zyskano z niego 1 formę rdzeniową, 1 rdzeń wiórowy oraz 1 okaz 
ścieniany z odłupka. Dwa ze wspomnianych artefaktów zrobiono 
z fragmentów płaskurów, a jeden najpewniej z buły. 

Wyróżniona forma rdzeniowa była nieznacznie obrobiona, 
na jej powierzchni odnotowano tylko dwa negatywy dochodzące 
do wypukłej strony okazu. Nie została zidentyfi kowana jako za-
czątkowa ze względu na naturalny laurowaty kształt bryły, który 
predestynował ją do wykonania z  niej narzędzia rdzeniowego. 
Kolejny zabytek pozyskany z obiektu to rdzeń wiórowy o stożko-
watych proporcjach, który eksploatowany był poprzez uderzenie 
bezpośrednie. Ostatnim zabytkiem wydzielonym z  szybu IV/3 
jest odłupek z obustronnymi negatywami ścieniania, które nie do-
chodziły do jego osi morfologicznej (tabl. 20:2). 

 Szyb IV/4 i IV/5
Obiekt ten zlokalizowano na metrach 1, 11, 21, 22 oraz 31 

w  północno-zachodniej części wykopu i  wyeksplorowano go 
tylko fragmentarycznie (rozdz. II.3, ryc. 11). Z  zasypiska po-
brano próbkę węgla, dzięki której można datować szyb na okres 
pomiędzy 2500 a 1800 BC (Budziszewski 1997; rozdz. IX).
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Pozyskano jedną formę będącą półwytworem narzędzia 
wykonanego z płaskura. Okaz ten jest owalny i soczewkowa-
ty w przekroju, a jego redukcja realizowana była z dwuścien-
nej krawędzi za pomocą uderzenia bezpośredniego twardym 
tłukiem. Pomimo że jest wykonany w technologii bifacjalnej, 
trudno jednoznacznie określić, jaki typ narzędzia planowano 
z niego uzyskać (tabl. 18:2).

Szyb IV/6
 Szyb ten zlokalizowano w  północno-wschodniej części 

wykopu, na metrach 2, 12 i 22 (rozdz. II.3, ryc. 11). Obiekt 
został wydatowany metodą 14C na okres pomiędzy 2000 
a 1500 BC (Budziszewski 1997). 

Przebadano go tylko częściowo, pozyskując 4 formy rdze-
niowe, 1 rdzeń odłupkowy i 1 wiórowy, 3 półwytwory narzę-
dzi oraz 3 okazy bifacjalne. Wszystkie okazy były wykonane 
z płaskurów. 

Pierwsza z  kategorii reprezentowana jest przez oka-
zy o  owalnym, asymetrycznym lub czworokątnym obrysie 
i czworokątnym, trójkątnym lub płasko-wypukłym przekroju. 
Proces redukcji dokonany był przy użyciu uderzenia bezpo-
średniego z  jednostronnych, dwuściennych i  dwustronnych 
krawędzi usytuowanych pod kątem ostrym. Morfologia po-
szczególnych stron jest zróżnicowana. Część okazów była ście-
niana od podstawy i wierzchołka. 

Do kolejnej kategorii zaliczono rdzeń odłupkowy o owal-
nym kształcie i trójkątnym przekroju. Jego eksploatacja prowa-
dzona była z krawędzi dwuściennej służącej za dookolną piętę 
(tabl. 20:4). W  zespole odnotowano również rdzeń wiórowy, 
dwupiętowy, z odłupnią zlokalizowaną na węższym boku bryły. 

Następną kategorię stanowią półwytwory narzędzi o lau-
rowatym, owalnym i asymetrycznym obrysie oraz płasko-wy-
pukłym lub czworokątnym przekroju. Odnotowane w tej gru-
pie okazy były ścieniane zarówno od boków, jak i od podstawy 
oraz wierzchołka, a  większość negatywów dochodzi do osi 
morfologicznej lub ją przekracza. Redukowane były za pomo-
cą uderzenia bezpośredniego z krawędzi dwuściennej lub jed-
nostronnej platformy. Asymetryczna forma narzędziowa naj-
pewniej była półwytworem sierpa dwuściennego (tabl. 18:1). 

Ostatnią kategorię wytworów pozyskanych z szybu IV/6 
stanowią okazy bifacjalne o  laurowatym, asymetrycznym 
i owalnym kształcie oraz płasko-wypukłym lub soczewkowa-
tym przekroju. Trzy z tych form to fragmenty, natomiast je-
den okaz jest składanką dwóch elementów. 

 Jama IV/7
Kolejny szyb odkryty został w północnej stronie wykopu, 

na 11 i 12 metrze (rozdz. II.3, ryc. 11). Z  jego sedymentów 
pozyskano 2 okazy rdzeniowe, 2 bifacjalne oraz 1 półwytwór 
narzędzia. Przedstawione zabytki były wykonane wyłącznie 
z fragmentów płaskurów. 

Jedna z form rdzeniowych jest dość nietypowa – trójkąt-
na w obrysie i płasko-wypukła w przekroju. Tylko jedna z jej 
stron nosi ślady obróbki przeprowadzonej z  jednostronnej 

krawędzi, negatywy po tych uderzeniach znacznie przekra-
czają jej oś morfologiczną. Redukcja została zaniechana naj-
pewniej z  powodu amorfi czności artefaktu. Drugi okaz jest 
owalny i płasko-wypukły w przekroju, przez co jest zbliżony 
do rdzenia odłupkowego. Obie jego strony zostały ukształto-
wane w odmienny sposób i cechują się amorfi cznością. 

Wytwory bifacjalne z  opisywanego szybu są okazami 
praktycznie wykończonymi. Pierwszy z nich to asymetryczny 
wierzchołek sierpa dwuściennego o soczewkowatym przekro-
ju (tabl.19:1), a drugi stanowi najpewniej podstawę analogicz-
nej formy o owalnym kształcie i płasko-wypukłej morfologii 
w rzucie bocznym (tabl. 19:3). W przypadku wspomnianego 
wierzchołka redukcja postępowała symetrycznie na obu jego 
płaszczyznach, negatywy odłupków zwykle dochodzą do osi 
morfologicznej lub ją przekraczają, kąt rdzeniowania jest 
ostry, a  krawędź dwuścienna. Znamiona morfologiczne na 
półwytworze sierpa (regularne granie oraz boki i  lekko wy-
sklepione negatywy po sęczkach z wargą) wskazują na zasto-
sowanie uderzenia bezpośredniego miękkim tłukiem. Druga 
forma bifacjalna – podstawa, odznacza się śladami obróbki 
przeprowadzonej od jej spodu. Do jej redukcji wykorzystano 
krawędzie jednostronne. Techniki obróbki wytworu nie da się 
dokładnie określić, można jedynie stwierdzić, że było to ude-
rzenie bezpośrednie. 

Ostatnią kategorią jest półwytwór narzędzia o  laurowa-
tym kształcie i płasko-wypukłym przekroju. Okaz ten reduko-
wany był zarówno od dłuższych boków, jak i podstawy, po obu 
jego stronach. Całość procesu przeprowadzono z  dwuścien-
nych i jednostronnych krawędzi, przy zastosowaniu uderzenia 
bezpośredniego twardym tłukiem, na co wskazują wyraźne 
negatywy sęczków, skazy oraz masywność, przy jednoczesnym 
braku regularności na poszczególnych negatywach. W  tym 
przypadku obróbka została zaniechana w  wyniku licznych 
struktur zawiasowych. 

 Materiał przemieszany
Podczas eksploracji poszczególnych obiektów część zabyt-

ków nie została jednoznacznie przyporządkowana do okre-
ślonych jednostek stratygrafi cznych. Wynikało to z przyjętej 
metody prowadzenia prac oraz trudności z  rozgraniczeniem 
poszczególnych sedymentów w  tej części stanowiska. Nieja-
sny kontekst znalezienia dotyczy 1 półwytworu narzędzia, 
który pochodzi z  szybu IV/5 lub IV/6, oraz 2 wytworów 
ścienianych z  odłupków, 1 okazu bifacjalnego oraz 1 formy 
rdzeniowej – artefaktów związanych z  obiektem IV/4 lub 
IV/6. Z  wyjątkiem jednego egzemplarza wytwory zostały 
zrobione z  płaskurów. Pierwszy ze wspomnianych okazów, 
o laurowatym obrysie i soczewkowatym przekroju, został wy-
konany w technologii bifacjalnej, jednak nie zakwalifi kowano 
go w ten sposób, ponieważ cel jego ukształtowania nie jest do 
końca jasny. Z uwagi na swoją amorfi czność i masywność, pół-
wytwór ten może być niedokończonym pikiem lub efektem 
nieudanej próby wyprodukowania sierpa czy też siekiery dwu-
ściennej (tabl. 18:3). Formy ścieniane z odłupków pochodzące 
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z szybu IV/5 lub IV/6 mają asymetryczny kształt i trójkątny 
przekrój oraz amorfi czny obrys i  czworokątną morfologię 
w  rzucie bocznym. Oba okazy nie zostały przeretuszowane 
w znaczniejszym stopniu. Kolejnym zabytkiem o niepewnym 
kontekście zalegania jest forma rdzeniowa o owalnym obrysie 
i soczewkowatym przekroju. Wytwór ten był kształtowany od 
dłuższych boków, jak i od podstawy przy wykorzystaniu dwu-
ściennej krawędzi oraz zastosowaniu uderzenia bezpośrednie-
go. Ostatnią formą pozyskaną z szybu IV/4 lub IV/6 jest asy-
metryczny i  płasko-wypukły wytwór bifacjalny (tabl. 20:6), 
będący niedokończonym sierpem. Wytworzono go, ścieniając 
okaz z dwuściennej krawędzi, nachylonej pod ostrym kątem, 
przy zastosowaniu techniki uderzenia bezpośredniego mięk-
kim tłukiem, na co wskazują regularny układ negatywów oraz 
nieznacznie wysklepione negatywy sęczków. 

WYKOP V

Kolejny obiekt znajdował się w północnym krańcu środ-
kowej części pola górniczego (rozdz. II.3, ryc. 1). Pozyskany 
z niego materiał poddano selekcji jeszcze w terenie, podczas 
trwania prac wykopaliskowych. Eksploracja, tak jak w  przy-
padku poprzednich wykopów, prowadzona była bez zastoso-
wania siania, stąd inwentarz, pomimo starannego prowadze-
nia prac, może nie być kompletny.  

 Warstwa orna
Z warstwy ornej wyeksplorowano 931 sztuk debitażu oraz 

1 formę rdzeniową i 1 bifacjalną. Pierwszy z zabytków ma trój-
kątny obrys i płasko-wypukły przekrój. Okaz ten charaktery-
zuje się nieznaczną obróbką – jedna z jego stron nosi na swo-
jej powierzchni ślady negatywów, które nie dochodzą do osi, 
a przeciwna do niej ukształtowana została odbiciami tworzą-
cymi garb utrudniający dalszą obróbkę. Forma bifacjalna ma 
laurowaty kształt i soczewkowaty przekrój (tabl. 16:3). Okaz 
ten można interpretować na dwa sposoby. W pierwszym przy-
padku można zakładać, że wytwór ten miał być sierpem lub 
siekierą, ale w  wyniku braku kompetencji wytwórczych stał 
się zbyt amorfi czny i w trakcie kolejnej próby ścienienia pękł. 
Druga interpretacja zakłada, że okaz pełnił funkcję bifacjalnie 
obrabianego ciosaka lub gracy, która pękła na skutek użytko-
wania. 

 Szyb V/1
 Z  obiektu V/I  pozyskano 851 sztuk debitażu, 2 formy 

rdzeniowe i 2 ukształtowane z odłupków. Pierwsza z wymie-
nionych kategorii zabytków wydzielonych charakteryzuje się 
okazami o  soczewkowatym przekroju oraz czworościennym 
lub owalnym kształcie obrysu. W obu przypadkach jedna ze 
stron była obrabiana od boków, natomiast przeciwna do niej 
redukowana była również od podstawy lub wierzchołka. Pro-
ces ścieniania dokonywany był z platformy jednostronnej lub 
dwuściennej, usytuowanej pod ostrym kątem w stosunku do 
obrabianej powierzchni. 

Druga kategoria – odłupki ze śladami obróbki, charaktery-
zuje się znacznym stopniem ścienienia strony dolnej i w mniej-
szym stopniu obłupaniem strony górnej. Obróbka była doko-
nana z dwuściennych krawędzi, które w niektórych miejscach 
miały jednostronny charakter. Półsurowiec w obu przypadkach 
różni się kształtem pierwotnym oraz przekrojem. 

Obok wyżej opisanego obiektu wyeksplorowano niewiel-
ką pracownię zlokalizowaną na zachód od niego, z której po-
zyskano 159 fragmentów debitażu oraz 1 formę rdzeniową, 
1 okaz ścieniany z  odłupka oraz 1 rdzeń wiórowy. Pierwszy 
z  wymienionych zabytków wydzielonych jest asymetryczny 
i  trójkątny w  przekroju. Redukowany był z  dwuściennych 
i  jednostronnych krawędzi oraz charakteryzuje się odmien-
nym układem negatywów na każdej ze stron. Forma z odłupka 
zachowała się fragmentarycznie, ma trójkątny przekrój, a obie 
jej strony zostały zredukowane kilkoma odbiciami. Okaz ten 
został wykonany przy użyciu jednostronnej platformy, a obie 
powierzchnie przekształcono w różnym stopniu (tabl. 16:2). 
Rdzeń wiórowy jako jedyny zabytek wydzielony w  wyko-
pie V został zrobiony z  buły (tabl. 17:1). Forma ta posiada 
odłupnię z dwoma negatywami na węższym boku bryły. Eks-
ploatacja prowadzona była z zaprawionej pięty, a morfologia 
negatywów wskazuje, że odszczepiano z niego zarówno wiór, 
jak i odłupek. 

WYKOP VI

Sondaż ten został założony w pobliżu wykopu V, na pół-
nocnym krańcu środkowej części pola górniczego (rozdz. II.3, 
ryc. 1). Pozyskano z  niego następujące zabytki: z  warstwy 
ornej 106 sztuk debitażu, 1 formę rdzeniową i 1 półwytwór 
narzędzia, natomiast z poziomu znajdującego się pod warstwą 
orną wyeksplorowano dwie warstwy mechaniczne, w których 
zarejestrowano kolejnych 77 sztuk debitażu. Pierwszy z  wy-
mienionych zabytków wydzielonych jest czworokątny w ob-
rysie i w przekroju. Tylko jedna z jego stron została zreduko-
wana z  jednostronnej krawędzi odbiciami dochodzącymi do 
osi morfologicznej oraz odbiciami skierowanymi od podsta-
wy/wierzchołka, natomiast z  przeciwnej do niej powierzch-
ni odszczepiono tylko jeden odłupek. Półwytwór narzędzia 
o  asymetrycznym kształcie i  soczewkowatym przekroju był 
bardziej ścieniony. Obie jego powierzchnie redukowano ude-
rzeniami skierowanymi od dwuściennej krawędzi uformowa-
nej wzdłuż boków, jak i od podstawy/wierzchołka. Oba oka-
zy, wykonane z płaskurów, były załuskiwane.

WYKOP VII

Wykop ten został założony w północnej części pola górni-
czego, na południowo-zachodnim krańcu jego górnej części 
(rozdz. II.3, ryc. 1). W jego obrębie odkryto jeden szyb, któ-
ry przebadano w całości (II.3, ryc. 2). Dodatkowo na północ 
i południe od szybu odkryto pozostałości pracowni krzemie-
niarskich. 
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Warstwa orna
Z poziomu oraniny pozyskano 458 sztuk debitażu. Oprócz 

materiału masowego w  inwentarzu odnotowano 3  formy 
rdzeniowe oraz 1 rdzeń odłupkowy. Pierwsza kategoria skła-
dała się z  okazów: asymetrycznego, owalnego i  czworokąt-
nego, o odpowiednio trójkątnym, płasko-wypukłym i czwo-
rokątnym przekroju. Wymienione artefakty był redukowane 
w  zróżnicowany sposób przy wykorzystaniu dwustronnych 
lub dwuściennych i jednostronnych krawędzi, obrabianych za 
pomocą uderzenia bezpośredniego, w dwóch przypadkach – 
z  zastosowaniem twardego tłuka. Zaprezentowane wytwory 
tworzą tym samym dość niejednorodny zbiór, w całości wy-
konany na fragmentach płaskurów. Rdzeń odłupkowy rów-
nież był zrobiony z tego typu surowca. Forma ta ma owalny/
czworokątny kształt i jest płasko-wypukła w przekroju. Pięty 
służące odszczepianiu półsurowca są umiejscowione na jedno-
stronnych krawędziach. Rdzeń ten odznacza się wypukłością 
z jednej strony, powstałą w wyniku licznych błędów, które do-
prowadziły do powstania struktur zawiasowych.

Szyb VII/1
Obiekt został zlokalizowany na metrach 11, 12, 1, 2, 91 

i 92 (rozdz. II.3, ryc. 2). W jego zasypisku odnaleziono 10979 
niewielkich brył, 2206 naturalnych okruchów (eolitów), 5504 
sztuki debitażu oraz 29 form rdzeniowych, 1 formę zaczątko-
wą, 3 okazy z okrucha, 11 rdzeni odłupkowych, 6 form ście-
nianych z odłupków, 1 rdzeń wiórowy klockowaty, 2 rdzenie 
dwupiętowe, 2 rdzenie wiórowe jednopiętowe, 7 półwytwo-
rów narzędzi (w tym 3 składanki), 6 form bifacjalnych (w tym 
jedna składanka i  fragment sierpa). W zespole większość za-
bytków wydzielonych była wykonana z  płaskurów (65 szt.). 
Z górnej części wypełniska szybu pobrano próbkę do badań 
14C, która dała dość mało precyzyjny zakres chronologiczny – 
pomiędzy 2600 a 1500 BC.

Najbardziej liczną kategorię tworzą formy rdzeniowe, 
które mają owalny (10 szt.), asymetryczny (5 szt.), czwo-
rokątny (5 szt.), trójkątny/czworokątny (2 szt.), trójkątny 
(1 szt.), owalny/czworokątny (1 szt.) oraz niezidentyfi kowa-
ny z uwagi na fragmentaryczność zachowania (5 szt.) kształt 
obrysu. Okazy te cechują się czworokątnym (9 szt.), soczew-
kowatym (5 szt.), trójkątnym (7 szt.), owalnym (2 szt.) lub 
płasko-wypukłym (6 szt.) przekrojem. Układ negatywów na 
poszczególnych formach rdzeniowych jest zróżnicowany – 
kształtowano je głównie z dłuższych boków, jednak zdarzały 
się też uderzenia od podstawy i  wierzchołka. Podczas pro-
cesu redukcji posługiwano się najczęściej jednostronnymi 
krawędziami, rzadziej dwustronnymi i  dwuściennymi, usy-
tuowanymi pod ostrym lub prostym kątem rdzeniowania. 
Sporo z  nich nosi ślady po zabiegu załuskiwania krawędzi. 
Duże zróżnicowanie w obrębie tej kategorii można najpew-
niej tłumaczyć wczesnym zaawansowaniem procesu redukcji 
większości tych form. Jeśli przyjąć to założenie, wytwórca 
musiał się borykać z problemem dostosowania surowiaków 
różniących się kształtami do wybranych form narzędzio-

wych – stąd dynamiczna i zmiennie podejmowana strategia 
ścieniania. 

Kolejne dwie kategorie, czyli formy zaczątkowe i  pozy-
skane z okruchów, zaprezentowane są razem, ponieważ obie 
cechują się wczesnym etapem redukcji. Pierwszy z wymienio-
nych artefaktów nosi na swojej powierzchni tylko ślady testo-
wania, którego dokonano odbijając kilka odłupków. Z  kolei 
formy okruchów mają czworokątny lub amorfi czny kształt 
i  charakteryzują się niskim współczynnikiem szerokości do 
grubości. 

Następną dość liczną grupę stanowią rdzenie odłupko-
we, które mają zróżnicowany kształt obrysu, zwykle owalny 
lub czworokątny, a w pojedynczych przypadkach – trójkątny 
i  asymetryczny, natomiast przekroje są zwykle płasko-wypu-
kłe, rzadziej czworokątne czy trójkątne. Do pozyskiwania 
półsurowca służyły jednostronne lub dwuścienne krawędzie 
służące za pięty, z których odbijano odłupki, stosując technikę 
uderzenia bezpośredniego. Trzy rdzenie eksploatowane były 
wyłącznie przy użyciu twardego tłuka. Strategia produkcji ba-
zowała na debitażu prostym (Inizan i in. 1999, s. 61), w trak-
cie którego po każdym odszczepieniu odłupka w obrębie bryły 
szukano w sposób oportunistyczny nowej płaszczyzny, celem 
odbicia następnego. Obrane w ten sposób miejsca często nie 
były przygotowywane – praktycznie nie zauważono na nich 
zabiegów przygotowujących, a  załuskiwanie było rzadkie. 
Głównymi powodami zaniechania były amorfi czność, spęka-
nia i błędy, jednak odnotowano też okazy wyeksploatowane 
do rozmiarów, przy których niemożliwe było już odszczepia-
nie półsurowca. 

W  kategorii form ścienianych z  odłupków znalazło się 
5 okazów owalnych i  jeden asymetryczny, o przekrojach so-
czewkowatych, płasko-wypukłych lub trójkątnych. Półsuro-
wiec dobrany do ich wykonania był masywny i odszczepiony 
twardym tłukiem, co poświadcza część egzemplarzy z zacho-
wanymi piętkami i  sęczkami. Układ negatywów łączonych 
z procesem ścieniania na poszczególnych egzemplarzach jest 
zróżnicowany. Wszystkie jednak były zaretuszowane inten-
sywniej na jednej ze stron (tabl. 22:1, 2), co wyraźnie pokazuje 
tendencję w obróbce do skupiania się na asymetrycznej strate-
gii redukcji. Krawędzie, z których redukowano wytwory, były 
dwuścienne lub jednostronne. Większość z nich zaniechano 
na skutek doprowadzenia okazów do amorfi czności.

W materiałach z szybu VII/1 wyróżniono dość nietypowy 
zbiór rdzeni wiórowych, który można podzielić dodatkowo 
na dwie grupy. W pierwszej znajdą się dwie formy jednopięto-
we i dwa dwupiętowe okazy o małych rozmiarach. Artefakty 
te różnią się od reszty zabytków również pod względem sta-
nu zachowania. Ich cechą charakterystyczną, oprócz małego 
rozmiaru, są regularne krawędzie i granie międzynegatywowe. 
Formy jednopiętowe posiadają stożkowaty kształt z półkolistą 
odłupnią, przez co nawiązują do neolitycznych technologii 
wiórowych. Kąt rdzeniowania na tych okazach jest zbliżony 
do prostego, a  negatywy sęczków są mało wysklepione, co 
sugeruje zastosowanie techniki uderzenia pośredniego lub 
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bezpośredniego miękkim tłukiem. W  drugiej grupie znalazł 
się jeden rdzeń o  morfologii zbliżonej do okazów z  szybu 
4 w wykopie I. Forma ta odznacza się dużo większym rozmia-
rem i  klockowatym kształtem (tabl. 22:3, 4). Negatywy po 
wiórach z niej odszczepionych są masywne, z wyraźnymi sęcz-
kami, a kąt rdzeniowania ostry, co wskazuje na zastosowanie 
uderzenia bezpośredniego, najpewniej za pomocą twardego 
tłuka. 

Półwytwory narzędzi z  opisywanego szybu stanowią 
dość charakterystyczną grupę wytworów. Zabytki te mają 
asymetryczny kształt i trójkątny przekrój albo owalny obrys 
i  są w  przekroju soczewkowate. Sekwencje ścieniania pole-
gały na dość ekstensywnym redukowaniu masy, co przejawia 
się w układzie negatywów, które zazwyczaj dochodzą do osi 
lub ją przekraczają, oraz odszczepianiu odłupków z krawę-
dzi ustawionej pod prostym lub lekko rozwartym kątem 
w stosunku do obrabianej powierzchni. Platforma ustawiona 
w  ten sposób, pomimo że nie sprzyjała procesowi obłupy-
wania, pozwalała „oszczędzić” szerokość materiału poprzez 
ominięcie etapów kształtowania dwuściennej krawędzi 
bocznej (tabl. 21:3, 5). Opisywane formy są dwuścienne, 
dwustronne lub jednostronne. Redukcja przeprowadzona 
w ten sposób obarczona była ryzykiem polegającym na od-
szczepieniu odłupka przeniesionego, który niszczył półwy-
twór poprzez lateralne podzielenie go na dwie części. W ka-
tegorii tej odnotowano aż trzy składanki ukazujące zniszcze-
nia tego typu. 

Ostatnią kategorię odnotowaną w  zespole stanowią for-
my bifacjalne. Wśród nich znalazły się zarówno prawie wy-
kończone fragmenty sierpów (tabl. 21:1, 2, 6), jak i  mniej 
umiejętnie ukształtowane okazy (tabl. 21:4). Cztery z  nich 
mają asymetryczny, jeden asymetryczno/laurowaty i  jeden 
trójkątny obrys, ich przekroje są soczewkowate lub trójkątne. 
Negatywy na poszczególnych stronach form bifacjalnych zwy-
kle przechodzą przez oś morfologiczną wytworów. Krawędź 
(dwuścienna, rzadko dwustronna lub jednostronna), z której 
redukowano artefakty, była ustawiona w stosunku do obrabia-
nej powierzchni pod ostrym kątem, a tylko w jedynym przy-
padku była rozwarta. 

W pobliżu szybu VII/1 wyeksplorowano dwie koncentra-
cje krzemieni, jedną położoną na północ od obiektu, a drugą 
– na południe.

Pierwsza z  nich składa się z  2625 niewielkich brył, 
982 naturalnych okruchów (eolitów), 4042 sztuk debitażu, 
12 form rdzeniowych, 1 formy zaczątkowej, 1 okazu z okru-
cha, 7 rdzeni odłupkowych, 4 form ścienianych z odłupków, 
6 rdzeni wiórowych jednopiętowych, 3 półwytworów narzę-
dzi, 1 formy bifacjalnej. W  materiale dominują zabytki wy-
dzielone zrobione z fragmentów płaskurów (33 szt.).

Kształt form rdzeniowych jest w  obrysie asymetryczny 
(5 szt.), czworokątny (4 szt.), trójkątny (1 szt.) i  soczewko-
waty (2 szt.), z  kolei przekroje tych okazów są czworokątne 
(6 szt.), trójkątne (4 szt.) oraz soczewkowate (2 szt.). Po-
wierzchnie negatywowe na poszczególnych okazach są zróżni-

cowane – większość redukcji odbywała się z wykorzystaniem 
jednostronnych krawędzi bocznych, przy czym w niektórych 
przypadkach pomocne było ścienienie od podstawy oraz 
wierzchołka. Kąt rdzeniowania w  głównej mierze jest ostry, 
ale zdarzają się platformy usytuowane pod prostym lub wręcz 
rozwartym kątem w stosunku do obrabianej powierzchni. Za-
prezentowane zróżnicowanie jest najpewniej efektem dosto-
sowywania brył do wytworzenia określonych narzędzi. 

W zespole odnaleziono również jedną formę zaczątkową 
i  jeden okaz z  okrucha. Okazy te charakteryzowały się nie-
znacznym stopniem przekształcenia, polegającego na odbiciu 
kilku odłupków na jedną ze stron. 

Rdzenie odłupkowe w badanym obiekcie mają czworokąt-
ny, owalny, amorfi czny lub amorfi czno-asymetryczny obrys 
oraz płasko-wypukły, czworokątny lub trójkątny przekrój. 
Zasadniczo dzielą się na dwie grupy, które charakteryzują się 
strategią obróbki bazującą na debitażu prostym. Do pierwszej 
zaliczone zostały okazy, które wykazywały eksploatację półsu-
rowca skupioną na jednej ze stron, a przeciwna powierzchnia 
była naturalna lub nieznacznie obrobiona. Druga grupa obej-
muje okazy z obiema stronami noszącymi ślady odbić niedo-
chodzących do środka formy. W  obu grupach prowadzono 
debitaż z wykorzystaniem techniki uderzenia bezpośredniego, 
z  pięty, która była krawędzią jednościenną; tylko w  jednym 
przypadku odnotowana została platforma dwuścienna. Kąt 
rdzeniowania na opisywanych zabytkach jest ostry lub prosty. 
Powodem zaniechania obróbki była amorfi czność, spękania, 
powierzchnia zawiasowa lub utrącenie fragmentu bryły. 

Obok rdzeni w koncentracji znalazły się odłupki ze ślada-
mi obróbki. Redukcji poddano półsurowiec o różnych kształ-
tach – czworokątnym, trójkątnym i amorfi cznym. Odłupki są 
w przekroju płasko-wypukłe, czworokątne i trójkątne. Tak jak 
w przypadku opisanego szybu VII/1 ścieniano je zwykle bar-
dziej na jedną stronę z ukształtowanej wcześniej jednostron-
nej krawędzi. 

Kolejną kategorię stanowią rdzenie wiórowe, które po-
dzielić można na dwie grupy. Do pierwszej zaliczone zostały 
duże jednopiętowe okazy o  płaskich odłupniach, eksplo-
atowane przy pomocy techniki uderzenia bezpośredniego. 
Wskazuje na to morfologia powierzchni negatywowych tych 
okazów, odznaczająca się wyraźnie zaznaczonymi negatywami 
sęczków, ostrym kątem rdzeniowania i  ogólną masywnością 
odszczepionego półsurowca (tabl. 23:4, 5). W  drugiej gru-
pie znalazły się małe formy o kącie rdzeniowania zbliżonym 
do prostego i  regularnym układzie negatywów po drobnych 
wiórkach (tabl. 23:1–3). Zabytki te nawiązują swoimi cecha-
mi do opisanych wyżej artefaktów z szybu.

W kategorii półwytworów narzędzi znalazły się owalne 
okazy o soczewkowatym przekroju oraz czworokątna forma 
o  czworokątnym obrysie (tabl. 24:2). Powierzchnie nega-
tywowe na poszczególnych okazach zwykle charakteryzują 
się odbiciami, które przechodzą przez oś morfologiczną. 
Redukcja była prowadzona od lateralnych krawędzi ukształ-
towanych jednostronnie lub dwuściennie, oraz niekiedy 
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od podstawy/wierzchołka. Kąt rdzeniowania na poszczegól-
nych formach jest ostry lub prosty. 

Ostatnim zabytkiem pozyskanym z  pracowni jest forma 
bifacjalna o  asymetrycznym kształcie i  płasko-wypukłym 
przekroju. Obie strony okazu mają podobny układ negaty-
wów, w którym dominują odbicia dochodzące do osi morfo-
logicznej. Do kształtowania okazu wykorzystano dwuścienną 
krawędź, którą często zasłuskiwano. Obróbki zaniechano naj-
pewniej z powodu amorfi czności okazu, która odzwierciedla 
się m.in. w płasko-wypukłym przekroju.

Z  drugiej koncentracji, „południowej”, pozyskano 550 
niewielkich brył, 328 naturalnych okruchów (eolitów), 1316 
sztuk debitażu, 5 form rdzeniowych, 1 rdzeń wiórowy jedno-
piętowy, 1 półwytwór narzędzia i 1 formę bifacjalną. Okazy te 
zostały zrobione wyłącznie z fragmentów płaskurów.

Formy rdzeniowe stanowią pod względem morfologicz-
nym jednorodną grupę. Wszystkie mają czworokątny obrys 
i  taki sam przekrój. Powierzchnia negatywowa na ich po-
wierzchniach jest zróżnicowana, jednak większość redukcji 
prowadzona była od lateralnych krawędzi jednostronnych, 
a negatywy dochodziły do osi morfologicznej lub ją przekra-
czały (z  wyjątkiem stron, które pozostawiono naturalne lub 
nieznacznie obłupane). W niektórych przypadkach wspoma-
gano się obróbką od podstawy i  dwuścienną platformą. Kąt 
rdzeniowania na poszczególnych formach jest zarówno ostry, 
prosty, jak i rozwarty. Technika debitażu to uderzenie bezpo-
średnie, które na dwóch formach rdzeniowych przeprowadzo-
ne było twardym tłukiem.

Kolejne kategorie zarejestrowane w  „południowej” kon-
centracji są reprezentowane przez pojedyncze formy. Jed-
nopiętowy rdzeń wiórowy był eksploatowany przy użyciu 
miękkiego tłuka (widoczne są negatywy drobnych sęczków, 
ostry kąt rdzeniowania i regularne negatywy). Forma ta ana-
logiczna jest to małych okazów odnalezionych w szybie i po 
drugiej stronie obiektu, w pracowni „północnej”. Dodatkowo 
wyróżniono półwytwór narzędzia o asymetrycznym kształcie 
i trójkątnym przekroju. Okaz ten był ścieniony z jednostron-
nej krawędzi, a poszczególne negatywy dochodzą do osi mor-
fologicznej lub ją przekraczają. Ostatnim odnotowanym za-
bytkiem jest forma bifacjalna o asymetrycznym kształcie i so-
czewkowatym przekroju (tabl. 24:1). Okaz ten zrobiony jest 
najpewniej z odłupka. Negatywy po obu jego stronach znacz-
nie przechodzą przez jego oś morfologiczną. Krawędź boczna 
jest jednostronna i dwuścienna, ze śladami załuskiwania.

WYKOP VIII 

Kolejny sondaż zlokalizowano na samym skraju stanowi-
ska (rozdz. II.3, ryc. 1). Pozyskano z niego wyłącznie fragmen-
ty debitażu – 115 sztuk z warstwy ornej i 15 z poziomu pod 
humusem.

Badania ratunkowe
Podczas trwania na stanowisku prac wykopaliskowych 

w  dwóch jego miejscach prowadzono roboty budowalne, 
którym towarzyszył nadzór archeologiczny. Uwzględniono 
tu materiał pozyskany z  rowów fundamentowych wyko-
panych pod dom i  stodołę pana Bidzińskiego (rozdz. II.3, 
ryc. 1). Duża część zbioru pochodzi z północnej odkrywki 
budowalnej, stąd zadecydowano o założeniu w jego obrębie 
opisanego wyżej wykopu IV. Poszczególne formy domierza-
ne były w ramach odcinków określonych od A do N. Bada-
nia w tej części pola górniczego ograniczyły się do pozyska-
nia praktycznie tylko form wydzielonych. Stąd, z uwagi na 
fragmentaryczność badanego inwentarza, zdecydowano się 
na pobieżne scharakteryzowanie pozyskanych w  wyniku 
tych prac danych. Inwentarz wchodzący w skład odcinków 
A–N stanowi dość zróżnicowany zbiór, w którym odnoto-
wano sporo form analogicznych do tych z wykopu IV. Pomi-
mo że opisywane zabytki stanowią cenne źródło informacji, 
ograniczono się jedynie do wypisania danych liczbowych 
z poszczególnych inwentarzy (dokładniej scharakteryzowa-
no je w katalogu):

Odcinek A – 1 forma rdzeniowa, 2 rdzenie odłupkowe.
Odcinek B – 4 formy rdzeniowe.
Odcinek C – 4 formy rdzeniowe, 2 rdzenie odłupkowe, 

1 forma ścieniana z odłupka.
Odcinek D – 13 form rdzeniowych, 1 forma bifacjalna, 

1 forma ścieniana z odłupka, 1 półwytwór narzędzia.
Odcinek E – 5 form rdzeniowych, 1 rdzeń odłupkowy, 

1 forma bifacjalna, 1 retuszer krzemienny.
Odcinek G – 1 forma rdzeniowa, 1 rdzeń odłupkowy.
Odcinek I  – 1 rdzeń odłupkowy, 2 formy bifacjalne, 

1 fragment noża sierpowatego.
Odcinek J – 10 form rdzeniowych, 1 rdzeń dwupiętrowy, 

6 form ścienianych z odłupka, 1 forma z okrucha, 3 formy bi-
facjalne, 1 półwytwór narzędzia.

Odcinek K – 3 formy rdzeniowe, 1 półwytwór narzę-
dzia.

Odcinek L – 3 formy rdzeniowe, 2 rdzenie odłupkowe, 
2 formy ścieniane z odłupka, 1 forma bifacjalna, 1 półwytwór 
narzędzia.

Odcinek Ł – 1 półwytwór narzędzia.
Odcinek M – 2 formy rdzeniowe, 1 forma ścieniana 

z  odłupka, 1 fragment noża sierpowatego, 1 półwytwór na-
rzędzia.

Odcinek N – 1 półwytwór narzędzia.
Drugi zbiór zabytków pozyskany został w głównej mierze 

z  hałdy powstałej przy wykopywaniu dołu pod fundamen-
ty domu pana Bidzińskiego. Pozyskany inwentarz składa się 
z 4 form rdzeniowych, 1 rdzenia odłupkowego, 2 form ście-
nianych z odłupka, fragmentu noża sierpowatego i 2 okazów 
debitażu.
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 III.3. Typological and technological analysis of lithic materials

the features were backfi lled in a specifi c manner. Th ese processes 
consist of anthropogenic layers–deposition of fl int waste – 
and natural ones, which were created aft er prehistoric miners 
had abandoned the workings, for example, when unprotected 
profi les collapsed. In following seasons, returning groups used 
the partially fi lled-up remains of the shaft s to deposit further 
layers, identifi ed as fl int workshops. Most of them seem to have 
been poured into the working or formed at its bottom, since 
the dispersion of the concentrations diff ers from fl int scatters.  
An exact reconstruction of this process for Shaft  I/4 has been 

TRENCH I 

Trench I was located in the central part of the mining 
fi eld and covered a surface of 24 m2. Five shaft s were recorded 
within its area, of which one, located in the central part, was 
practically fully explored (Chapter II.3, Fig. 1, 6). Th anks to 
the structures discovered and the planned course of excavation 
works, the material obtained from the exploited stratigraphic 
units dominates qualitatively over the rest of the inventory. 
Analyses of the layers recorded in individual shaft s indicate that 
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published in a separate chapter by Maciej Krajcarz (Chapter 
II.1), while for Shaft  I/5 and I/3 – in another work (Grużdź 
2010). Additionally, charcoal samples obtained from Features 
I/5, I/4, I/1 and I/3 for 14C analyses were used to determine the 
absolute chronology of these structures as falling between 2500 
and 1500 BCE (Chapter IX).

Topsoil
Th ere were 17,664 pieces of debitage (chunks, fl akes, 

chips), 4,741 small nodules, 1,450 natural chunks (eoliths) 
and small fi nds, consisting of various forms: 12 roughouts, 
3 early-stage roughouts, 3 fl ake cores, 1 form shaped from 
a chunk, 2 thinned fl akes, 4  preforms and 2 fully bifacial 
specimens (including one refi t) recorded in topsoil. Th e small 
fi nd assemblage was made of material identifi ed as tabular 
fl int (14 pcs.) and fl int nodules (13 pcs.).

Shaft  I/1
Th e feature was located in the northern part of the trench; 

its south-eastern part was excavated (Chapter II.3, fi g. 6). 
14C dating of charcoal samples taken from sediments formed as 
a result of the collapse of a niche established a time interval 
between 2500 and 1800 BCE (Budziszewski 1997; Figs. 4, 5, 6). 
Th e assemblage obtained from this shaft  consisted of 20,818 pieces 
of debitage, 4,747 small nodules, 1,445 natural chunks (eoliths) 
and 30 roughouts, 3 early-stage roughouts, 3 forms shaped from 
chunks, 17 fl ake cores and 1 blade core, 5 thinned fl ake and 
1 thinned blade specimens, 9 preforms and 10 practically fi nished 
bifacial artefacts, including 3 refi ts. Th e artefacts enumerated were 
made of both fl int nodules (44 pcs.) and tabular fl int (35 pcs.), 
without a clear preference in the selection of specifi c material for 
the manufacture of particular tools.

Shaft  I/2
Th e shaft  was discovered in the western part of the 

trench. Only its eastern part was explored. Th e feature 
partially overlapped with Shaft  I/4, as a result of which some 
material got mixed during the arbitrary level excavation 
(Chapter II.3, fi g. 6). It was caused by a wall containing part 
of previous backfi ll collapsing into the shaft ’s perimeter. Shaft  
I/2 contained 5,650 pieces of debitage, 1,159 small nodules, 
1,614 natural chunks (eoliths), 11 roughouts (including one 
refi t), 2 forms shaped from chunks, 3 preforms, 4 fl ake cores, 
1 blade core, 5 thinned fl ake forms and 1 bifacial tool 
fragment. In the examined assemblage, 19 artefacts were made 
of fl int nodules, 8 of tabular fl int.

Shaft  I/4
Th e shaft , located in the central part of the trench (Chapter 

II.3, Fig. 6, 7), is the most fully excavated feature at the Ożarów 
site. Samples for 14C dating, obtained from the layers of the 
shaft , showed two time intervals. Th e fi rst date established the 
time the feature was used as the Final Neolithic/Early Bronze 
Age, while the second one placed it in the range from the 

beginning of the second millennium BCE up to 1500 BCE 
(Budziszewski 1997; Fig. 21). Th e origins of this state of aff airs 
should be sought in the processes related to the backfi lling 
of the feature (Chapter II.3, Fig. 7), which were described by 
J. Budziszewski (2000) and Maciej Krajcarz (Chapter II.1). In 
the north-western part, Shaft  I/4 overlapped with Feature I/2 
as a result of the collapse of its wall profi le. Th e material found 
includes 23,157 pieces of debitage, 2,956 small nodules and 
3,249 natural chunks (eoliths), as well as small fi nds, which 
are represented by 92 roughouts, 15 early-stage roughouts, 
9 pieces shaped from chunks, 26 fl ake cores (including 1 refi t) 
and 3 blade cores, 18 thinned fl ake forms (including 2 refi ts) 
and 1 thinned blade form. Moreover, the inventory included 
20 preforms (2 refi ts), 13 bifacial forms (including 1 refi t and 
2 bifacial form fragments) and 12 retouched fl akes. Th ese 
specimens were made of tabular fl int (108 pcs.) or fl int nodules 
(100 pcs.). Th e large number of refi ts in the examined shaft  is 
the result of intensive analyses of the assemblage, which comes, 
as already mentioned, from the only fully and thoroughly 
excavated and documented shaft  at the Ożarów site. For this 
reason, technological processes concerning the material from 
this feature were analysed in more detail. Th ese studies were 
divided into two parts. Th e fi rst part, as was the case with all 
other shaft s and layers, concerned only small fi nds, while the 
second part was devoted to the characteristics of waste material.

Shaft  I/3 
The feature was located in the south-western corner of 

Trench I, at metre 81 and 91 (II.3, fig. 6), and was only 
partially excavated during field works. Two samples for 
14C  dating (Budziszewski 1997; Fig. 5) were taken from 
the layers, based on which the chronology of the shaft was 
determined to span from 2000 to 1500 BCE. Shaft I/3 
was previously examined using other types of analytical 
methods, mainly statistical, which focused on checking the 
degree of mixing of waste material in individual workshops 
and determining the technology of sickle production based 
on the small finds discovered there (Grużdź 2012). The 
studies carried out since the previous publication allowed 
a change in the approach to stratigraphy of the site; 
thus, the waste products was distributed within slightly 
different concentrations. Additionally, the small finds were 
catalogued anew in order to compare them to the rest of the 
forms found at the site. The finds from Shaft I/3 consisted 
of 1,143 small nodules, 712 natural chunks (eoliths), 
3,747 pieces of debitage (Pls.  14:1–9) and 8 roughouts, 
4 flake cores, 2 thinned flakes, 3 preforms, 3 bifacial forms 
and 1 so called “bi-horned” tool/ core. The small finds 
described were made from 13 tabular flint fragments and 
9 flint nodules.

Shaft  I/5 
Th e shaft  was excavated in a very small section, which 

was located at metre 71 and partly at metre 61, while the rest 
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remained in the western profi le of Trench I (Chapter II.3, 
Fig. 6). Th e issues concerning the study of the inventory 
obtained from the feature have already been discussed in 
another work (Grużdź 2012). Th anks to a sample of charcoal 
taken from the shaft ’s sediment, its age was determined as the 
time between 2600 and 1800 BCE (Budziszewski 1997; Fig. 21). 
Th e artefact assemblage acquired consists of 261 small nodules, 
288 natural chunks (eoliths) and 1,712 debitage fragments, as 
well as 2 roughouts and 2 thinned fl akes. Th e small fi nds were 
made from 3 tabular fl int fragments and 1 fl int nodule.

 TRENCH II 

Th e trench was located to the west of the mining fi eld 
and was a test excavation (Chapter II.3, Fig. 1). One small 
nodule, 4 natural chunks (eoliths) and 27 pieces of debitage 
were recorded in topsoil. Aft er the removal of topsoil, which 
ended at a depth of 50 cm, no features were recorded, and 
further exploration to the depth of 80 cm began, resulting in 
the acquisition of artefacts. Th e inventory comprises 26 small 
nodules, 558 natural chunks (eoliths), 191 pieces of debitage, 
1 fl ake core and 1 preform. 

 
TRENCH III

Th is is another test excavation, located to the west of 
Trench II (Chapter II.3, Fig. 1), also outside the perimeter 
of the mining fi eld. Eight debitage fragments were obtained 
from topsoil.

 
 TRENCH IV

Th e trench was established on the southern slope, near 
a dirt road (Chapter II.3, Fig. 1). Th e works carried out in this 
part of the site were rescue excavations in connection with the 
planned construction of foundations for the residential and farm 
buildings of the plot’s owner, Mr. Bidziński, which was permitted 
by the Monument Protection Offi  cer of the then Tarnobrzeg 
Voivodeship. During the excavation of Trench IV, only the small 
fi nds were extracted, leaving the waste fi nds in place. Th e artefacts 
were located in topsoil and in particular backfi lls and fi lls of shaft s 
recorded in the trench (Chapter II.3, Fig. 11).

 Topsoil
One roughout and two bifacial forms, made of tabular 

fl int, were obtained from this layer.

 Shaft  IV/1
Th e feature was located in the south-eastern corner of the 

trench, at metre 52, and was only partially excavated (Chapter 
II.3, Fig. 11). Th ree roughouts, 1 fl ake core, 1 preform, 
1 bifacially thinned specimen and 1 fl ake with traces of 
knapping were found in its backfi ll. All the specimens in this 
assemblage were made from tabular fl int fragments.

 Shaft  IV/3
Feature IV/3 was located in the central part of the trench, 

at metre 31, 32, 41 and 42, and was excavated in its entirety 
(Chapter II.3, Fig. 11). Samples for 14C dating were taken 
from the feature, based on which the time of the deposition 
of the backfi ll was established as the period between 2700 
and 2200 BCE (Budziszewski 1997; Fig. 19). One roughout, 
1 blade core and 1 thinned fl ake specimen were obtained. 
Two of the artefacts mentioned were made from tabular fl int 
fragments, and one probably from a fl int nodule.

 
 Shaft  IV/4 and IV/5

Th e feature was located at metre 1, 11, 21, 22 and 31 in 
the north-western part of the trench and was only partially 
excavated (Chapter II.3, fi g. 11). A charcoal sample obtained 
from the backfi ll allows dating the shaft  between 2500 and 
1800 BCE (Budziszewski 1997; Fig. 8).

Shaft  IV/6
Th e shaft  was located in the north-eastern part of the 

trench, at metre 2, 12 and 22 (Chapter II.3, fi g. 11). It was 
dated using the 14C method to the period between 2000 and 
1500 BCE (Budziszewski 1997).

Pit IV/7
Another shaft  was discovered on the northern side of the 

trench, at metre 11 and 12 (Chapter II.3, fi g. 11). Two core 
specimens, 2 bifacial specimens and 1 preform were obtained 
from its sediments. Th e artefacts presented were made 
exclusively from tabular fl int fragments.

Mixed material
During the exploration of individual features, some of 

the artefacts were not unequivocally assigned to specifi c 
stratigraphic units. Th is was due to the excavation method 
applied and the diffi  culties in distinguishing individual 
sediments in this part of the site. Th e context of discovery is 
unclear in the case of 1 preform that originates either from 
Shaft  IV/5 or IV/6, and 2 thinned fl akes, 1 bifacial specimen 
and 1 roughout – artefacts related to Feature IV/4 or IV/6. 
Th e objects were made of tabular fl int, with one exception.

TRENCH V

Another feature was located at the northern end of 
the central part of the mining fi eld. Th e material obtained 
underwent selection still in the fi eld, during the excavations 
(II.3, fi g. 1). As in the case of previous trenches, the exploration 
was carried out without sieving, thus, the inventory, despite the 
carefully conducted work, may not be complete. 

Topsoil
Th ere were 931 pieces of debitage, 1 roughout and 

1 bifacial form recovered from the humus. 
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Shaft  V/1
Th ere were 851 pieces of debitage, 2 roughouts and 2 

forms shaped from fl akes obtained from Shaft  V/I.

TRENCH VI

Th is test excavation was established near Trench V, at the 
northern end of the central part of the mining fi eld (Chapter 
II.3, fi g. 1). Th e following artefacts were obtained: 106 pieces 
of debitage, 1 roughout and 1 preform, all from topsoil, while 
another 77 pieces of debitage were recorded in two arbitrary 
levels excavated under the humus.

TRENCH VII 

Th e trench was established in the northern part of the 
mining fi eld, at the south-western end of its upper part 
(Chapter II.3, fi g. 1). One shaft  was discovered within its area; 
it was fully explored (Chapter II.3, fi g. 2). Additionally, to the 
north and south of the shaft , remains of fl int workshops were 
discovered.

Topsoil
Th ere were 458 pieces of debitage obtained from topsoil. 

Apart from the waste material, 3 roughouts and 1 fl ake core 
were recorded in the inventory.

Shaft  VII/1
Th e feature was located at metre 11, 12, 1, 2, 91 and 

92 (Chapter II.3, Fig. 2). In its backfi ll, there were 10,979 
small nodules, 2,206 natural chunks (eoliths), 5,504 pieces 
of debitage and 29 roughouts, 1 early-stage roughout, 
3 specimens shaped from chunks, 11 fl ake cores, 6 thinned 
fl ake forms, 1 blocky blade core, 2 double-platform cores, 
2 single-platform blade cores, 7 preforms (including 
3 refi ts), 6 bifacial forms (including one refi t and one sickle 
fragment). Th e majority of the artefacts in the assemblage 
were made of tabular fl int (65 pcs.). A sample for 14C testing 
was taken from the upper part of the shaft  fi ll, which gave 
a rather imprecise chronological range – between 2600 and 
1500 BCE.

TRENCH VIII 

Th e next test excavation was located at the very edge of 
the site (Chapter II.3, fi g. 1). Only fragments of debitage were 
obtained – 115 pieces from topsoil and 15 from the level 
under the humus.

Rescue excavations
During the excavations, construction work was carried 

out under archaeological supervision at two locations at the 
site. Th e material obtained from the foundation trenches 
dug for Mr. Bidziński’s house and barn is included herein. 
A large part of the assemblage came from the northern open 
construction pit, so it was decided to establish the above-
mentioned Trench IV in that area. Th e individual forms 
were measured off  within sections designated from A to N. 
Th e research in this part of the mining fi eld was practically 
limited only to the acquisition of small fi nds. Th erefore, due 
to the fragmentary nature of the inventory under study, it 
was decided to only cursorily characterise the data obtained 
as a result of these works. Th e inventory of sections A-N 
constitutes quite a diverse assemblage, in which many 
forms analogous to those from Trench IV were recorded. 
Despite the fact that the described artefacts constitute 
a valuable source of information, only quantitative data from 
individual inventories is presented here (they are described 
in more detail in the catalogue):

Section A – 1 roughout, 2 fl ake cores.
Section B – 4 roughouts.
Section C – 4 roughouts, 2 fl ake cores, 1 thinned fl ake form.
Section D – 13 roughouts, 1 bifacial form, 1 thinned fl ake 

form, 1 preform.
Section E – 5 roughouts, 1 fl ake core, 1 bifacial form, 

1 fl int fabricator.
Section G – 1 roughout, 1 fl ake core.
Section I – 1 fl ake core, 2 bifacial forms, 1 sickle knife 

fragment.
Section J – 10 roughouts, 1 double platform core, 

6 thinned fl ake forms, 1 form from a chunk, 3 bifacial forms, 
1 preform.

Section K – 3 roughouts, 1 preform.
Section L – 3 roughouts, 2 fl ake cores, 2 thinned fl ake 

forms, 1 bifacial form, 1 preform.
Section Ł – 1 preform.
Section M – 2 roughouts, 1 thinned fl ake form, 1 sickle 

knife fragment, 1 preform.
Section N – 1 preform.
Th e second artefact assemblage comes mainly from the 

heap created while excavating the pit for the foundations 
of Mr. Bidziński’s house. Th e inventory acquired consists of 
4 roughouts, 1 fl ake core, 2 thinned fl ake forms, a sickle knife 
fragment and 2 pieces of debitage.
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III.4. Analiza materiałów masowych z szybu I/4 

Witold Migal, Witold Grużdź

faz obróbki narzędzi, prowadzących do uzyskania pożądane-
go efektu końcowego. Chciano zbadać również, jak przebiegał 
proces decyzyjny związany z  organizacją produkcji i  jak po-
wstające problemy rozwiązywano w praktyce. Ważne były też 
inne pytania związane z rekonstrukcją działalności wytwórców 
wykonujących noże krzemienne: jakie narzędzia stosowano do 
obróbki, w jaki sposób ich używano oraz jak przygotowywano 
obrabiane obiekty do skutecznego zastosowania znanych tech-
nik krzemieniarskich. Fazy produkcji narzędzi można odtwo-
rzyć już na pierwszych etapach analiz, poprzez przebadanie 
półwytworów oraz wybranej próby materiałów masowych. 
Stąd hipotezą wyjściową było przyjęcie, że etapy obróbki mo-
żemy podzielić (pomijając pozyskanie krzemienia w  kopalni) 
na wstępną redukcję, mającą na celu uzyskanie niespękanego 
fragmentu o  pożądanych wymiarach (faza I), który dalej był 
poddawany procesowi ścieniania. Kolejny etap (faza II) stano-
wi sukcesywne przetwarzanie formy do zaplanowanego zgrub-
nego kształtu noża. Wyjściowym produktem tej fazy jest okaz 
dwuścienny, dosyć krępy, dający możliwość kontynuacji dalszej 
obróbki. Następny etap (faza III) to systematyczne ścienianie 
i formowanie okazów za pomocą dokładnej obróbki cienkimi 
plasowanymi (lokowanymi) odłupkami, których miejsca były 
przedtem przygotowywane. Końcowe kształtowanie (faza IV) 
prawdopodobnie nie miało miejsca w analizowanych pracow-
niach i wiąże się z dokładnym opracowaniem krawędzi noży za 
pomocą drobnego retuszu przykrawędnego. 

Procesy decyzyjne, jakie zachodziły w  trakcie produkcji 
sierpów/noży, były podobne jak opisane dla innych dziedzin 
funkcjonujących społeczeństw (Holska 2016). Można wydzie-
lić tutaj decyzje strategiczne związane z podjęciem produkcji 
i  jej celem, którym było wytwarzanie sierpów z  krzemienia 
ożarowskiego. Ta decyzja miała istotne znaczenie ze względu 
na właściwości krzemienia. Poddawanie kształtowaniu dwóch 
(płaskurów i  konkrecji) spośród trzech odmian krzemienia 
pozyskiwanego ze złoża wiązało się ze specyfi cznym traktowa-
niem, które w wielu aspektach odbiegało od innych znanych 
sposobów redukcji, rzutując zarówno na zwyczaje przetwór-
cze, jak i na kryteria zastosowanej klasyfi kacji. 

Decyzje średniego zasięgu związane były np. z terminem pod-
jęcia wydobycia i przetwórstwa, kolejnością podejmowanych dzia-
łań na kopalni, związanych przede wszystkim z wyborem miejsca, 
kopaniem, eksploatacją i zasypywaniem kolejnych szybów wydo-
bywczych, zorganizowaniem miejsca obróbki, przygotowaniem 
odpowiednich narzędzi i w końcu decyzjami związanymi z kształ-
tem, proporcjami i rozmiarami pożądanych produktów. W czasie 
obrabiania fragmentu krzemienia podejmowano postanowienia 
operacyjne związane z aktualną pracą. W sytuacji, kiedy obserwo-
wane efekty przebiegającego procesu odbiegały od stanu oczeki-

Klasyfi kacja materiałów z  pracowni ożarowskich obejmu-
je artefakty pozyskane w  specyfi cznym kontekście, jakim jest 
kopalnia. Poszczególne kryteria zastosowane w  opracowaniu 
są konstrukcją wewnętrzną i jako całość tworzą obraz techno-
logiczny. Należy rozumieć przez to, że poszczególne elementy, 
takie jak np. rodzaje odłupków, nie powinny być traktowane 
jako fossil directeur – przewodnie formy charakterystyczne dla 
procesu produkcji sierpów wczesnobrązowych. O  ich miej-
scu w  procesie świadczą proporcje pomiędzy poszczególnymi 
wydzielonymi kategoriami oraz dane płynące z  innych metod 
(składanek, traseologii etc.). Cechy poszczególnych odpad-
ków branych pod uwagę mają swój specyfi czny kontekst – zo-
stały wytworzone i  zdeponowane w  ramach jednego epizodu 
przetwórczego. Niewątpliwe podobieństwo pewnych klas 
wyróżnianych odpadków do innych, charakterystycznych dla 
odmiennych chronologicznie cyklów produkcyjnych (przy-
kładowo siekier czworościennych czy noży prądnickich) nie 
sprawia, że proponowany tutaj sposób klasyfi kacji materiału 
może zostać bezpośrednio przeniesiony na inne pole badawcze. 
Prawdopodobnie dla każdego jednorazowego, zamkniętego 
miejsca, gdzie prowadzono obróbkę metodą krzemieniarską, 
należałoby skonstruować nieco odmienną listę cech morfolo-
gicznych, choć oczywiście w wielu wypadkach twórcy – krze-
mieniarze stosowali podobne rozwiązania dla osiągania nieco 
innych efektów. W  przypadku Ożarowa celem jest opis kon-
kretnego, bogatego liczebnie i  dającego wyraźny obraz staty-
styczny pozyskanego wykopaliskowo zespołu. Wprowadzone 
klasy zabytków nie mają wartości dla atrybucji kulturowej, gdyż 
ta jest znana, podobnie jak i technologicznej. Celem było opi-
sanie, jakim sposobem formowano noże bifacjalne z krzemienia 
ożarowskiego różnych odmian i jakie stosowano etapy oraz stra-
tegie przetwórcze. Dane statystyczne uzyskane na podstawie 
wyróżnionych elementów klasyfi kacyjnych pozwalają zarówno 
na rekonstrukcje ilościowe, jak i jakościowe. Klasyfi kacja dosto-
sowana została też do surowca, który występuje na stanowisku 
w  różnych odmianach: płaskurach i  konkrecjach. Surowce te 
mają w swojej masie różny stopień zawartości krzemionki. Wią-
że się to z innymi cechami fi zycznymi – większą lub mniejszą 
łupliwością, podatnością na kruszenie się w  trakcie procesów 
górotwórczych czy też – podczas analizy – możliwością czy-
telnego identyfi kowania negatywów intencjonalnych odbić. 
Cechy te istotnie wpłynęły na wybór zbioru umożliwiającego 
podział materiałów poddawanych przez nas analizie. Stały się 
też podstawą podziału materiałów powiązanych ściśle z głów-
nymi pytaniami badawczymi, na które spróbowano odpowie-
dzieć przy pomocy analiz. Głównym zadaniem było wyjaśnie-
nie, jak wykonywano sierpy z  krzemienia ożarowskiego. Dla 
osiągnięcia takiego celu istotne było prześledzenie kolejnych 
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wanego przez wytwórcę (albo osobę, która ten proces kontroluje 
lub doradza por. Hampton 1999), mogła zajść potrzeba doprowa-
dzenia do stanu pożądanego poprzez wybranie określonych wa-
riantów napraw. Na skutki podejmowanych decyzji miały wpływ: 
wiedza teoretyczna osoby obrabiającej, jej wprawa (pamięć mię-
śniowa, know-how) i  struktura surowca (homogeniczność masy 
lub niewidoczne spękania). Aby przybliżyć praktycznie taki 
sposób postępowania, wyobrazić można sobie półwytwór noża 
bifacjalnego, który na jednej ze stron posiada spore zgrubienie. Po-
wstało ono na skutek błędnego odbicia, które spowodowało struk-
turę zawiasową. Wytwórca w takim momencie staje przed nastę-
pującymi wyborami: czy to zgrubienie zredukować, odbijając pod 
kątem inny duży odłupek od tej samej krawędzi, czy też duży odłu-
pek od krawędzi przeciwległej, albo też kilka mniejszych odłup-
ków zachodzących od obu stron. Po podjęciu określonej decyzji 
musi się ją w odpowiedni sposób zrealizować poprzez przygoto-
wanie krawędzi i dobieranie odpowiednich narzędzi (np. wielkość 
tłuka i jego surowiec). Na końcu procesu operacyjnego pozostaje 
już tylko realizacja decyzji. Jeżeli jednak dokonano niewłaściwe-
go wyboru lub dobrego, ale źle wyegzekwowanego, wytwórca 
staje przed kolejnym problemem decyzyjnym. Ma tu więc miej-
sce ciąg zdarzeń: ocena poprzedniej realizacji – analiza możliwo-
ści – podjęcie decyzji – zrealizowanie celu produkcji. Może mieć 
miejsce również uszkodzenie okazu i jego odrzucenie lub decyzja 
wytwórcy o zaniechaniu dalszej pracy z powodu niemożności na-
prawy błędów lub obiektywnych przeszkód związanych z naturą 
surowca. Naturalną intencją badacza jest więc ocena, w jaki sposób 
podejmowano decyzje średniego znaczenia i decyzje operacyjne. 
Wydaje się, że to umożliwia głębsze wyjaśnienie procesu obrób-
ki, poznanie wiedzy ogólnej oraz praktycznej pracujących. Może 
również w przyszłości pozwoli to na porównanie jej z umiejętno-
ściami reprezentowanymi w  innych zespołach, pracowniach czy 
też ośrodkach produkcyjnych.

Już wstępna klasyfi kacja materiałów, jakie poddano ana-
lizie, doprowadziła do wniosku, że wiele strategii stosowa-
nych w  innych miejscach i  epokach nie było znanych spo-
łecznościom eksploatującym kopalnie w Ożarowie. Jednym 
z  takich zabiegów było wykorzystywanie przy produkcji 
ostrzy paleoindiańskich „odbicia przedstruzinowego” (por. 
Callahan 1996), mającego na celu radykalne ścienienie oka-
zu odbiciem od podstawy. W  przypadku opracowywanych 
materiałów odbicia takie, jeśli są zauważalne, to odznaczają 
się wyraźną przypadkowością i  niesystematycznością. Nie 
występuje także w materiale ożarowskim stosowanie regular-
nych odbić ścieniających od obu boków formy w końcowej 
fazie obróbki (negatywy są dość chaotyczne), czy też odbić 
od ostrza znanych z produkcji noży prądnickich. Pomimo że 
możemy zauważyć podobne do wyżej wymienionych przy-
padki w materiale z Ożarowa, to nie charakteryzują się one 
systematycznością, lecz raczej przypadkowością. W związku 
z  tym, konstruując klasyfi kację nie uwzględniliśmy takich 
klas – pamiętając o ich istnieniu w przypadku innego typu 
wytwórczości bifacjalnej. Kilka wprowadzonych kategorii 
– szczególnie związanych z odłupkami, ma jedynie na celu 

próbę statystycznej estymacji liczby wykonanych półwytwo-
rów. Analizy miały m.in. na celu określenie możliwej liczby 
wykonanych gotowych noży w  pracowni, wydajność poje-
dynczego szybu oraz skuteczność wytwórczą w odniesieniu 
do różnych odmian krzemieni ożarowskich. Celem badań 
nie było również skonstruowanie uniwersalnej klasyfi kacji, 
która mogłaby być używana do studiowania materiałów 
pracownianych pochodzących z  różnych tradycji techno-
logicznych. Podział materiałów na poszczególne klasy miał 
przybliżyć obraz pradziejowej wytwórczości w  Ożarowie. 
Niewątpliwie też na ostateczny kształt klasyfi kacji miały 
wpływ przeprowadzone badania doświadczalne i analizy ich 
efektów. Ich omówione znajduje się w odrębnym rozdziale.

Klasyfi kacja materiałów z pracowni ożarowskich:
1. Fragmenty naturalne (w tym niewielkie bryły i natural-

ne okruchy).
Zaliczono do nich eolity znajdowane w  materiale zabyt-

kowym oraz wyrostki oderwane od większych konkrecji i pła-
skurów – w  przypadku, gdy nie można było domniemywać 
o ich oddzieleniu w sposób intencjonalny. Materiał ten został 
policzony w trakcie prac polowych, ale nie pozyskano go do 
dalszych prac gabinetowych, stąd jest niemożliwa jego wtórna 
analiza ilościowa i wagowa.

2. Odłupki płaskie – formowanie zgrubne.
W  badanym szybie I/4 odnotowano 1321 sztuk odłup-

ków płaskich z formowania zgrubnego, o łącznej wadze około 
50,2 kg. Kategoria ta składa się z dwóch grup, które z uwagi na 
swoją liczebność zostały połączone (tabl. 1–2).

Do pierwszej z  nich zaliczono formy płaskie w  rzucie 
bocznym. Ich proporcje można określić jako parawiórowe. Na 
wierzchniej stronie widoczny jest jednokierunkowy układ nega-
tywów zgodny z kierunkiem i zwrotem odbicia odłupka (nieraz 
jedynie jeden negatyw). Najczęściej posiadają masywny sęczek 
i płaską, dosyć dużą piętkę. Nie są grupą zbyt liczną. Ich wiel-
kość oraz sposób odbicia może wskazywać, że produkowane 
były celowo jako półsurowiec do dalszej obróbki bifacjalnej. 

Drugą grupę stanowią mniejsze okazy, które mają płasz-
czyznowe lub naturalne piętki i  masywny sęczek. Kąt rdze-
niowania zbliżony jest do prostego. Odłupki te redukują 
przeważnie dużą ilość masy z pierwotnej bryły krzemienia, co 
widoczne jest na ich stronie wierzchniej w postaci wypukłości. 
Posiadają piórkowate, schodkowe lub zawiasowe zakończenie. 
Ich powierzchnia w całości lub częściowo jest naturalna, ko-
rowa lub spękana. Okazy tego rodzaju pochodzą najczęściej 
z pierwszego, czyli zgrubnego etapu formowania półwytwo-
ru, kiedy oddzielano spękane fragmenty bryły i nadawano ge-
neralny kształt okazowi. 

3. Odłupki płaskie – formowanie właściwe.
W zbiorze zarejestrowano 1273 sztuki odłupków tego ro-

dzaju, o łącznej wadze 6 kg. Posiadają piętkę płaszczyznową, 
często wargę i mało wydatny sęczek oraz prosty kąt rdzeniowa-
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nia (tabl. 3). Części dalsze okazów są zakończone piórkowato, 
schodkowato lub zawiasowo. Na ich stronie wierzchniej czę-
sto występują jednokierunkowe negatywy zgodne z  kierun-
kiem odbicia odłupka. Formy te mogły być odbijane zarówno 
od „tylca”, jak i od szerszych powierzchni okazu. W pracow-
niach ożarowskich był to podstawowy sposób ścieniania noży 
stosowany powszechnie na zawansowanych etapach obróbki. 
Prawdopodobnie odłupki te należy łączyć z precyzyjnym ście-
nianiem na bardziej zawansowanych etapach obróbki z form 
posiadających „tylec”.

4. Odłupki podgięte – formowanie zgrubne.
W  materiałach pozyskanych z  szybu odnotowano 836 

odłupków podgiętych z  formowania zgrubnego, o  łącznej 
wadze 19,2 kg. Okazy podgięte w profi lu, z piętką płaszczy-
znową lub rzadziej krawędziową, zwykle mają wargę pod kra-
wędzią piętki oraz ostry kąt rdzeniowania (tabl. 4). W części 
środkowej odznaczają się znaczną masywnością – zgrubie-
niem. Powierzchnie górne pokryte są zwykle dwoma negaty-
wami, przeważnie zgodnymi z  kierunkiem odbicia odłupka 
lub też mają wyłącznie powierzchnię naturalną korową lub 
spękaną. Odłupki te posiadają często zakończenie piórkowa-
te, rzadziej schodkowate lub zawiasowe. Niekiedy częściowo 
spękany spód okazu to jedyna cecha umożliwiająca zaklasyfi -
kowanie do grupy odłupków, mimo nieraz gorszej czytelności 
negatywów. Odłupki te interpretowane są jako odbite w celu 
zgrubnego oczyszczenia i ścienienia okazu w pierwszym eta-
pie pracy. Niosą ze sobą wartość informacyjną o wadze masy 
krzemionkowej, która była redukowana na początkowych sta-
diach obróbki. 

5. Odłupki podgięte – formowanie właściwe.
W inwentarzu zarejestrowano 1523 odłupków tego typu, 

o łącznej wadze 23,3 kg. Są to formy podgięte w profi lu (tabl. 
5,  6), różnią się od poprzednich tym, że posiadają płaszczy-
znowe lub negatywowe piętki, przynajmniej trzy negatywy na 
stronie wierzchniej oraz odznaczają się mniejszą masywno-
ścią Kategoria ta jest dość szeroka i mieszczą się w niej zróż-
nicowane pod względem kształtu i wielkości okazy. Odłupki 
te odbijane były od krawędzi ustawionej pod ostrym kątem 
w stosunku do obrabianej powierzchni. Posiadają zakończenie 
piórkowate, rzadziej schodkowate lub zawiasowe.

6. Odłupki podgięte – wykańczanie, jednokierunkowe.
W  szybie I/4 zarejestrowano 500 odłupków podgiętych 

o łącznej wadze 1,55 kg. Są to formy przeważnie cienkie. Mają 
często facetowaną, negatywową lub krawędziową piętkę z wi-
doczną wargą, odznaczającą się ostrym kątem rdzeniowania 
(tabl. 7:3, 9). Są równomierne w przebiegu i posiadają najczę-
ściej piórkowate zakończenia. Na stronie wierzchniej negaty-
wy odznaczają się jednokierunkowym przebiegiem, bardzo 
rzadko zachowana jest kora lub powierzchnie ze spękaniami. 
Związane są z fazą wykańczania półwytworu i są dystynktyw-
ne dla redukcji bifacjalnej.

7. Odłupki podgięte – wykańczanie, dwukierunkowe
W zbiorze zarejestrowano 126 sztuk tego typu odłupków, 

o  łącznej wadze 0,84 kg. Formy te są analogiczne do wyżej 
wymienionych (piętki, kąt rdzeniowania, równomierność 
przebiegu grani i krawędzi oraz kąt rdzeniowania). Różnią się 
negatywami na stronie wierzchniej o dwukierunkowym ukła-
dzie (tabl. 7:1,  2, 4–8, 10). Związane są z  fazą wykańczania 
półwytworu i są dystynktywne dla redukcji bifacjalnej.

8. Odłupki z boków brył.
W inwentarzu odnotowano 75 sztuk tego rodzaju, o łącz-

nej wadze 7,2 kg. Okazy zaliczone do tej grupy charakteryzują 
się przeniesieniem w części dalszej, które znosi naturalny spód 
bryły (tabl. 8: 2, 4, 5).

9. Odłupki z zaprawy.
W szybie I/4 odnotowano 670 sztuk odłupków z zaprawy, 

ich łączna waga wynosi 47,4 kg. Jest to kategoria bardzo zróż-
nicowana, do której zaliczono okazy odznaczające się na górnej 
powierzchni fragmentem obrabianej krawędzi – „zatępianej”:
• odłupki znoszące granie wzdłużnie – są to odłupki lub wió-

roodłupki posiadające na stronie wierzchniej pozostałości 
jednostronnych, dwustronnych zatępisk (tabl. 9: 4) lub 
fragmentów boku formy rdzeniowej (tabl. 9: 3, 5–7; 10). 
Interpretowane są jako świadectwo znoszenia tylca w dru-
gim etapie, w celu przystąpienia do ostatecznej bifacjalnej 
obróbki okazu;

• odłupki znoszące granie poprzecznie (tabl. 9: 1, 2) – są to 
fragmenty odbijane od strony tylca ukośnie do poprzecznej 
osi okazu. Taki sposób odbicia powoduje, że na przedłużeniu 
sęczka znajduje się krawędź obrabianego okazu. Jest to jedna 
z metod praktycznego przechodzenia od wielościennego 
tylca do dwuścienności;

• odłupki przeniesione – są to odłupki, które intencjonalnie 
lub przypadkowo zdejmują przeciwległą krawędź okazu 
(tabl. 11, 12). Nie zawsze kończy się to uszkodzeniem pół-
wytworu, często taki odłupek korzystnie zdejmuje przeciw-
legły tylec, umożliwiając realizację trzeciego etapu obróbki 
– przejścia do dwuścienności;

• odłupki odrywające (bite fl akes) – są to fragmenty półwy-
tworów dwuściennych, które na skutek wadliwego uderzenia 
lub wewnętrznych spękań są oddzielone poprzecznie do 
krawędzi, często nie posiadają negatywów, a miejsce oddzie-
lenia od półwytworu ma charakter naturalnego pęknięcia 
lub przełomu muszlowego, ale bez sęczka. Najczęściej taki 
efekt jest niezamierzony i wiąże się z błędem popełnionym 
przez wytwórcę (por. Waldorf 1993).

10. Fragmenty odłupków (formowanie zgrubne).
W badanym zbiorze odnotowano 6341 fragmenty zgrub-

nych odłupków, o  łącznej wadze 68,1 kg. Zaliczono tutaj 
wszystkie popękane fragmenty, niezaklasyfi kowane do innych 
kategorii, a mające negatywy na stronie spodniej. Dodatkową 
cechą tych okazów jest ich masywność. 
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11. Fragmenty odłupków (formowanie właściwe).
W  szybie I/4 zarejestrowano 2664 fragmenty odłupków 

z formowania właściwego, o łącznej wadze 6 kg. Są to formy 
analogiczne do zaliczonych do poprzedniej kategorii z wyjąt-
kiem dwóch cech: nie są tak masywne oraz na górnej stronie 
odłupka bardzo rzadko występuje powierzchnia naturalna. 

12. Wióroodłupki, wióry.
W  inwentarzu znalazło się 200 sztuk, o  łącznej wadze 

1,5 kg. Kategoria ta składa się z  okazów o  proporcjach dwa 
razy dłuższych niż szerszych (tabl. 8: 1, 3).

13. Łuski. 
W  badanym zbiorze odnotowano 4350 sztuk łusek, 

o łącznej wadze 1,9 kg. W ramach tej grupy wydzielono nie-
wielkie odłupki do ok. 15 mm średnicy, które nie zostały za-
klasyfi kowane do innych kategorii. Łusek intencjonalnie nie 
zbierano w trakcie wykopalisk, a jedynie określano ich udział 
w pozyskiwanym materiale, stąd w badanym inwentarzu do-
mieszka łusek stanowi pulę niereprezentatywną statystycznie. 
Łuski powstawały we wszystkich fazach obróbki (oczywiście 
w różnej ilości, w ostatnich etapach najwięcej) i nie jesteśmy 
w stanie przypisać im większej wartości poznawczej. 

14. Okruchy przemysłowe.
W  zbiorze odnotowano 3250 sztuk okruchów bez wy-

raźnych śladów obróbki, o łącznej wadze 153,1 kg oraz 165 
sztuk z  negatywami po pojedynczych odbiciach, o  łącznej 
wadze 98,3 kg. Są to fragmenty spękanych płaskurów i buł. 
Na powierzchniach mają trudno czytelne negatywy. Czasa-
mi widoczne są ślady po pojedynczych odbiciach, poświad-
czających próby obróbki innych niespękanych powierzchni 
bryły.

Wyniki statystyczne klasyfi kacji
W wyniku klasyfi kacji materiału zabytkowego, a w szcze-

gólności dokładnego podziału materiałów odpadkowych 
(przede wszystkim w  postaci odłupków i  okruchów), otrzy-
maliśmy dosyć dokładny obraz przetwórstwa krzemienia oża-
rowskiego na stanowisku. We wnioskach przywołujemy też 
wyniki eksperymentów, pamiętając oczywiście o  wszystkich 
ich ograniczeniach (rozdz. VIII). Przedstawione podsumowa-
nie podzielone jest na trzy części, co odpowiada przebiegowi 
procesu analizy. 

Ostatecznym celem przedstawianych analiz jest, po 
pierwsze, estymacja, ile krzemienia wydobyto i  przetwo-
rzono na terenie kopalń krzemienia w  Ożarowie. Po dru-
gie, jest to próba określenia, ile wykonano gotowych noży 
z tego krzemienia. W tym drugim przypadku dokonano es-
tymacji ilościowej w oparciu o średnie ilości odpadków po-
chodzących z  różnych etapów produkcji, oraz oszacowania 
jakościowego związanego z liczbą odpadów charakterystycz-
nych, jakie powstawały (nie zawsze) w  pewnych „krytycz-
nych” momentach obróbki.

Waga i liczebność klas technologicznych
Dokładny podział odpadków pozwolił nam na wielopo-

ziomowe analizy zarówno ilościowe, jak i wagowe. Podstawą 
do takiego potraktowania materiału było stworzenie dyna-
micznej klasyfi kacji odpadków związanych z produkcją. „Rze-
mieślnicy” zajmujący się obróbką krzemienia na stanowisku 
w Ożarowie mieli do czynienia z dwoma odmiennymi gatun-
kowo skałami. Pierwszą odmianą był krzemień występujący 
w  postaci płaskurów. Odsłonięcie w  Karsach pokazuje, jak 
w warunkach nieprzemieszczonego złoża wyglądała warstwa 
poddawana eksploatacji w  okresie wczesnego brązu. Obec-
nie wiemy, że pierwotne płaskury w  miejscu wychodni były 
wtórnie spękane i  jako takie też wydobywano je w  kopalni. 
J. Budziszewski pisze (rozdz. XI): 

„Rytm krzemionkowy w  tych osadach wygląda następu-
jąco. W  dolnych partiach z  rzadka rozrzucone są poziomy 
małych buł krzemiennych o  kilkucentymetrowej średnicy. 
Ku górze profi li poziomy te stają się coraz częstsze i bogatsze. 
Przybierają one formę ławic o grubości do 1 m, lecz rozmiary 
występujących w nich buł nie ulegają zmianie. Dopiero w gór-
nych partiach profi li tego piętra, wśród ławic takich drobnych 
krzemieni pojawiają się buły znacznie większe – o średnicy do 
kilkudziesięciu centymetrów. W  stropowej partii profi li ich 
miejsce zajmują wielkie płaskury o średnicy kilkunastu i wię-
cej metrów i grubości kilkudziesięciu centymetrów. Występu-
ją one w kilku poziomach”.

Bryły tego surowca były mocno spękane wewnętrznie i na-
wet gdy trafi ały się niespękane większe fragmenty, to nie po-
siadały one idealnych dla potrzeb przetwórczych własności, 
przede wszystkim nie zawierały w  sobie dostatecznej ilości 
krzemionki (rozdz. I.1). To z  kolei wpływało na nastawienie 
wytwórcy, które przejawiało się śmiałym odbijaniem dużych 
fragmentów, tak aby dotrzeć do miejsc bardziej jednorodnych 
(lepiej skrzemionkowanych i  bez spękań) lub odbić dużych 
odłupków o  takich właściwościach. Dlatego też obserwując 
wyniki ważenia poszczególnych klas technologicznych, łatwo 
zaobserwować pewne cechy zbioru. Pierwszą z  nich jest do-
minacja wagowa okruchów przemysłowych (czyli popękanych 
w czasie obróbki wstępnej krzemieni nieposiadających negaty-
wów) oraz okruchów ze śladami obróbki (czyli amorfi cznych 
fragmentów, gdzie można zaobserwować pojedyncze negatywy 
lub fragmenty powierzchni negatywowych powstałych w trak-
cie obróbki wstępnej). Uproszczony wykres (ryc.  1) pokazuje 
wagę zbiorczą podstawowych kategorii klasyfi kacyjnych. Za-
uważalna jest waga okruchów przemysłowych ze śladami ob-
róbki i fragmentów konkrecji (brył), która dorównuje, a nawet 
ponad dwukrotnie przewyższa wagę pozostałych klas. Dobrze 
oddaje to charakter złoża – pokazuje z  jednej strony niską ja-
kość pozyskiwanego w kopalniach krzemienia z górnej warstwy, 
a z drugiej fakt, że w  pracowni przykopalnianej starano się jak 
najefektywniej „wzbogacić” surowiec w celu dalszej skutecznej 
obróbki. Mimo iż do omawianych klas zaliczono fragmenty 
różnej wielkości, to średnia waga okazu wynosiła ok. 74 gramy 
przy średniej wadze zabytków wydzielonych 280 gramów (pół-
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wytwory i fragmenty). Proporcje średniej wagi poszczególnych 
klas dają również możliwość określenia w sposób mierzalny ma-
sywności poszczególnych produktów. Warto również zauważyć, 
że waga odłupków i ich fragmentów z różnych faz produkcji jest 
prawie taka sama co okruchów (ryc. 1), w przeciwieństwie do 
ich liczby, która jest pięciokrotnie większa (ryc. 2). To kolejny 
przykład na to, jak odmiennie wygląda redukcja bryły przed-

stawiona przy użyciu danych ilościowych oraz wagi. Kolejny 
dobry przykład stanowi waga łusek krzemiennych w stosunku 
do ich liczby (ryc. 3, 4). Warto zaznaczyć, że drobny materiał 
poniżej 1,5 cm nie był pozyskiwany ze stanowiska, dlatego nie 
stanowi rzeczywistego odzwierciedlenia sytuacji na stanowisku.

Wydaje się, że na podstawie analizy procesu obróbki 
w  nawiązaniu do ciężaru powstających odpadków w  trakcie 
produkcji, to najwięcej odszczepionych okazów zostaje na 
etapie pomiędzy doborem surowiaka a momentem, w którym 
półwytwór przekształcony zostaje w formę dwuścienną. Na-
stępnie do 10% masy zostaje zredukowane przy ostatecznym 
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Fig. 2. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 
Trench I, Shaft  4. Diagram of combined classes of waste material.
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Ryc. 1. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 
Wykop I, szyb 4. Wykres wagi przebadanego materiału krzemiennego. 
Połączona waga okruchów jest dużo większa od wagi odłupków i ich 
fragmentów – jednak porównanie ilościowe pokazuje, że samych całych 
odłupków jest ponad dwa razy więcej niż okruchów.

Fig. 1. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 
Trench I, Shaft  4. Weight diagram of the fl int material analysed. Th e 
combined weight of chunks is much greater than the weight of fl akes 
and their fragments; however, a quantitative comparison shows that the 
whole fl akes alone are more than twice as numerous as the chunks.
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Wykop I, szyb 4. Wykresy pokazujące liczbę poszczególnych klas 
technologicznych wydzielonych w materiale.

Fig. 4. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 
Trench I, Shaft  4. Diagrams showing the number of individual 
technological classes distinguished in the material.
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Wykop I, szyb 4. Wykresy pokazujące wagę poszczególnych klas 
technologicznych wydzielonych w materiale.

Fig. 3. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 
Trench I, Shaft  4. Diagrams showing the weight of individual 
technological classes distinguished in the material.
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wykończeniu. Świadczy o  tym waga odłupków: zgrubnych, 
z  zaprawy i  odszczepionych z  boku bryły oraz fragmentów 
wszystkich tych klas, których wagowo jest pięć razy więcej niż 
okazów związanych z właściwą i fi nalną redukcją. Na zamiesz-
czonym schemacie (ryc. 5) można zaobserwować, w jaki spo-
sób radykalnie redukuje się masa obrabianego surowca w skali 
całego analizowanego zbioru. 

Niestety, analizując wagę odpadków, nie można oszacować 
udziału poszczególnych odmian krzemienia w dalszej produk-
cji. W  przypadku krzemienia pochodzącego z  płaskurów bez 
wątpienia zaletą były jego duże fragmenty i możliwość uzyska-
nia niespękanych wewnętrznie odłupków o pożądanej wielko-
ści nadających się do dalszej obróbki. Krzemień w konkrecjach 
posiadał z kolei lepsze właściwości – był jednorodny i dawał się 
łatwiej dzielić na duże odłupki o  oczekiwanych parametrach 
fi zycznych. Porównując materiały z kopalni do przeprowadzo-
nych eksperymentów, dostrzec można ułomność podjętych do-
świadczeń, podczas których używaliśmy fragmentów już spraw-
dzonych pod względem ich właściwości fi zycznych (rozdz. 
VIII). Stąd nie dysponujemy sekwencjami związanymi z testo-
waniem materiału, podczas którego powstawały m.in. okruchy.

Do obliczenia całości produkcji oszacowano wagę całości 
krzemienia wydobytego w szybie 1/4 w Ożarowie na podsta-
wie prób surowca pozyskanych ze spągu wybierzyska. Waga 
tej bryły wynosi 25 kg. Zakładając, że po procesie podziału na 
mniejsze fragmenty – duże odłupki o pożądanych proporcjach, 
otrzymalibyśmy od 3 do 6 odłupków razem z częścią środko-
wą obrabianą metodą pełnordzeniową, to porównując taką 
sytuację mielibyśmy w rezultacie około 4–6 gotowych noży. 
Towarzyszyłoby temu od 4 do 6 uszkodzonych półwytworów 
(pękniętych na skutek ułomności surowca, zniszczonych nie-
udanymi odbiciami, tzw. zaniechów). Z doświadczenia zwią-
zanego z wydobyciem konkrecji z szybu wynika, że krzemień 
dolnego poziomu był w  skale otoczony dużą ilością margla. 
Trudno oszacować więc zasobność złoża, ale na potrzeby esty-
macji można przyjąć, że gdy waga wydobytej konkrecji wynosi 
25 kg, a jej średnica 35 cm, to z kopalni o powierzchni 6,8 m2 
wydobyto około 6 takich brył, sądząc po powierzchni i  licz-
bie nisz wydobywczych. Jeśli zaś przyjmiemy, że dodatkową 

ilość surowca pozyskano z  popękanych płaskurów ważących 
około 30 kg każdy, to w efekcie da nam około 330 kg surow-
ca krzemiennego wydobytego z  szybu I/4. Waga wszystkich 
odpadków zdeponowanych w  zsypisku tego szybu wynosi 
około 543 kg. Należy więc przyjąć, że cały krzemień zdepo-
nowany w zasypisku, to efekt wydobycia i obróbki z jakiegoś 
sąsiedniego szybu tego samego typu lub powiązanego funk-
cjonalnie z badanym w trakcie wykopalisk. Przyjmując zaś, że 
powierzchnia poddana eksploatacji przez górników kultury 
mierzanowickiej to 1,14 ha1, a  powierzchnia eksploatacyjna 
kopalni wraz z powierzchnią wokoło szybu niewyeksploato-
waną, jako naturalną granicą między kopalniami, to około 
9 m2, to daje nam to około 420 ton pozyskanego krzemienia. 
Dane te wynikają z obliczeń na podstawie wzoru:

Pk: psz * Wk = Lns
Gdzie:
Pk – pole powierzchni kopalni = 11400 m2
Psz – pole powierzchni szybu wraz z  granicą między są-

siednimi kopalniami = 9 m2
Wk – wydajność kopalni + 330 kg
Lns – liczba noży sierpowatych wykonanych w  kopalni 

wraz z półwytworami i  zaniechami

Stworzona w ten sposób metoda ma umożliwić przybliżo-
ne oszacowanie liczby wykonanych noży. Biorąc pod uwagę 
wydajność, jaką osiągali uczestnicy eksperymentów krzemie-
niarskich, którzy wykonali z  25 kg surowca 3 półwytwory 
noży, uzyskuje się liczbę 52 000 półwytworów noży z  krze-
mienia ożarowskiego. Gdyby przyjąć, że wydajność z  25 kg 
bryły wynosi 6 półwytworów, dane te zmieniłyby się na ponad 
100 000 półwytworów. Wydaje się, że jest to znacznie przesza-
cowana liczba wyrobów, jak na naszą obecną wiedzę o kultu-
rze mierzanowickiej i okresie jej trwania. Należy jednak wziąć 
te liczby pod dalszą rozwagę. 

1 Janusz Budziszewski w rozdziale II.3 podaje nieco mniejsze szacunkowe 
wartości realnej wielkości pola górniczego. Do niniejszych badań przyjęto 
wartość 1,14 ha uwzględniając także obszar łączący poszczególne części 
pola górniczego.
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Ryc. 5. Redukcja masy obrabianego krzemienia w podziale na zgeneralizowane etapy obróbki dla materiałów z szybu 4. Nie uwzględniono łusek 
z uwagi na to, że w większości zostały niewyeksplorowane, oraz wióroodłupków, które tworzą nieznaczną kategorię, której nie da się połączyć 
z określonym etapem obróbki. 

Fig. 5. Reduction of the mass of knapped fl int, divided into generalised knapping stages, for the material from Shaft  4. Chips, most of which had 
not been explored, and blade-like fl akes, which form a small category that cannot be assigned to a specifi c knapping stage, were not included.
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Inną miarą pomocną do oszacowania produkcji – zakła-
dając, że nie mylimy się, iż całość odpadów zdeponowanych 
w  zsypisku jest odpowiednikiem ilości surowca wydobytego 
z wyrobisk szybu I/4 – są proporcje pomiędzy poszczególny-
mi typami odłupków, powstających w trakcie obróbki. W tym 
przypadku bierzemy pod uwagę średnią sprawność krzemie-
niarzy przy obróbce surowca z kopalni.

Sprawność krzemieniarzy obliczyliśmy na podstawie do-
świadczeń, przyjmując, że nie była ona mniejsza niż wytwór-
ców kultury mierzanowickiej. Dla obliczenia liczby gotowych 
półwytworów wykonanych z całej masy uzyskanej z szybu I/4 
przyjęliśmy liczby uzyskanych odłupków dwóch rodzajów – 
zgrubnych i wykańczających oraz ich wagi, więc w sumie czte-
ry miary dla wykonania 6 półwytworów. Niżej podano dane 
zawarte w  opracowaniu badań eksperymentalnych (rozdz. 
VIII) i wyliczenia odnoszące się do materiałów zabytkowych.
1. Liczba odłupków zgrubnych (płaskich, podgiętych, od-

bitych z boku bryły, z zaprawy oraz ich fragmentów) dla 
wykonania 6 noży w przypadku eksperymentów wynosiła 
261 (przy 8 sztukach), co przy liczbie 9243 z wykopalisk su-
geruje, że średnio obrobiono zgrubnie ok. 280 egzemplarzy. 
Biorąc zaś pod uwagę proporcje wagi tych samych kategorii 
192 kg z materiału zabytkowego i 2,1 kg z eksperymentów 
(przy 8 sztukach), daje 738 egzemplarzy. Wydaje się jednak, 
że waga odłupków z wykopalisk jest zawyżona z uwagi na 
częste odłupki zgrubne zakwalifi kowane do tej kategorii, 
a pochodzące z procesu obrabiania fragmentów płasku-
rów – tego procesu nie było w eksperymencie. Uczestnicy 
doświadczenia dysponowali też bryłami zbliżonymi swoimi 
wymiarami bardziej do celowego produktu, w porównaniu 
do brył i płaskurów, które pozyskiwali górnicy.

2. Liczba odłupków formowania właściwego (płaskich, pod-
giętych z formowania właściwego i wykańczania oraz ich 
fragmentów) daje następujące proporcje: z wykopalisk po-
zyskano ich 6086, natomiast z prac doświadczalnych 392 
(przy 8 sztukach), co daje nam odpowiednio ok. 124 półwy-
tworów. Porównanie tego z wagą daje odpowiednio 37,8 kg 
do 1,4 kg, co w efekcie przynosi ok. 216 egzemplarzy, a więc 
więcej niż poprzednie wyliczenie. Jednym z wytłumaczeń 
takiego stanu rzeczy może być stan zaprzestania obróbki 
okazów eksperymentalnych, których jedynie połowa została 
doprowadzona do ostatecznej formy – dlatego wytworzono 
mniej odłupków z opracowania końcowego.

Gdybyśmy więc przyjęli na podstawie pozostałości popro-
dukcyjnych, że na 9 m2 powierzchni eksploatacyjnej kopalni 
wytworzono ponad 124 półwytwory noży sierpowatych, to 
przeliczając to na całość powierzchni pola eksploatacyjnego, 

byłoby to prawie 157 tysięcy półwytworów, z czego od 50% do 
60% pozostawiono na terenie pracowni jako zaniechy i wybra-
kowane formy. W rezultacie dawałoby to końcową liczbę około 
80 do 100 tysięcy gotowych noży sierpowatych wychodzących 
z kopalni do osad w ciągu kilkuset lat trwania kultury mierza-
nowickiej. Oczywiście wszystkie te wyliczenia miały na celu 
jedynie oszacowanie rzędu wielkości produkcji, bo rozumiemy, 
że właściwa liczba pozostanie do końca nieznana, mimo nawet 
najbardziej zaawansowanych analiz ilościowo-jakościowych. 

Wnioski generalne

Dokonana klasyfi kacja materiału pozwala na nieco inne 
spojrzenie na produkcję noży sierpowatych na stanowisku 
w  Ożarowie. Przede wszystkim w  jej wyniku okazało się, że 
dosyć dokładnie można prześledzić, jaka była strategia prze-
twórcza i jak podejmowano decyzje o znaczeniu operacyjnym. 
Podstawowym założeniem była radykalna redukcja prowa-
dząca do jak najszybszego oczyszczenia fragmentów półsu-
rowca do postaci niespękanych brył. Szczególnie dotyczy to 
fragmentów pochodzących z  popękanych płaskurów, które 
zawierały mniej krzemionki i  nie były równomiernie skrze-
mionkowane. Na wykresach można zauważyć, że pod wzglę-
dem wagi ponad połowa materiału odpadkowego to okruchy 
przemysłowe i  fragmenty naturalne, czyli odpadki powstałe 
wzdłuż wewnętrznych spękań znajdujących się w  bryłach. 
Drugą połowę odpadków stanowią formy pochodzące ze 
zgrubnego formowania półwytworów. Pierwszy raz podjęto 
próbę oszacowania wielkości produkcji całościowej z kopalni 
w Ożarowie na podstawie kilku różnych danych (wagowych 
i  liczbowych). Pomimo że obliczenia obarczone są zapewne 
błędem wynikającym z małej próby, to bazują na danych em-
pirycznych i przybliżają nam skalę produkcji z jednego z więk-
szych szybów na terenie kopalni w Ożarowie. 

Bibliografi a 
Callahan, E.
1996 Th e Basic of Biface Knapping in the Eastern Fluted Point 

Tradition: A Manual for Flintknappers and Lithic Analysts, 
Archeology of Eastern North America 7, Lynchburg.

Hampton, O.W. „Bud”
1999 Culture of Stone. Sacred and Profane Uses of Stone among the 

Dani, Texas. 
Holska, A.
2016 Teorie podejmowania decyzji, [w:] K. Klincewicz (red.), Za-

rządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw 
teoretycznych, Warszawa, s. 239–252. 

Waldorf, D. C.
1993  Th e Art of Flint Knapping, Branson.



ROZDZIAŁ III. MATERIAŁ KRZEMIENNY  151

III.4. Analysis of the waste material from Shaft  I/4

Th e classifi cation of the material from the Ożarów workshops 
comprises artefacts obtained from the specifi c context of a mine. 
Individual criteria used in the study are an internal structure and, 
as a whole, they form a technological image. Th at is, individual 
elements, such as types of fl akes, should not be treated as fossil 
directeur – distinctive forms characteristic of the production 
process of Early Bronze Age sickles. Th eir place in the process 
is determined by the proportions between the individual 
categories and data obtained through other methods (refi tting, 
use-wear analysis, etc.). Th e features of individual products 
under consideration have their specifi c context – they were 
produced and deposited in the course of one knapping episode. 
Th e unquestionable similarity of some classes of wastes to other, 
chronologically diff erent production cycles (e.g., squared axes or 
Prądnik knives) does not make the material classifi cation method 
proposed here directly transferable to another fi eld of research. For 
every single, confi ned place where fl intknapping was carried out, 
a slightly diff erent list of morphological features should probably 
be constructed, although, of course, in many cases, the knappers 
used similar solutions to achieve slightly diff erent results. In the case 
of Ożarów, the aim is to describe a specifi c excavated assemblage – 
numerous and presenting a clear statistical image. Th e introduced 
classes of artefacts have no value for either cultural (which is 
known) or technological attribution. Th e aim was to describe how 
bifacial knives were formed from Ożarów fl int of diff erent varieties 
and what knapping stages and strategies were employed.

Classifi cation of the material from Ożarów workshops:
1. Natural fragments (including small nodules and natural 

chunks).
Th ese include eoliths found in historical material as well as 

protrusions detached from larger concretions and tabular fl ints 
– when it could not be assumed that they had been removed 
intentionally. Th e material was counted in the fi eld, but was not 
collected for further offi  ce work, so it is not possible to perform 
secondary quantitative and weight analysis.

2. Flat fl akes (early reduction).
Th ere were 1,321 fl at fl akes obtained in the course of 

initial reduction, totalling 50.2 kg, recorded in Shaft  I/4. Th is 
category consists of two groups, which have been merged due 
to their size (pls. 1, 2).

Th e fi rst group includes forms which are fl at in side 
view. Th eir proportions can be described as para-blade-like. 
A unidirectional fl ake scar pattern consistent with the direction 
of fl ake detachment blow (sometimes only one scar) is visible 
on the dorsal face. Most oft en, they have a massive bulb and 
a fl at, fairly large butt. Th ey are not too numerous. Th eir size and 
manner of removal may indicate that they were intentionally 
manufactured as blanks for further bifacial reduction.

Th e second group consists of smaller specimens, which have 
fl at or natural butts and a massive bulb. Th e angle of fl aking is close 

to straight. Th ese fl akes usually reduce a large amount of mass from 
the original fl int nodule, which is visible as convexity on their 
dorsal face. Th ey have feathered, stepped or hinged termination. 
Th eir surface is entirely or partially natural, cortical or cracked. 
Specimens of this type most oft en come from the fi rst, i.e. rough, 
stage of shaping a preform, when cracked fragments of the nodule 
were detached, and the specimen was given its general shape.

3. Flat fl akes (shaping).
Th e assemblage contains 1,273 fl akes of this type, with the 

total weight of 6 kg. Th ey have a fl at butt, oft en with a lip, and 
a small bulb; they were fl aked at a straight angle (pls. 3). Distal 
parts of the specimens are feathered, stepped or hinged. On 
their dorsal face, there oft en are unidirectional scars consistent 
with the direction of the fl ake detachment blow. Th ese forms 
could be removed both from the “back” and from the wider 
surfaces of a specimen. In the Ożarów workshops, it was 
the basic method of thinning knives, commonly used at the 
advanced stages of reduction. It is likely that these fl akes should 
be linked with precise thinning of forms with a “back”, at the 
more advanced stages of knapping.

4. Curved fl akes (early reduction).
In the material obtained from the shaft , 836 curved fl akes from 

the initial reduction stage, totalling 19.2 kg, were recorded. Th ese 
specimens are curved in profi le, have a fl at or, less frequently, edge 
butt, usually with a lip under the butt edge, and were fl aked at an acute 
angle (pls. 4). Th ey are characterized by considerable massiveness 
– a thickening – in the medial part. Dorsal faces are covered with up 
to two scars, usually consistent with the direction of the detachment 
blow, or have only natural, cortical or cracked surfaces. Th ese fl akes 
usually have feathered, less oft en stepped or hinged termination. 
Sometimes, the partially cracked underside of a specimen is the only 
feature that allows it to be classifi ed in this group of fl akes, despite the 
occasionally worse readability of scars. Th ese fl akes are interpreted 
as detached in the fi rst stage of work to roughly clean and thin the 
specimen. Th ey provide information on the weight of the silica mass 
that was reduced in the initial stages of knapping.

5. Curved negative fl akes (shaping).
Th ere were 1,523 such fl akes, totalling 23.3 kg, recorded in 

the inventory. Th e forms are curved in profi le (pls. 5, 6) and 
what diff erentiates them from the previous category is that they 
have fl at or negative butts and at least three fl ake scars on the 
dorsal face. Th is category is quite broad and includes specimens 
of varying shapes and sizes. Th ese fl akes were removed from an 
edge set at an acute angle to the surface being knapped. Th ey 
have feathered, less oft en stepped or hinged termination.

6. Curved negative fl akes (late phase shaping).
Th ere were 500 curved fl akes, totalling 1.55 kg, recorded 

in Shaft  I/4. Th ese are mostly thin forms. Th ey oft en have 
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a faceted, negative or edge butt with a prominent lip, 
characterised by an acute fl aking angle (pls. 7:3, 9). Th ey are 
even in shape and usually have feathered terminations. Th e 
scars on the dorsal face are unidirectional; cortex or cracked 
surfaces are only rarely preserved. Th ey are associated with 
the preform fi nishing phase and are characteristic of bifacial 
reduction.

7. Curved bidirectional negative fl akes (late phase shaping).
Th ere were 126 fl akes of this type, totalling 0.84 kg, 

registered in the assemblage. Th ese forms are analogous to those 
mentioned above (butts, fl aking angle, uniformity of ridges and 
edges). Th ey diff er from them in the bidirectional scar pattern 
on the dorsal face (pls. 7:1–2, 4–8, 10). Th ey are associated with 
the preform fi nishing phase and are characteristic of bifacial 
reduction.

8. Flakes from sides of nodules.
Th ere were 75 such pieces, totalling 7.2 kg, recorded 

in the inventory. Th e specimens included in this group are 
characterised by an overpassing in the distal part, which removes 
the natural bottom of a nodule (pls. 8: 2, 4, 5).

9. Preparation fl akes.
Th ere were 670 preparation fl akes, totalling 47.4 kg, 

recorded in shaft  I/4. Th is is a very diverse category, which 
includes specimens with a fragment of a knapped – crested – 
edge on the dorsal face:
• fl akes that remove ridges lengthwise  – these are fl akes or 

blade-like fl akes that have residual unilateral or bilateral 
crests (pls. 9: 4) on the dorsal face. Th ey are interpreted as 
an evidence of removing the back in the second stage before 
proceeding to the fi nal bifacial reduction of a specimen;

• fl akes that remove ridges transversely (pls. 9: 1, 2) – these 
are the fragments knapped from the back obliquely to the 
transverse axis of a specimen. Th is type of knapping results 
in the edge of the processed specimen being located at the 
extension of the bulb. It is one of practical methods of tran-
sitioning from multifacial back to bifaciality;

• overpassed fl akes – these are fl akes that intentionally or 
accidentally remove the opposite edge of a specimen (pls. 
11, 12). Th is does not always result in damage to the preform, 
and oft en such a fl ake conveniently removes the opposite 
back, enabling the third stage of knapping – the transition 
to bifaciality – to be carried out;

• bite fl akes – these are fragments of bifacial preforms which, 
due to a defective percussion blow or internal cracks, are 
removed transversely to the edge, oft en have no fl ake scars, 
and the place of detachment from the preform has the char-
acter of a natural or conchoidal fracture, but without a bulb. 
Such an eff ect is most oft en unintentional and results from 
a knapper’s error (cf. Waldorf 1993).

10. Flake fragments (rough shaping).
Th ere were 6,341 primary fl ake fragments, totalling 68.1 

kg, recorded in the studied assemblage. All cracked fragments 
that were not classifi ed in other categories, but had scars on the 

ventral face, were included here. Another distinctive feature of 
these specimens is their massiveness. 

11. Flake fragments (shaping proper).
Th ere were 2,664 fragments of fl akes from the proper 

reduction phase, totalling 6 kg, recorded in Shaft  I/4. Th ese 
forms are analogous to those included in the previous category, 
except for two features: they are not as massive, and natural 
surface is very rarely present on the dorsal face of the fl ake.

12. Blade-like fl akes, blades.
Th e inventory included 200 pieces, with the total weight of 

1.5 kg. Th is category consists of specimens twice as long as they 
are broad (pls. 8: 1, 3).

13. Chips. 
Th ere were 4,350 chips, totalling 1.9 kg, recorded in the 

examined assemblage. Small fl akes of up to about 15 mm in 
diameter, which were not classifi ed in other categories, were 
included this group. Th e chips were not intentionally collected 
during the excavations, but only their share in the extracted 
material was determined; thus, the admixture of chips in the 
examined inventory is statistically unrepresentative. Th e chips 
come from all phases of reduction (in diff erent numbers, the 
majority come from the last stages), and we are not able to 
assign them a greater cognitive value.

14. Industrial chunks.
Th ere were 3,250 chunks exhibiting no clear traces of 

knapping, totalling 153.1 kg, and 165 pieces with scars left  by 
a single blow, with the total weight of 98.3 kg, recorded in the 
assemblage. Th ese are fragments of cracked tabular fl ints and 
nodules. Th ey have scars on the surfaces that are diffi  cult to 
read. Sometimes there are traces of a single percussion blow, 
confi rming attempts to knap the uncracked surfaces of a nodule.

General conclusions

Th e classifi cation of the material allows a slightly diff erent 
view on the manufacture of sickle knives at the Ożarów site. 
Above all, it turned out that it was quite possible to accurately 
trace what the knapping strategy was and how decisions of 
operational importance were made. Th e basic premise was 
a radical reduction leading to the quickest possible thinning of 
fl int fragments to the form suitable for further processing. Th is 
is particularly true in case of fragments from cracked tabular 
fl int, which contained less silica and were not evenly silicifi ed. 
Th e graphs show that, in terms of weight, more than half of 
the waste material consists of industrial chunks and natural 
fragments, i.e., spall formed along internal cracks in the nodules. 
Th e other half is made up of forms created in the course of rough 
shaping of preforms. For the fi rst time, an attempt was made to 
estimate the volume of total production from the Ożarów mine 
based on several diff erent data (weight and quantity). Although 
the calculations are probably fl awed due to the small sample, 
they are based on empirical data and bring us closer to the scale 
of production of one of the larger shaft s at the Ożarów mine.
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Tablica 1. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Szyb I/4. Odłupki płaskie – formowanie zgrubne. Rys. M. Lausz.

Plate 1. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Shaft  I/4. Flat fl akes – early reduction. Drawn by M. Lausz.
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Tablica 2. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Szyb I/4. Odłupki płaskie – formowanie zgrubne. Rys. M. Lausz.

Plate 2. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Shaft  I/4. Flat fl akes – early reduction. Drawn by M. Lausz.
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Tablica 3. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Szyb I/4. Odłupki płaskie – formowanie właściwe. Rys. M. Lausz.

Plate 3. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Shaft  I/4. Flat fl akes – shaping. Drawn by M. Lausz.
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Tablica 4. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Szyb I/4. Odłupki podgięte – formowanie zgrubne. Rys. M. Lausz.

Plate 4. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Shaft  I/4. Curved fl akes – early reduction. Drawn by M. Lausz.
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Tablica 5. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Szyb I/4. Odłupki podgięte – formowanie właściwe. Rys. M. Lausz.

Plate 5. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Shaft  I/4. Curved fl akes – shaping. Drawn by M. Lausz.
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Tablica 6. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Szyb I/4. Odłupki podgięte – formowanie właściwe. Rys. M. Lausz.

Plate 6. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Shaft  I/4. Curved fl akes – shaping. Drawn by M. Lausz.



ROZDZIAŁ III. MATERIAŁ KRZEMIENNY  159

Tablica 7. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Szyb I/4. Odłupki podgięte – wykańczanie, jednokierunkowe 
i dwukierunkowe negatywy – dystynktywne dla redukcji bifacjalnej. Rys. M. Lausz.

Plate 7. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Shaft  I/4. Curved fl akes – fi nishing, unidirectional and bidirectional scars 
– distinctive for bifacial reduction. Drawn by M. Lausz.
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Tablica 8. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Szyb I/4. Odłupki z boków bryły (2, 4, 5) i wióroodłupki (1, 3). Rys. M. Lausz.

Plate 8. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Shaft  I/4. Flakes from nodule sides (2, 4, 5) and blade-like fl akes (1, 3). Drawn by 
M. Lausz.
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Tablica 9. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Szyb I/4.  Odłupki z zaprawy poprzeczne (1, 2) i wzdłużne (3–7) posiadające 
na stronie wierzchniej pozostałości jednostronnych, dwustronnych zatępisk lub fragmentów boku formy rdzeniowej. Rys. M. Lausz.

Plate 9. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Shaft  I/4. Transversal (1, 2) and longitudinal (3–7) preparation fl akes, with one- 
or two-sided crests or from the side of the form. Drawn by M. Lausz.
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Tablica 10. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Szyb I/4. Odłupki z zaprawy wzdłużne. Rys. M. Lausz.

Plate 10. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Shaft  I/4. Longitudinal preparation fl akes. Drawn by M. Lausz.
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Tablica 12. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Szyb I/4.  Odłupek przeniesiony dystynktywny dla redukcji bifacjalnej. 
Rys. M. Lausz.

Plate 12. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Shaft  I/4. Overpassed fl ake distinctive for bifacial reduction. 
Drawn by M. Lausz.

Tablica 11. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Szyb I/4.  Odłupki przeniesione dystynktywne dla redukcji bifacjalnej. 
Rys. M. Lausz.

Plate 11. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Shaft  I/4. Overpassed fl akes distinctive for bifacial reduction. 
Drawn by M. Lausz.
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III.5. Składanki wytworów krzemiennych

Witold Grużdź

Zastosowanie metody składanek umożliwia wgląd w obraz 
obróbki w sposób niezwykle precyzyjny, jednak obarczone jest 
dużą czasochłonnością (Tomaszewski 1986, Fiedorczuk 2006). 
W przypadku Ożarowa aplikacja badań tego typu jest dodat-
kowo utrudniona nie tylko przez dużą ilość materiałów po-
chodzących z poszczególnych obiektów, ale też ich niecharak-
terystyczność. Poszczególne odłupki mają zróżnicowany i wie-
lokierunkowy układ negatywów, przez co nie składają się tak 
łatwo jak wióry, których technologia produkcji zorganizowana 
była w obrębie jednej lub dwóch pięt. W przypadku obróbki 
bifacjalnej dodatkowo na późnych etapach ścieniania powstaje 
dużo cienkich odłupków, które często łamały się w trakcie pro-
dukcji lub w wyniku procesów podepozycjnych. Prace nad skła-
dankami w  pierwszym etapie polegały na wyselekcjonowaniu 
połamanych półwytworów i  dużych odłupków z  poszczegól-
nych szybów i próbie złożenia ich ze sobą. Połączone w ten spo-
sób okazy stanowią największą część zbioru spośród materiału 
wydobytego podczas badań wykopaliskowych. Na kolejnym 
etapie prac skupiono się na wszystkich materiałach z szybu I/4, 
przeglądając je pod kątem dopasowania odpadów związanych 
z redukcją do poskładanych półwytworów. 

ZŁOŻONE BLOKI 

Wykop I, warstwa orna 
Półwytwór bifacjalnego narzędzia o laurowatym kształcie 

(tabl. 1)
Okaz ten najpewniej ścieniany był w celu wyprodukowa-

nia noża sierpowatego. Za tą hipotezą przemawia wyodręb-
nienie wierzchołka i  zatępienie podstawy. Proces ścieniania 
polegał na odbijaniu od krawędzi dwuściennej, pokrywającej 
się z płaszczyzną bifacjalną, odłupków osiągających i przekra-
czających oś półwytworu. Obróbka została zaniechana wsku-
tek pęknięcia związanego z  uderzeniem, które trafi ło w  kra-
wędź zbyt blisko środka formy. Strategia produkcji w  tym 
przypadku była dość ryzykowna, ponieważ platformy prak-
tycznie nie były przygotowywane, a zabieg załuskiwania i izo-
lowania miejsca pod uderzenie był dokonywany niezwykle 
rzadko i wydaje się, że miał doraźny charakter. Realizowanie 
koncepcji wytwórczej w  takim wariancie wynikało zapewne 
z dużej ilości surowca, którą dysponowali wytwórcy.  

Wykop I, szyb I/1
Pierwsza ze składanek ma laurowaty obrys i soczewkowaty 

przekrój. Jej elementy zalegały na dwóch różnych poziomach, 
co spowodowało odmienną patynizację obu części (tabl. 2). 
Powodem zaniechania dalszej obróbki było pęknięcie, które 
powstało w trakcie obróbki, ale spowodowane było naturalną 

skazą w  surowcu – spękaniem tektonicznym. Zanim jednak 
do tego doszło, forma została zredukowana z  jednej strony 
odbiciami dochodzącymi do osi morfologicznej, natomiast 
z drugiej – znacznie ją przechodzącymi. Proces ten był prze-
prowadzony z  krawędzi zlokalizowanej pośrodku wytworu, 
wzdłuż płaszczyzny bifacjalnej. Obróbka była prowadzona 
dwuściennie za pomocą uderzenia bezpośredniego miękkim 
tłukiem. Cechami, które przemawiają za taką techniką, są lek-
ko zaznaczone negatywy po sęczkach i fale negatywowe rela-
tywnie równolegle względem siebie. Ponadto platformy były 
ustawione pod ostrym kątem w  stosunku do odłupni i  nie 
były izolowane czy przygotowywane w zawansowany sposób. 
Proces formowania opisywanego okazu polegał na wykorzy-
stywaniu negatywów poprzednich odbić znajdujących się po 
drugiej jego stronie jako miejsc pod uderzenie, jedynie czasa-
mi wytwór był lekko załuskiwany. Ścienianie z  wykorzysta-
niem krawędzi uformowanej na środku płaszczyzny bifacjal-
nej jest w  pewnym stopniu tożsame z  tzw. klasycznym kon-
ceptem kształtowania bifacjalnego (Inizan i  in. 1999, s. 44), 
jednak odróżnia je brak wyraźnej izolacji piętki, który ma być 
dystynktywny dla produktów takiego rdzeniowania, zbliżając 
go tym samym do debitażu prostego (Inizan i in. 1999, s. 61). 

Kolejna składanka to forma bifacjalna o owalnym kształcie 
i soczewkowatym przekroju. W tym przypadku proces reduk-
cji został zaniechany z powodu błędu wytwórcy, który próbu-
jąc ścienić okaz od wierzchołka, uderzył go pod złym kątem, 
wskutek czego powstał odłupek przeniesiony, który trans-
wersalnie podzielił formę na dwie części (tabl. 3). Negatywy 
na bardziej płaskiej stronie tej formy bifacjalnej przechodzą 
znacznie przez oś morfologiczną, natomiast na stronie prze-
ciwległej dochodzą do osi, tworząc lekką wypukłość, której 
próbowano się pozbyć poprzez wspomniane odbicie zakoń-
czone niepowodzeniem. W procesie ścieniania wykorzystano 
krawędź przygotowywaną w sposób analogiczny do poprzed-
niej składanki – umiejscawiając ją na płaszczyźnie bifacjal-
nej. Większość negatywów po obu stronach nawiązuje swoją 
morfologią do uderzenia bezpośredniego miękkim tłukiem. 
Przemawiają za tym słabo wysklepione negatywy sęczków, 
ostry kąt rdzeniowania, jak i „gładkie” negatywy z relatywnie 
równolegle ułożonymi do siebie falami negatywowymi. 

Obie składanki można zinterpretować jako realizację 
strategii, która była podjęta przez umiejętnych wytwórców, 
jednak strategię niestaranną z  uwagi na dysponowanie dużą 
ilością surowca.

Wykop I, szyb I/2
Jednym okazem złożonym z tego szybu jest składanka for-

my rdzeniowej z  odłupkiem przeniesionym, poświadczająca, 
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że redukcja nastawiona była na ścienianie wytworu kilkoma 
odbiciami zdejmującymi masywne fragmenty bryły (tabl. 4). 
Dalsza obróbka była zaniechana z kilku powodów: pęknięcia, 
doprowadzenia do amorfi czności wytworu i  odszczepienia 
odłupka przeniesionego niszczącego okaz.

Wykop I, szyb I/3
Pierwsza ze składanek jest najprawdopodobniej półwy-

tworem sierpa, jednak nie jest to pewne z tej racji, że proces 
ścieniania został zaniechany przed nadaniem jej bifacjalnej 
krawędzi. Cała obróbka części środkowej odbywała się z natu-
ralnych platform ustawionych pod kątem prostym w stosunku 
do redukowanej powierzchni i przy użyciu twardego tłuka.

Drugi złożony wytwór był redukowany asymetrycznie, 
jedna z  jego stron obłupana została z dwóch krawędzi bocz-
nych – podobnie jak to ma miejsce w technologiach bifacjal-
nych – a  przeciwna nosi ślad masywnego odbicia od wierz-
chołka i ślady zatępiania na środku okazu. 

Wykop I, szyb I/4
Pierwsza ze składanek (tabl. 5) wykonana została z duże-

go, cienkiego odłupka, odszczepionego z boku płaskura. Jego 
powierzchnia dolna nie jest jednorodna, ponieważ część z niej 
tworzy spękanie, które istniało w bryle. Proces ścieniania po-
legał na obrobieniu boku i stworzeniu dwuściennej krawędzi 
wzdłuż płaszczyzny bifacjalnej. Za dłuższy bok wytworu ob-
rano bok transwersalny półsurowiaka. Następnie próbowano 
ścienić formę poprzez odbicie odłupka, który miał znieść sę-
czek. W wyniku tej czynności okaz pękł i dalsza jego obróbka 
została porzucona.

Druga składanka tego rodzaju (tabl. 6) prezentuje bardziej 
zaawansowany stopień przekształcenia bifacjalnego. Tak jak 
w  poprzednim przypadku, z  transwersalnego boku półsuro-
wiaka zrobiono lateralną krawędź dwuścienną, z  której ob-
rabiano okaz na obie strony. Układ negatywów wskazuje na 
zastosowanie uderzenia bezpośredniego w  dość niestaranny 
sposób. Na krawędzi bocznej nie ma śladów po izolowaniu 
platformy, co powala sądzić, że strategia w  tym przypadku 
była dość oportunistyczna i polegała na wykorzystywaniu po-
wierzchni utworzonej poprzez poprzednie odbicia do redu-
kowania okazu; w trakcie tego procesu forma pękła.

Obok półsurowca odłupkowego w podobny sposób prze-
kształcono wiór (tabl. 7), który znaleziony został w  dwóch 
częściach w  szybie I/4. Pod względem morfologii forma ta 
dobrze koresponduje z przedstawionymi wcześniej rdzeniami, 
jest masywna i relatywnie mało regularna jak na półsurowiec 
wiórowy. Niestety, sęczek i  piętka zostały zniesione poprzez 
retusz, stąd nie można jednoznacznie określić techniki, choć 
wszystkie inne przesłanki wskazują na uderzenie bezpośrednie 
twardym tłukiem. Proces redukcji był skupiony w  pierwszej 
fazie produkcji na zniesieniu w części proksymalnej nierów-
ności, po czym przesuwał się bliżej środka formy. Negatywy 
po obu stronach okazu powtarzają ten rytm, stąd wydaje się, 
że było to częścią strategii technologicznej nastawionej na ob-

łamanie podgiętych części materiału i swoiste wyprostowanie 
obrabianego wytworu. Formowany dwuściennie w ten sposób 
wytwór pękł na skutek odbicia, które spowodowało powsta-
nie odłupka przeniesionego, dzielącego transwersalnie formę 
na dwie części. 

Kolejną grupę składanek tworzą półwytwory narzędzi. 
Pierwszy etap procesu redukcji polegał na odbiciu z  boku 
bryły masywnych odłupków, które często nie nosiły na swojej 
powierzchni śladów po zabiegach przygotowujących punkt 
uderzenia czy też regulujących kąt rdzeniowania na zbliżony 
do prostego (tabl. 8). Morfologia produktów wytworzonych 
w ten sposób jest mało regularna, okazy są masywne, z dużymi 
sęczkami, skazami oraz odpowiadającymi im negatywami na 
powierzchni obrabianej formy. Przykład składanki odnoszą-
cej się do opisywanej strategii ukazuje, że pierwszy pozyskany 
odłupek odznacza się dwiema częściami proksymalnymi, po-
wstałymi na skutek podwójnego uderzenia. Pierwsze spowo-
dowało powstanie formy, która utkwiła w bryle, ponieważ siła 
i  kąt były źle ocenione przez wytwórcę, przez co niewystar-
czające do odszczepienia fragmentu konkrecji. Drugie odbi-
cie spowodowało powstanie dużego odłupka przeniesionego, 
który zniósł poprzednią piętkę i sęczek. Następne uderzenie 
było również skierowane z  tej samej platformy, tylko bliżej 
podstawy/wierzchołka, a  pozyskany wytwór odznacza się 
cechami technologicznymi analogicznymi do poprzedniego. 
Obróbce podano również przeciwległą stronę formy narzę-
dziowej, ścieniając ją od podstawy kilkoma uderzeniami. Re-
dukcja została przerwana w wyniku transwersalnego pęknię-
cia okazu na dwa fragmenty.

Kolejną składanką reprezentującą analogiczną strategię 
jest półwytwór (tabl. 9), który również ścieniano z  krawę-
dzi usytuowanej pod kątem prostym w stosunku do odłupni 
przy użyciu uderzenia bezpośredniego twardym tłukiem. 
W  wyniku błędu wytwórcy siła skierowana była zbyt głę-
boko i do wnętrza konkrecji, na skutek czego powstał odłu-
pek przeniesiony, dzielący okaz wzdłużnie na dwie części. 
Przedstawiony zabieg widoczny jest również w negatywach 
poszczególnych półwytworów narzędzi pozyskanych z opi-
sywanego szybu, co wydaje się świadczyć, że był intencjo-
nalnie powtarzaną procedurą wytwórczą. Oprócz wykorzy-
stywania płaskich krawędzi bocznych bok poddawano rów-
nież izolacji przed uderzeniem. Wspomniana izolacja była 
wykonana po przeciwnej stronie do wystającego na krawędzi 
miejsca, które najpewniej chciano znieść odbiciem odłupka 
przeniesionego.

Kolejnym przykładem składanki półwytworu narzędzia 
jest forma, która została obłupana dwuściennie wzdłuż krawę-
dzi lateralnych (tabl. 10). Wyselekcjonowany kawałek skały, 
przeznaczony do obróbki, już wyjściowo przypominał formę 
bifacjalną, stąd można dodatkowo przypuszczać, że był to cel 
produkcji wytwórcy.

Ostatnim przykładem składanek wytworów z  szybu I/4 
jest bifacjalny okaz wiążący się z końcowymi etapami ścienia-
nia (tabl. 11). Jednocześnie okaz ten stanowi dobry przykład 
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do opisania cech morfologicznych związanych z  ostatnimi 
fazami ścieniania. Prezentowana forma bifacjalna odznacza 
się regularnym układem negatywów, który został zaburzony 
przez błędne odbicie. Wspominane uderzenie było skierowa-
ne do środka okazu w celu usunięcia znajdujących się na nim 
zawiasów – zapewne z ich powodu wytwórca postanowił od-
szczepić bardziej masywny odłupek, gdyż zbyt cienki mógł się 
na nich „zatrzymać” i stworzyć koleją strukturę tego rodzaju. 
Sama piętka nosiła ślady silnego przecierania i załuskiwania.  
(por. Arnold 1990; Aubry i in. 2008).

Wykop IV, szyb IV/6
W obrębie materiałów odnalezionych w obiekcie udało się 

złożyć jeden półwytwór. Składanka ukazuje proces ścieniania, 
który polegał na redukcji z dwuściennych krawędzi za pomocą 
uderzenia bezpośredniego przy użyciu miękkiego tłuka. Po-
twierdza to morfologia negatywów powstałych po odszcze-
pieniu poszczególnych odłupków – regularne granie i krawę-
dzie oraz obecność niewielkiego sęczka i wargi. Na większości 
wytworów odszczepienia dochodzą do osi morfologicznej lub 
ją przekraczają, niekiedy widoczne są ślady wspomagania się 
odbiciami od wierzchołka i podstawy.

Najbardziej ewidentnym przykładem tego typu form jest skła-
danka z odbiciami przypominającymi kształtowanie prądnickie, 
mającymi na celu zniesienie naturalnej, jednostronnej platformy 
i przygotowanie krawędzi pracującej narzędzia (tabl. 12), co za-
kończyło się niepowodzeniem, ponieważ okaz uległ złamaniu.

Wykop VII, szyb 
Wszystkie złożone półwytwory redukowane były przy 

użyciu uderzenia bezpośredniego twardym tłukiem (tabl. 
13–15). Powierzchnia, z  której inicjowano uderzenie, była 
ustawiona pod kątem prostym w stosunku do strony, którą 
chciano ścienić. Sądząc po kontekście znalezienia i sposobie 
obróbki opisywanych artefaktów, można przypuszczać, że 
wszystkie mogą być efektem produkcji prowadzonej przez tę 
samą osobę.

W  efekcie analizy składanek udało się zrekonstruować 
sposób ścieniania formy analogiczny do opisanego wyżej i za-
dokumentowanego na półwytworach narzędzi. Pozwala to 
sądzić o związku obu wydzielonych kategorii z jednym łańcu-
chem operacji. Wspomniany okaz to asymetryczny, bifacjalnie 
obrabiany wytwór, który był zbyt gruby/masywny w  części 
środkowej, w związku z czym próbowano ścienić go za pomo-
cą odszczepienia masywnego odłupka. Zamysł ten zrealizowa-
ny został nieumiejętnie – powstał odłupek przeniesiony, który 
przedzielił formę na dwie części (tabl. 16). Opisane wcześniej 
formy również porzucono na skutek błędów wytwórczych, 
pęknięć i zawiasów. 

WNIOSKI

Złożone w  trakcie badań bloki krzemienne ukazują różne 
etapy produkcji narzędzi bifacjalnych i  stanowią cenne uzupeł-
nienie analiz technologiczno-typologicznych. Dodatkowo po-
twierdzają, że materiał krzemienny został przemieszany w trakcie 
zasypywania pomiędzy różnymi nawarstwieniami w obrębie po-
szczególnych szybów. Pęknięte na dwie części półwytwory często 
zalegały w dwóch wyodrębniających się stratygrafi cznie pracow-
niach i  niekiedy uległy spatynowaniu w  różnym stopniu (tabl. 
2). Ukazuje to dynamiczną naturę procesów związanych z zasy-
pywaniem szybów oraz wystawienie poszczególnych warstw na 
odmienne procesy fi zykochemiczne. W przypadku technologii, 
metoda składanek umożliwiła potwierdzenie kilku wcześniej 
sformułowanych hipotez postawionych na etapie analiz mate-
riału masowego (por. Analiza typologiczno-technologiczna). 
Pierwszą z nich było odszczepianie masywnych odłupków prze-
niesionych na wczesnych etapach rdzeniowania, które radykalnie 
ścieniały bryłę i tworzyły płaską powierzchnię na obrabianej stro-
nie. Kolejnym potwierdzonym wnioskiem jest wykorzystywanie 
naturalnych tylców podczas ścieniania form. Strategia ta jest 
szczególnie opłacalna przy przekształcaniu kanciastych fragmen-
tów okruchów i płaskurów na formy dwuścienne. Powtarzające 
się na poszczególnych składankach sekwencje odbić świadczą, że 
metoda ta była szeroko wykorzystywana w różnych częściach pola 
górniczego. Dodatkowo, na podstawie przeprowadzonej analizy 
części składanek, można zauważyć, że część wytworów wykonana 
została przez tę samą osobę. Świadczą o tym zbieżność w doborze 
surowiaków pod względem ich wielkości i kształtu oraz powta-
rzalność negatywów odbić.
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III.5. Refi tting of fl int material

Th e use of the refi tting method allows a very precise insight 
into the knapping process, but it is quite time-consuming 
(Tomaszewski 1986, Fiedorczuk 2006). In the case of Ożarów, 
this kind of research is additionally made more diffi  cult not 
only by the large amount of material from individual features 
but also by their indistinctness. Th e individual fl akes have 
varied and multidirectional scar patterns; thus, they are not 
as easy to refi t as blades, whose manufacture technology was 
organised within one or two striking platforms. In the case of 
bifacial reduction, a lot of very thin fl akes are detached during 
the more advanced thinning stages; they oft en break during 
manufacture or as a result of post-deposition processes. Th e 
fi rst stage of refi tting consisted of selecting broken preforms 
and large fl akes from individual shaft s and attempting to 
fi t them together. Th e specimens refi tted in this manner 
constitute the largest part of the assemblage in the material 
obtained from the excavations. Th e next stage of work 
focused on the entirety of the material from Shaft  I/4, which 
was reviewed to match the waste from the reduction to the 
refi tted preforms.

Th e fl int blocks that were refi tted during the research 
show diff erent stages of manufacture of bifacial tools and are 
a valuable addition to technological and typological analyses. 
Moreover, they confi rm that fl int material got mixed during 

backfi lling between diff erent layers within individual shaft s. 
Preforms broken in two parts were oft en deposited in two 
stratigraphically distinct workshops and were sometimes 
patinated to a diff erent degree (pl. 2). It shows the dynamic 
nature of the processes related to the backfi lling of the shaft s 
and the exposure of individual layers to diff erent physico-
chemical processes.

In the case of technology, the refi tting method made it 
possible to confi rm a few previously formulated hypotheses 
proposed during the analyses of waste materials. First of them 
was the detachment of massive overpassed fl akes at the early 
stages of fl aking, which radically thinned the nodule and 
formed a fl at surface on the worked side.

Another confi rmed supposition was the use of natural 
backs when thinning the forms. Th is strategy is especially 
effi  cient when shaping tabular fragments of nodules and 
tabular fl int into bifacial forms. Th e sequences of detachment 
blows that repeat on individual refi ts indicate that this method 
was widely used in diff erent parts of the mining fi eld.

Moreover, based on the analysis of some of the refi tted 
pieces, it can be observed that some of the forms were made 
by the same person. It is indicated by the similarity in the 
selection of raw material in terms of size and shape and the 
repeated removal scars.
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III.6. Analizy mikroskopowych śladów technologicznych

Katarzyna Pyżewicz

WSTĘP

Mikroskopowe badania materiałów ze stanowiska Ożarów 
„Za garncarzami” przeprowadzono w  celu weryfi kacji inter-
pretacji dotyczących sposobów obróbki surowca krzemienne-
go na obszarze pola górniczego w dobie wczesnej epoki brązu. 
Analizom poddano 60 odłupków oraz 10 form bifacjalnych, 
niekiedy tworzących składanki z  pojedynczymi odłupkami. 
Podjęte studia umożliwiły przede wszystkim próbę odpowie-
dzi na pytanie dotyczące charakterystyki narzędzi, którymi 
posłużono się na poszczególnych etapach formowania dwu-
ściennych wytworów krzemiennych.

METODA

W trakcie przeprowadzania analiz traseologicznych wyko-
rzystano mikroskop metalografi czny Nikon LV150 oraz mi-
kroskop cyfrowy Keyence VH-Z100R. Przed analizą materiały 
krzemienne zostały poddane procedurze czyszczenia. W  celu 
usunięcia m.in. współczesnych śladów kontaktu ze skórą ludzką 
użyto ciepłej wody z detergentem oraz acetonu. Ślady techno-
logiczne, występujące głównie pod postacią śladów liniowych 
oraz wyświeceń, obserwowano w zakresie powiększeń od 50× 
do 400×. Interpretację zaobserwowanych mikroskopowych 
znamion technologicznych zaproponowano na podstawie da-
nych przedstawionych w  adekwatnej literaturze przedmiotu 
(por. Keeley 1980; Moss 1980; Ibáñez i  in. 1990; Byrne i  in. 
2006; Vergès, Andreu 2011; Rots i in. 2011; Pyżewicz 2013). 
Jednocześnie wyniki obserwacji odniesiono do eksperymental-
nej bazy referencyjnej, która przechowywana jest na Wydziale 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Składa się z ponad 
stu serii związanych z obróbką surowca krzemiennego techni-
kami odnotowanymi w epoce kamienia i wczesnej epoce brązu 
przy zastosowaniu instrumentarium złożonego z narzędzi wy-
konanych z surowca mineralnego, poroża i drewna.

WYNIKI

W  efekcie przeprowadzenia analiz mikroskopowych od-
notowano ślady technologiczne, które uzupełniły dane doty-

czące stosowanej na terenie pola górniczego w Ożarowie tech-
nologii obróbki skał krzemionkowych (tab. 1). Podczas badań 
szczególna uwaga została skupiona na powierzchni piętek 
odłupków oraz pięt półwytworów narzędzi dwuściennych, 
a  także okolic tych miejsc. Są to obszary występowania po-
tencjalnych mikroskopowych śladów technologicznych. Prze-
prowadzono szczegółową charakterystykę morfologii i lokali-
zacji mikrośladów, na podstawie czego można było wskazać 
ich konkretną genezę. Pierwsza z  wymienionych cech, czyli 
morfologia śladów, odpowiada przede wszystkim użytemu 
materiałowi, z  którego pozyskane zostało narzędzie do ob-
róbki krzemienia, czyli np. surowiec mineralny, poroże, kość. 
Z  kolei zarejestrowana lokalizacja mikroskopowych śladów 
technologicznych wskazała na trajektorię narzędzia służącego 
do obróbki. Na tej podstawie możliwe było wnioskowanie, 
czy znamiona te są związane z odszczepieniem analizowanego 
okazu – wówczas zazwyczaj są one zlokalizowane w punkcie 
przyłożenia siły, czy też powstały w  wyniku stosowania do-
datkowych zabiegów, jak np. przecierania lub prawcowania 
krawędzi pięty; w takich przypadkach ślady będą występować 
w adekwatnych miejscach, w okolicach i na krawędzi pomię-
dzy odłupnią a piętą. 

W  kontekście podjętych studiów warto wspomnieć, 
że intensywność pojawiania się mikroskopowych śladów 
technologicznych jest związana z zastosowanym instrumen-
tarium. W  odniesieniu do wyników testów eksperymen-
talnych należy podkreślić, że zastosowanie narzędzi mine-
ralnych powoduje, że ślady mikroskopowe pojawiają się na 
większości okazów eksperymentalnych. Z kolei około poło-
wa wytworów eksperymentalnych pozyskanych przy użyciu 
narzędzi z  poroża charakteryzuje się brakiem mikroskopo-
wych cech dystynktywnych. Obserwacje te miały zapewne 
przełożenie na wyniki przeprowadzonych analiz mikrosko-
powych okazów z  Ożarowa i  liczbę odnotowanych śladów 
technologicznych. 

Podsumowując przeprowadzone badania, należy uznać, że 
na powierzchniach piętek odłupków oraz półwytworach oka-
zów dwuściennych odnotowano ślady dwojakiego rodzaju. Są 
to znamiona związane z użyciem poroża, jak i tłuka kamienne-
go w trakcie obróbki brył krzemiennych.

Tabela 1. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Mikroskopowe ślady technologiczne odnotowane na artefaktach krzemiennych.
Table 1. Ożarow, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatow County. Microscopic technological traces on lithic artefacts.

Typ artefaktów/ 
typ śladów

Liczba 
przeanalizowanych 

okazów
Brak 

śladów
Niecharakterystyczne 

wyświecenie

Plamiste wyświecenia 
związane prawdopodobnie 

z użyciem tłuka 
organicznego

Plamiste 
wyświecenia 

związane z użyciem 
tłuka z poroża

Ślady związane 
z użyciem tłuka 

mineralnego

półwytwory 10 1 3 2 7 3

odłupki 60 21 7 11 17 5
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5. Składanka półwytworu złożonego z  dwóch części 
(nr inw. Oż 82/208 oraz Oż 82/206) z zaawansowanej fazy 
obróbki. Wzdłuż jednej krawędzi bocznej odnotowano licz-
ne ślady powstałe w wyniku użycia w trakcie obróbki tłuka 
wykonanego z  poroża/surowca organicznego (rozdz. III.5, 
tabl. 12).

6. Półwytwór (nr inw. Oż 83/253 + 83/212) z wczesnej 
fazy obróbki. Odnotowano pojedyncze zgrupowanie śladów 
powstałych w  wyniku użycia w  trakcie obróbki tłuka mine-
ralnego. Dodatkowo zarejestrowano pojedyncze plamki wy-
świecenia o  niecharakterystycznej morfologii. Okaz trudny 
do analizy ze względu na działalność czynników podepozy-
cyjnych (m.in. wcześniejsze długotrwałe przetrzymywanie 
w roztworze octu, w celu pozbycia się wytrąceń wapiennych) 
(rozdz. III.5, tabl. 16).

7. Półwytwór złożony z dwóch części (nr inw. Oż 83/253 
i Oż 83/254) z wczesnej fazy obróbki, odznaczający się głów-
nie powierzchniami naturalnymi. Nie odnotowano mikro-
skopowych śladów, które można powiązać z aspektem techno-
logicznym (rozdz. III.5, tabl. 14)

8. Składanka półwytworu złożonego z  dwóch części (nr 
inw. Oż 82/254) z wczesnej fazy obróbki. Odnotowano po-
jedyncze zgrupowanie śladów powstałych w  wyniku użycia 
w trakcie obróbki tłuka mineralnego (rozdz. III.5, tabl. 13).

9. Składanka półwytworu złożonego z  dwóch części (nr 
inw. Oż 80/12 i  Oż 80/9) z  zaawansowanej fazy obróbki. 
Wzdłuż dwóch krawędzi bocznych odnotowano pojedyncze 
ślady powstałe w wyniku użycia w trakcie obróbki tłuka wyko-
nanego z poroża/surowca organicznego, ale przede wszystkim 
zmiany o  niecharakterystycznej formie. Powierzchnia półfa-
brykatu odznacza się lekką patyną błyszczącą, co nieco utrud-
niło analizę mikroskopową (rozdz. III.5, tabl. 1).

10. Składanka półwytworu złożonego z dwóch części (nr 
inw. Oż 81/48) z zaawansowanej fazy obróbki. Wzdłuż dwóch 
krawędzi bocznych odnotowano pojedyncze ślady powstałe 
w wyniku użycia w trakcie obróbki tłuka wykonanego z poro-
ża, a także zmiany o niecharakterystycznej formie. Powierzch-
nia półfabrykatu odznacza się lekką patyną błyszczącą, co 
nieco utrudniło analizę mikroskopową (rozdz. III.5, tabl. 3).

Odłupki:
Spośród 60 odłupków przeanalizowanych mikroskopowo 

tylko na 17 odnotowano pewne ślady zastosowania do ich 
odszczepienia tłuków wykonanych z  poroża (tabl.  2–3). 11 
okazów charakteryzuje się znamionami użycia instrumenta-
rium pozyskanego z  surowca organicznego, a  siedem kolej-
nych – z bliżej niesprecyzowanego surowca. Niewykluczone, 
że w  obu przypadkach również były to narzędzia z  poroża. 
Z kolei jedynie na 5 odłupkach odnotowano ślady kontaktu 
powierzchni krzemiennej z mineralnym tłukiem (tabl. 1). Na 
podstawie lokalizacji znamion (w  punkcie przyłożenia siły) 
można uznać, że cztery odłupki odbito kamiennym narzę-
dziem. Piąty okaz odszczepiony został przy użyciu tłuka z po-
roża, jednakże część śladów zlokalizowanych przy krawędzi 

Mikroskopowe ślady związane z użyciem narzędzi wyko-
nanych z poroża odznaczają się wyświeceniami, które charak-
teryzują się plamistą strukturą lub występują w postaci pasm, 
niekiedy zanikają. Są jasne, gładkie, powierzchniowe. Nakła-
dają się na strukturę krzemienia, nie wnikają w nią. Zlokali-
zowane są w  punktach przyłożenia tłuka, a  jeżeli przyjmują 
postać pasm, to są ułożone prostopadle lub skośnie względem 
frontu piętki czy też pięty, w zależności od toru narzędzia słu-
żącego do obróbki.

Innego typu ślady powiązane są z użyciem tłuka mineral-
nego. Powstałe ślady występują w formie szerokich, krótszych 
i  dłuższych, prostych rys. Zarysowania te wnikają mocno 
w głąb struktury krzemienia i odznaczają się mniej lub bardziej 
nieregularnym przebiegiem krawędzi bocznych. Zazwyczaj 
deformacjom tym towarzyszą intensywne, połyskliwe, meta-
liczne wyświecenia, które występują w postaci pasm o różnej 
szerokości i dodatkowo niejako ścierają strukturę krzemienia. 
Odnotowywane ślady dwojakiego rodzaju zazwyczaj pokry-
wają się ze sobą i  zgrupowane są po kilka–kilkanaście, a  ich 
przebieg jest równoległy względem siebie. Ślady liniowe po-
łożone są prostopadle bądź skośnie w stosunku do krawędzi 
piętki lub pięty półwytworu.

Przenalizowane formy rdzeniowe:
1. Składanka półwytworu (nr inw. Oż 81/121) z odłup-

kiem (nr inw. Oż 81/123) z bardziej zaawansowanej fazy ob-
róbki. Wzdłuż jednej krawędzi bocznej oraz na piętce odłupka 
odnotowano liczne ślady powstałe w wyniku użycia w trakcie 
obróbki tłuka wykonanego z poroża (rozdz. III.5, tabl. 7).

2. Składanka półwytworu (nr inw. Oż 83/247) z odłup-
kiem (nr inw. Oż 83/230) z wczesnej fazy obróbki. Wzdłuż 
krawędzi oraz na piętce odłupka odnotowano liczne ślady po-
wstałe w wyniku użycia w trakcie obróbki tłuka mineralnego 
oraz wykonanego z poroża. Na podstawie lokalizacji poszcze-
gólnych śladów można uznać, że te powstałe w wyniku zasto-
sowania narzędzi z  kamienia związane są z  odszczepianiem 
dużych odłupków. Z kolei do bardziej precyzyjnego formowa-
nia półwytworu stosowano narzędzia z poroża (rozdz. III.5, 
tabl. 15).

3. Składanka półwytworu złożonego z  dwóch części (nr 
inw. Oż 81/119) z dwoma odłupkami (nr inw. Oż 81/119) 
z wczesnej fazy obróbki. Wzdłuż jednej krawędzi bocznej od-
notowano pojedyncze ślady powstałe w wyniku użycia w trak-
cie obróbki tłuka wykonanego z  poroża. Na piętce jednego 
z  odłupków zarejestrowano plamiste, niecharakterystyczne 
wyświecenie (rozdz. III.5, tabl. 8). 

4. Składanka półwytworu złożonego z  dwóch części (nr 
inw. Oż 81/119) z  jednym odłupkiem (nr inw. Oż 81/114) 
z zaawansowanej fazy obróbki. Wzdłuż dwóch krawędzi bocz-
nych oraz na piętce odłupka odnotowano liczne ślady po-
wstałe w wyniku użycia w trakcie obróbki tłuka wykonanego 
z  poroża/surowca organicznego. Powierzchnia półfabrykatu 
odznacza się lekką patyną błyszczącą, co utrudniło analizę mi-
kroskopową (rozdz. III.5, tabl.11).
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piętki z  powierzchnią pozytywową należy wiązać z  tłukiem 
kamiennym i zastosowaniem zabiegu przecierania.

PODSUMOWANIE

Frekwencja występowania mikroskopowych śladów tech-
nologicznych na poszczególnych zabytkach wskazuje na 
wyraźną preferencję tłuka zrobionego z poroża (24 szt.). Po-
nadto odnotowano bliżej nieokreślone wyświecenia powstałe 
wyniku kontaktu z materiałem organicznym (13 szt.), który 
też najpewniej należy łączyć z uprzednio wymienionym. Tłuk 
mineralny (kamienny) używany był rzadziej (8 szt.), zapewne 
zarówno do odbijania odłupków, jak i przecierania krawędzi 
pięty (prawcowania) przed uderzeniem w przypadku stosowa-
nia obu technik – uderzenia bezpośredniego tłukiem z poroża 
i kamienia. Przemawiać za tym może argument, że oba typy 
śladów współwystępowały w kilku przypadkach. Wspomnia-
ne znamiona dwojakiego rodzaju widoczne są na 6 półwytwo-
rach oraz jednym odłupku. Ponadto na 22 zabytkach nie od-
notowano żadnych śladów mikroskopowych, co najpewniej 
należy wiązać ze specyfi ką zastosowanego instrumentarium 
narzędziowego, którym mogło być poroże lub inny surowiec 
organiczny, co sugeruje wspomniana niska frekwencja śladów 
technologicznych na formach eksperymentalnych. 

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają wnioski 
płynące z  makroskopowego oglądu poszczególnych półwy-
tworów (por. rozdz. III.3–5). Cechy łączone z  „miękkim” 
uderzeniem bezpośrednim można utożsamić z  użytkowa-
niem tłuków organicznych. Wniosek ten pokrywa się z wy-
nikami badań nad technologiami bifacjalnymi z  różnych 
okresów (Newcomer 1971; Callahan 1996; Whittaker 
1999; Stout i  in. 2014), jednakże stoi w sprzeczności z ba-
daniami eksperymentalnymi Witolda Migala, który uważa, 
że miękkie tłuki kamienne mogły dawać również takie styg-
maty technologiczne i głównie użytkowane były na obszarze 
pola górniczego w Ożarowie (por. rozdz. VIII). Bazując na 
wynikach analiz mikroskopowych, tłuk kamienny używany 
był do odbijania masywnych odłupków ścieniających, któ-
re niekiedy na skutek przeniesienia niszczyły przeciwległą 
krawędź wytworu (m.in. rozdz. III.4, tabl. 12; III.5, tabl. 
13–16). Od tego schematu odbiega składanka ukazująca 
wczesne etapy redukcji (rozdz. III.5, tabl. 8), która pomimo 
ewidentnie wczesnych faz produkcji obrabiana była za po-
mocą poroża. Wydaje się, że metoda związana z odbijaniem 
wspomnianych masywnych odłupków realizowana była przy 
użyciu obu narzędzi, tj. mineralnych i organicznych. Ponad-
to większość półwytworów z zawansowanych etapów obrób-
ki, odznaczających się znaczą redukcją, płaszczyzną bifacjal-
ną i  soczewkowatym przekrojem była wykańczana głównie 
z zastosowaniem tłuków z poroża. Zestawiając dane z prze-
prowadzaną klasyfi kacją odłupków, wywnioskować można, 
że twardy tłuk kamienny stosowany był wyłącznie do zgrub-

nego ścieniania (rozdz. III.4, tabl. 2:2; 3:7; 10:2). Natomiast 
ślady po obróbce z użyciem poroża odnotowano na wszyst-
kich kategoriach wydzielonych w  klasyfi kacji (m.in. rozdz. 
III.4. tabl. 2:1, 3, 4; 3:2, 4; 5:2, 4, 5; 7:3; 9:4, 6).
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III.6. Microscopic analysis of technological traces 

Th e aim of microscopic examination of the material 
from the Ożarów “Za garncarzami” site was to verify the 
interpretations concerning the methods of fl int knapping in 
the mining fi eld area in the Early Bronze Age. Sixty fl akes 
and ten bifacial forms, which occasionally were refi tted with 
individual fl akes, were analysed.

In summary of the analyses conducted, it should be 
concluded that two kinds of traces have been observed on the 
surfaces of fl ake butts and the preforms of bifacial specimens. 
Th ese are marks associated with the use of an antler billet as 
well as a hammerstone during the knapping of fl int nodules. 
Th e frequency of occurrence of technological micro-wear 
on particular artefacts indicates a clear preference for a billet 
made of antler (24 pcs.). Moreover, an indeterminate polish 
resulting from contact with organic material, which should 
probably also be attributed to the afore-mentioned antler 
tool, has been noted (13 pcs.). Hammerstone was used less 
frequently (8 pcs.), probably both to remove the fl akes and 
to trim the platform edge before a percussion blow when 
both techniques—direct percussion with an antler billet 
and hammerstone—were used. Th is may be supported by 
the argument that both kinds of traces coexisted in several 
cases. Th ese two types of marks can be seen on six preforms 
and one fl ake. Moreover, no micro-wear has been observed on 
twenty-two artefacts, which should most likely be attributed 
to the specifi city of the tools used, made either of antler or 
other organic material, as indicated by the low frequency of 
technological traces on experimental forms.

Th e results of the analyses conducted confi rm the 
conclusions drawn from macroscopic examination of 
individual preforms. Th e features linked with “soft ” direct 
percussion can be identifi ed with the use of organic billets. 
Th is conclusion coincides with the results of research on 
bifacial technologies from diff erent periods, but it is in 
contradiction to the experimental study of Witold Migal, 
who believes that soft  hammerstones could also leave such 
technological stigmas and were mainly used in the area of the 
Ożarów mining fi eld. According to the results of microscopic 
analyses, hammerstone was used to detach massive thinning 
fl akes, which, as a result of overpassing, sometimes destroyed 
the opposite edge of the worked piece. A refi t showing early 
stages of reduction, which, despite the obviously early phases 
of manufacture, was knapped with an antler billet, diverges 
from this pattern. It seems that the method of removing 
the above-mentioned massive fl akes was realised using both 
types of tools, i.e., mineral and organic. Moreover, most of 
the preforms from advanced knapping stages, characterised 
by signifi cant reduction, bifacial surface and biconvex cross-
section, were fi nished mainly with antler billets. Comparing 
the data with the classifi cation of fl akes, it can be concluded 
that hard hammerstone was used only for rough thinning. On 
the other hand, traces of knapping with an antler billet have 
been recorded on all categories in the classifi cation.
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Tablica 1. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Ślady technologiczne występujące w postaci wyświecenia powstałego po 
kontakcie powierzchni krzemiennej z tłukiem mineralnym. Fot. K. Pyżewicz.

Plate 1. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Technological traces in the form of polishing resulting from the contact of fl int 
surface with a mineral hammerstone. Photo K. Pyżewicz.
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Tablica 2. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Ślady technologiczne występujące w postaci wyświecenia powstałego po 
kontakcie powierzchni krzemiennej z tłukiem z poroża. Fot. K. Pyżewicz.

Plate 2. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Technological traces in the form of polishing resulting from the contact of fl int 
surface with an antler billet. Photo K. Pyżewicz.
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Tablica 3. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Ślady technologiczne występujące w postaci wyświecenia powstałego po 
kontakcie powierzchni krzemiennej z tłukiem z poroża. Fot. K. Pyżewicz.

Plate 3. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Technological traces in the form of polishing resulting from the contact of fl int 
surface with an antler billet. Photo K. Pyżewicz.
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III.7. Kierunki produkcji w pracowniach nakopalnianych

Witold Grużdź

Analogiczne pod względem zaawansowania obróbki są 
formy z okruchów, reprezentujące trzecią kategorię odnoto-
waną na stanowisku. Ich główną cechą, która odróżnia je od 
poprzedniej grupy zabytków, jest morfologia surowiaka, uła-
twiająca wyprodukowanie z  niego narzędzia rdzeniowego. 
Formy te są naturalnie zbliżone swoimi proporcjami do go-
towego narzędzia w typie sierpa czy siekiery i nie wymagają 
znacznej obróbki. Dobieranie surowiaków tego typu podyk-
towane było ergonomią i  zbliżone jest w  swoim zamyśle do 
redukcji półsurowca odłupkowego; cechą różnicującą jest 
wybór materiału. Do takiej obróbki przeznaczano przeważ-
nie okruchy lub fragmenty płaskurów, których łupliwość była 
zwykle gorsza niż bulastych brył zalegających w niższych war-
stwach złoża. 

Wszystkie powyższe kategorie można łączyć z pierwszymi 
etapami produkcji. Dodatkowo, zarówno formy zaczątkowe, 
jak i te z okruchów, charakteryzują się często losowym ukła-
dem negatywów, który był efektem dostosowywania brył 
i fragmentów płaskurów o różnych kształtach do dalszej, bar-
dziej zestandaryzowanej obróbki. W tym celu odbijano pierw-

Przedstawione wyniki analiz dają podstawę do rozważań 
nad miejscem wytwórczości noży sierpowatych z  krzemienia 
ożarowskiego na tle przemian kulturowych na przełomie III i II 
tysiąclecia BC. Przebadane fragmenty prehistorycznej kopalni 
krzemienia ożarowskiego pozwalają na odtworzenie łańcucha 
operacji związanych z wytwarzaniem noży sierpowatych, skła-
dającego się z etapów przedstawionych poniżej (ryc. 1). 

Pierwsze stadium obróbki polegało na testowaniu i selek-
cjonowaniu buł oraz fragmentów płaskurów, które wydoby-
wane były w kopalniach. Nie wszystkie surowiaki nadawały się 
do produkcji i część z nich po jednym lub kilku uderzeniach 
była odrzucana i pozostawiana na stanowisku. Produkty tego 
rodzaju debitażu można podzielić na trzy kategorie.

Pierwsza z nich wiąże się z okazami, które pękały na sku-
tek naturalnych skaz znajdujących się w skałach. Materiał taki 
– typologicznie okruchy oraz druzgot – jest zwykle trudny 
do interpretacji pod kątem intencjonalności. Niestety, często 
nie jest możliwe odróżnienie brył będących efektem takie-
go testowania od naturalnie powstałych ostrokrawędzistych 
fragmentów krzemienia, które są wynikiem procesów mro-
zowych czy spękań tektonicznych. Materiały tego rodzaju 
są tym liczniejsze, im sedyment, w  którym przebywały, był 
bardziej narażony na intensywne działanie czynników ze-
wnętrznych. Dobrym przykładem słabego stanu zachowania 
krzemienia, pomimo jego łupliwości, jest surowiec z moren, 
często zdecydowanie gorszy od pozyskanego ze złóż zalega-
jących w skałach macierzystych in situ. W takim przypadku 
wyselekcjonowanie odpowiedniego surowiaka wiąże się z ko-
niecznością przetestowania dużej ilości surowca. Sytuację taką 
znamy z kopalni w Rybnikach, pow. białostocki (Migal 1997; 
2005), gdzie w  inwentarzach nakopalnianych występowały 
licznie okruchy i  druzgot. W  Ożarowie poszczególne części 
wychodni były poddane w różnym stopniu erozji, stąd wydaje 
się, że kategorię tę tworzą zarówno naturalne fragmenty, jak 
i te wchodzące w skład debitażu produkcyjnego. 

Drugą kategorię stanowią formy zaczątkowe, które po 
wstępnym obłupaniu zostały porzucone. Przyczyną zanie-
chania ich dalszej obróbki były zwykle defekty w  obrębie 
masy krzemionkowej, ujawnione w efekcie kilku lub jednego 
odbicia. Zazwyczaj były to okazy ze słabo skrzemionkowa-
nym wnętrzem, ze wspomnianymi spękaniami lub z  inklu-
zjami (m.in. wapiennymi), utrudniającymi dalszą redukcję. 
Cechą wspólną form zaczątkowych znalezionych na polu 
górniczym w Ożarowie jest masywność, która pozwalała na 
przekształcenie ich zarówno w rdzenie, jak i formy rdzenio-
we. Proces obróbki przeprowadzany był przy pomocy ude-
rzenia bezpośredniego, najczęściej przy użyciu twardego 
tłuka kamiennego.

Ryc. 1. Schemat ukazujący łańcuch operacji związany z produkcją 
sierpów zarejestrowany na polu górniczym „Za garncarzami” 
w Ożarowie. Rys. W. Grużdź.

Fig. 1. Diagram showing the chaîne opératoire related to the production 
of sickles, recorded at the “Za garncarzami” mining fi eld at Ożarów. 
Drawn by W. Grużdź.



KOPALNIE KRZEMIENIA NA STANOWISKU „ZA GARNCARZAMI” W OŻAROWIE192

sze korowe odłupki, tak aby znieść nieregularności, skazy oraz 
ukształtować formę do dalszego ścieniania, bez przywiązywa-
nia wagi do tworzenia negatywów w określonym układzie (np. 
paralelnym). Materiał opracowany w opisany sposób przezna-
czany był do dalszego rdzeniowania za pomocą różnych me-
tod. Spora liczba okazów w tej kategorii charakteryzowała się 
zastosowaniem strategii identyfi kowanej jako debitaż prosty, 
zgodnie z terminem istniejącym we francuskich publikacjach 
(Inizan i in. 1999, s. 61). Produkcja taka odznacza się brakiem 
wieloetapowego planowania redukcji. Wytwórca na bieżąco, 
po każdym odszczepionym odłupku z takiego okazu, obierał 
sobie na nim miejsca, w których lokalizował ewentualną piętę 
i odłupnię.

Kolejny zbiór, łączony z następnym etapem obróbki, sta-
nowią formy rdzeniowe (np. rozdz. III.3, tabl. 5), które domi-
nują w badanym inwentarzu. Mając do czynienia z  formami 
rdzeniowymi, nie można określić, czy są to rdzenie, czy pół-
wytwory narzędzi. Odpowiedź można uzyskać dzięki zasto-
sowaniu metody składanek lub badaniom traseologicznym. 
Jednak w przypadku studiów nad materiałem masowym jest 
to niezwykle czasochłonne i niemalże niemożliwe do zrealizo-
wania. Rozważania nad problematyką identyfi kacji roli form 
rdzeniowych z Ożarowa mogą okazać się podobne do studiów 
związanych z przeznaczeniem dolnopaleolitycznych choppe-
rów (Whittaker 1999, s. 243, 244) lub łódkowatych drapaczy 
oryniackich (Stiner 2010). W obu przypadkach zastanawiano 
się, czy celem produkcji była forma rdzeniowa, czy odłupki/
wiórki od niej odszczepione. W  badaniach nad materiałami 
z  kopalni w  Ożarowie istotna była również odpowiedź na 
postawione pytanie dotyczące przeznaczenia wytworów. Na-
wet jeśli można byłoby rozróżnić rdzenie od półwytworów 
narzędzi rdzeniowych, należy pamiętać, że oba rodzaje tych 
form wchodzą w skład chaîne opératoire związanego z wytwa-
rzaniem sierpów bifacjalnych. Na podstawie wyników analiz, 
poczynionych we wcześniejszych studiach (Grużdź 2012) 
i  potwierdzonych przez obecne badania, zidentyfi kowano 
odłupki wykorzystywane w tego typu produkcji (por. rozdz. 
III.4,  5). Sierpy wytwarzano na stanowisku zarówno z  ma-
sywnego półsurowca, jak i pozyskanych buł oraz fragmentów 
płaskurów krzemiennych. Początkowe stadia obróbki mogły 
wyglądać różnie, co spowodowane było najpewniej jakością, 
rodzajem i kształtem brył krzemieni. Proces redukcji mógł od-
bywać się kilkoma drogami technologicznymi (ryc. 1). 

W badanym inwentarzu, podobnie jak formy zaczątkowe, 
okazy rdzeniowe są związane z  debitażem prostym. Pomi-
mo że zamysł technologiczny miał na celu wyprodukowanie 
określonego rodzaju narzędzia, to w sposobie obróbki nie od-
zwierciedlała się od razu jego idea. Formy łączone z debitażem 
złożonym, które są efektem zastosowania metody częściowo 
możliwej do zidentyfi kowania (Inizan i in. 1999, s. 30), przy-
porządkowano do następnych prezentowanych tu kategorii.

Następna grupa zabytków – rdzenie odłupkowe, składa 
się z  okazów reprezentujących kilka metod produkcyjnych. 
Wszystkie strategie obróbki nastawione były na pozyskiwa-

nie masywnego półsurowca przy użyciu techniki uderzenia 
bezpośredniego twardym tłukiem kamiennym. Zasadniczo 
wydzielić można trzy grupy zabytków: pierwszą – związaną 
z  debitażem bazującym na rdzeniach dyskoidalnych (rozdz. 
III.3, tabl. 7), drugą – łączoną z formami o klockowatej mor-
fologii, oraz trzecią – charakteryzującą się nieznaczną obrób-
ką, polegającą na odszczepieniu kilku masywnych odłupków 
z nieprzygotowanej bryły i zaniechaniu dalszej obróbki. Dwa 
pierwsze rodzaje z  pewnością należy łączyć z  metodami re-
dukcji służącymi pozyskiwaniu półsurowca odłupkowego. 
Trzecia jest zapewne pozostałością początkowych faz przy-
gotowywania rdzeni, których dalszej obróbki zaniechano. 
Przemawia za tym słaba jakość surowca o ziarnistej strukturze, 
z  przewarstwieniami lub spękaniami, która występuje w  tej 
kategorii zabytków niezwykle często, oraz brak widocznych 
błędów obróbki, mogących świadczyć o innym niż jakość ma-
teriału powodzie zaprzestania produkcji. 

Rdzenie dyskoidalne charakteryzują się owalnym kształ-
tem i płasko-wypukłym lub soczewkowatym przekrojem. Pro-
ces redukcji polegał na odszczepianiu masywnych odłupków 
z  obu lub jednej strony formy i  zaliczyć go można do debi-
tażu prostego. Okazy o  klockowatej morfologii zwykle były 
redukowane z  jednej pięty, kształtowanej na węższym boku 
bryły. Odłupnie z  kolei lokalizowano na szerszych stronach 
wytworu. Produkcja prowadzona była również przy użyciu 
twardego tłuka i  mogła obejmować dowolną liczbę stron 
obrabianej bryły, powodując często dość przypadkową mor-
fologię poszczególnych okazów. W  obu grupach sporadycz-
nie rejestrowano formy, które z uwagi na swój mały rozmiar 
nie mogły być łączone z produkcją narzędzi takich jak sierpy 
czy siekiery. Biorąc pod uwagę poziom know-how potrzebny 
do ich ukształtowania oraz fakt, że są to okazy nieznacznie 
obrobione (na kilku egzemplarzach powierzchnie naturalne 
odnotowano na obu stronach, co wskazuje, że niewiele je ście-
niono), można je łączyć z nauką obróbki krzemienia. W tym 
przypadku tworzyły je osoby posiadające wiedzę służącą obja-
śnieniu obróbki surowca młodszym adeptom, prezentując na 
pomniejszonych przykładach poszczególne metody (Sternke, 
Sørensen 2009). Przemawia za tym okoliczność, że osobom 
z  niższym stopniem wiedzy krzemieniarskiej łatwiej jest się 
nauczyć obróbki, mając do dyspozycji bryły mniejszych roz-
miarów.

Rdzenie wiórowe stanowią dość charakterystyczną, lecz 
nieliczną kategorię zabytków odnotowaną na stanowisku. 
W  jej obrębie można wydzielić dwa typy. Pierwszy z  nich, 
zidentyfi kowany głównie w  szybie VII/1, najpewniej łączy 
się z  innym horyzontem chronologicznym – neolitem (Bu-
dziszewski 1997), w związku z czym można tu pominąć jego 
szczegółową charakterystykę. Formy neolityczne są niewiel-
kich rozmiarów i  mają regularne odłupnie oraz prosty kąt 
rdzeniowania. Do ich produkcji zastosowano uderzenie bez-
pośrednie przy użyciu pośrednika z  surowca organicznego 
(np. poroża). Natomiast interesującym nas tu zbiorem są duże 
rdzenie wiórowe (wióroodłupkowe), występujące w  obrębie 
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poszczególnych szybów, m.in. w wykopie I. Analizy wykazały, 
że formy te były obocznością w produkcji masywnych odłup-
ków, które wykorzystywano do pozyskiwania makrolitycz-
nych narzędzi bifacjalnych. Sama metoda w  pewnym stop-
niu przypomina technologię zarejestrowaną na stanowisku 
Wierzbica „Zele”, łączoną z kształtowaniem noży tylcowych 
kultury łużyckiej (Lech 1997). Cechami, które zbliżają okazy 
z Ożarowa do rdzeniowania tego rodzaju, są: użycie twardego 
tłuka kamiennego przy odszczepianiu półsurowca, przygo-
towanie lub zaadaptowanie naturalnej powierzchni na piętę 
rdzenia oraz pokrój półsurowca wiórowego odszczepianego 
od poszczególnych okazów (rozdz. III.3, tabl. 8; 23:4,5). 

Z produktów eksploatacji rdzeni odłupkowych, jak i wió-
rowych wytwarzano narzędzia metodą bifacjalną. Obróbkę 
dwuścienną zawsze prowadzono począwszy od dłuższych 
stron półsurowca, wspomagając się niekiedy odbiciami od 
podstawy lub wierzchołka okazu. Pierwsze uderzenia popro-
wadzone były w  celu usunięcia nieregularności na oddalo-
nych od środka formy końcach (od podstawy i wierzchołka), 
często usuwano w  ten sposób sęczki oraz podwinięte wierz-
chołki form przeniesionych (podwiny) (rozdz. III.5, tabl. 7). 
Następnie kontynuowano obróbkę, retuszując okaz w  czę-
ści centralnej. Niektóre z odłupków obrobionych tą metodą 
(m.in. rozdz. III.3, tabl. 10) przypominają zgrzebła z zespo-
łów kultury mierzanowickiej znalezione na jej eponimicznym 
stanowisku (Balcer 1977, ryc. 7d). Jednak w tym przypadku 
ich rozmiar oraz wyraźne ślady świadczące o próbie ścieniania 
tych okazów zdają się wykluczać taką interpretację. 

Artefakty wiązane z  kolejną grupą wydzieloną w  inwen-
tarzu – półwytworami narzędzi – są mniej liczne niż formy 
rdzeniowe i  stanowią swego rodzaju ogniwo pośrednie po-
między nimi a okazami bifacjalnymi. Dzięki składankom na 
części tych form udało się zarejestrować ślady obróbki pole-
gającej na procesie odbijania masywnych odłupków ścienia-
jących. Metoda ta, pomimo ryzyka, które związane było ze 
zniszczeniem obrabianego okazu na skutek ewentualnych błę-
dów, pozwala podzielić surowiec na rdzeń i masywny półsu-
rowiec o podobnej do niego wadze. Pokaźna grupa składanek 
w badanym inwentarzu, która powtarza ten schemat (rozdz. 
III.5, tabl. 8, 9, 13–16), umożliwia wykluczenie przypadko-
wego  zastosowania opisywanej metody redukcji, pomimo 
tego, że część wytworów rzeczywiście wykazuje zaniechanie 
dalszej obróbki z  powodu błędnie odszczepionego odłupka 
przeniesionego. Wszystkie zarejestrowane w  Ożarowie arte-
fakty tego typu miały wyraźne cechy świadczące o stosowaniu 
twardego tłuka przy ich pozyskiwaniu i wiązane są z wydzielo-
nymi tu półwytworami narzędzi. Opisywany proces mógł być 
realizowany na surowiaku, który nadawał się do takiej obrób-
ki, lub na formie rdzeniowej. Technologicznie okazy noszące 
ślady takich odbić przyporządkowano do środkowego etapu 
produkcji narzędzi. Podyktowane to było proporcjami (sto-
sunek grubości do szerokości) form pozyskanych tą metodą, 
jak i ich morfologią, która odznaczała się negatywami wzdłuż 
dłuższych osi wytworu. Obserwacja ta ma istotne znaczenie, 

gdyż wielu autorów identyfi kowało kolejne etapy ścieniania 
artefaktu na podstawie liczby negatywów na ich powierzch-
niach (m.in. Budziszewski 1978). Wychodząc z tego założe-
nia, więcej powinno ich być na formach z  późniejszych eta-
pów kształtowania. Pomimo że generalnie można się zgodzić 
z tym stwierdzeniem i rzeczywiście najwięcej negatywów wy-
stępuje zwykle na gotowych narzędziach, to nie należy zapo-
minać, iż są też inne czynniki decydujące o ich liczbie: od me-
tody redukcji, poprzez umiejętności, jak i  techniki, które się 
stosuje. W  przypadku niektórych okazów z  Ożarowa liczba 
negatywów może być np. rezultatem nieradzenia sobie przez 
wytwórcę ze ścienianiem, skutkującym amorfi cznością pro-
duktu i błędami wytwórczymi. Dodatkowo należy zauważyć, 
że stosowanie intencjonalnego odszczepiania odłupków prze-
niesionych może doprowadzić do powstania okazów (wystę-
pujących w  inwentarzu) przypominających niedokończone 
siekiery czworościenne. Kształt ich wydaje się być rezultatem 
obróbki brył i fragmentów płaskurów, które miały naturalną 
formę o  takiej budowie. Nieprzywiązywanie uwagi do two-
rzenia krawędzi bifacjalnej na początku procesu redukowania 
bryły i  pozostawianie czworościennego przekroju mogą być 
związane ze stosowaniem odbić przeniesionych, które usuwa-
ły jednym uderzeniem niepożądany bok z przeciwległej kra-
wędzi. Interpretację tę wspierają składanki obrazujące stoso-
wanie takiego zabiegu podczas tworzenia dwuściennej formy 
(rozdz. III.5, tabl. 8). W literaturze przedmiotu opisano już 
stosowanie takiego proces redukcji w  kulturze Clovis, która 
posiadała niezwykle rozwiniętą technologię bifacjalną (Bra-
dley i in. 2010, s. 77).

Formy bifacjalne, których morfologia umożliwia ich iden-
tyfi kację jako jednego z typów narzędzi (sierpów, siekier etc.), 
stanowią ostatnią z kategorii zarejestrowanych na stanowisku. 
Zbiór ten jest dodatkowo istotny, ponieważ umożliwiał staty-
styczne oszacowanie, jakich narzędzi produkowano najwięcej 
w przebadanej części kopalni w Ożarowie. W grupie tej udało 
się zidentyfi kować 21 wykończonych sierpów dwuściennych 
i ich fragmentów (m.in. rozdz. III.5, tabl. 11; rozdz. III.3, tabl. 
14:6, 19:2) oraz tylko jedną siekierę. Wszystkie z tych form nie 
miały w pełni uformowanej prostej krawędzi bifacjalnej, takiej, 
jaka występuje na narzędziach znanych z zespołów grobowych 
i osad (Bąbel 2013a; 2013b). Należy zatem przyjąć, że kształto-
wanie ostrza w asymetrycznych nożach odbywało się poza tere-
nem kopalni, co wydaje się możliwe, zważywszy, że stosowanie 
czasochłonnych, lecz prostych zabiegów nie wpływało zasadni-
czo na wagę poszczególnych okazów i mogło być wykonywane 
po przetransportowaniu ich na teren osady. Przebadane krawę-
dzie narzędzi ze śladami użytkowymi wskazują, że stosowano 
dwie techniki do ich ostrzenia. Pierwszą z nich było uderzenie 
bezpośrednie miękkim tłukiem, a drugą – nacisk. Na przeana-
lizowanych formach zaobserwowano pewną prawidłowość 
w stosowaniu obu retuszy. Sierpy z mniej cofniętą na skutek na-
praw krawędzią posiadały całe ostrze przygotowane za pomocą 
uderzenia bezpośredniego. Natomiast narzędzia bardziej zuży-
te były naprawiane przy zastosowaniu techniki naciskowej. Na 



KOPALNIE KRZEMIENIA NA STANOWISKU „ZA GARNCARZAMI” W OŻAROWIE194

skutek jej aplikacji krawędzie pracujące w niektórych przypad-
kach stawały się bardziej strome i zyskiwały wyraźniej zaznaczo-
ny zygzakowaty przebieg.

Syntetyzując wyżej przedstawione dane, uzyskane na pod-
stawie badań morfologii wytworów, cech technologicznych 
i  składanek oraz analizy materiału masowego, można przed-
stawić chaîne opératoire stosowany w Ożarowie (ryc. 1). Sche-
mat ten stanowi nowe ujęcie technologii ze stanowiska i różni 
się w pewnym stopniu od łańcucha operacji, który opubliko-
wano po przebadaniu szybów I/3 i  I/5 dla samych sierpów 
krzemiennych (Grużdź 2012). Przeprowadzone wówczas 
analizy zostały dokonane bazując na małej ilości materiału 
i nielicznych składankach. Obecnie poszerzone zostały dane 
dotyczące zwłaszcza pierwszych etapów redukcji oraz ziden-
tyfi kowano metody pozyskiwania półsurowca do produkcji 
narzędzi. Zaproponowany schemat nie jest jednoliniowym 
procesem skupionym na produkcji sierpów, lecz uwzględnia 
wszystkie materiały rejestrowane na stanowisku. Etapy reduk-
cji poszczególnych form mogły przebiegać pomiędzy scharak-
teryzowanymi wyżej kategoriami w różny sposób, spowodo-
wany zarówno doborem surowca, jak i ewentualnymi błęda-
mi, które trzeba było korygować, a  także koncepcją obróbki 
u osoby wytwarzającej narzędzie.

Ogromna ilość materiału pozyskanego podczas badań 
wykopaliskowych w  Ożarowie,  stanowiącego jednak tylko 
pewien procent urobku kopalni, stan zachowania materia-
łu (wiele odłupków było połamanych) oraz czasochłonność 
dokładniejszych analiz zadecydowały o podjęciu studiów sta-
tystycznych tylko w przypadku szybu I/4, który wyeksploro-
wany był w całości. Wyniki analiz szybu I/4 umożliwiają za-
klasyfi kowanie produkcji jako związanej z redukcją bifacjalną. 
Należy jednak zauważyć, że formy charakterystyczne, pocho-
dzące z zawansowanych etapów redukcji i określone w opra-
cowaniu jako odłupki podgięte z wykańczania, stanowią nie-
wielką grupę okazów zarówno biorąc pod uwagę ich masę, jak 
i liczbę w przebadanym zbiorze. Znacznie liczniejsze są formy 
mniej dystynktywne, jednak łączone z zastosowaniem metody 
redukcji dwuściennej na stanowisku. Zaliczyć do nich można 
odłupki podgięte oraz płaskie z formowania zgrubnego i wła-
ściwego oraz okazy zaklasyfi kowane jako odłupki z zaprawy. 
Z kolei nieliczny zbiór wióroodłupków świadczy, że rdzenie 
określone jako wiórowe są najprawdopodobniej obocznością 
w produkcji nastawionej na odbijanie jak najbardziej zbliżo-
nego do kształtu sierpa półsurowca odłupkowego. 

Materiał krzemienny pozyskany został z  trzech różnych 
części stanowiska, co znajduje odzwierciedlenie przede 
wszystkim w jakości surowca oraz stanie jego zachowania. Pod 
względem obróbki w  całym badanym inwentarzu dominują 
technologia dwuścienna oraz rdzeniowa, które wykorzystywa-
ne były do produkcji półsurowca i skutkowały powstawaniem 
znacznej liczby odpadków. Pomimo tego udało się wydzielić 
strefy aktywności związane z innymi przemysłami lub wyod-
rębnić zespoły zabytków związane z pojedynczymi pobytami 
wytwórców na obszarze kopalni. Przykładem dwóch różnych 

epizodów produkcyjnych są materiały pozyskane z północnej 
części stanowiska, z  szybu 1 w  wykopie VII. Zarejestrowa-
no w  nim zabytki wykonane charakterystyczną technologią 
wiórową (rozdz. III.3, tabl. 23) oraz zbiór asymetrycznych 
półwytworów powstałych w  wyniku ich wytwarzania, które 
próbowano ścienić za pomocą odbić przeniesionych (rozdz. 
III.5, tabl. 13–16). Pierwszą z  wymienionych grup wiązać 
można z wcześniejszym chronologicznie epizodem, co zosta-
nie wykazane w dalszej części. Natomiast zbiór półwytworów 
o powtarzających się cechach morfologicznych, wynikających 
z błędów wytwórczych, pozwala przypuszczać, że jest on efek-
tem działalności jednej osoby, która popsuła w  analogiczny 
sposób kilka podobnych form bifacjalnych. 

Wykopy w południowej części kopani odznaczały się z kolei 
znacznie większą liczbą form dwuściennych, przy czym z naj-
starszego obiektu IV/3 nie pozyskano wystarczająco licznego 
materiału, który pozwoliłby na określenie jego afi liacji kulturo-
wej. Pozostałe szyby różniły się jakością obrabianego surowca, 
jednak we wszystkich produkcja była skupiona wokół form 
dwuściennych i ewentualnie rdzeni służących do odbijania ma-
sywnego półsurowca odłupkowego (rozdz. III.3, tabl. 18–20; 
rozdz. III.5, tabl. 12). Ponadto, w tej części stanowiska przepro-
wadzono badania ratownicze, których efekty powielały przed-
stawiony schemat. W środkowej części stanowiska, gdzie zloka-
lizowano wykop I, również dominowała technologia dwuścien-
na. Wydaje się, że w tej części stanowiska pozyskiwano i prze-
twarzano krzemień o najlepszej jakości, o dobrze skrystalizowa-
nej strukturze i z nielicznymi inkluzjami czy przewarstwieniami 
(rozdz. III.3, tabl. 1–15, 16:1, 17:2; rozdz. III.5, tabl. 1–11). 

Porównując chaîne opératoire ożarowskich sierpów z tech-
nologiami z  innych obszarów, widać pewne podobieństwa, 
jak i różnice. Zarówno na zabytkach z Rugii (Rassmann 2000, 
s. 8), jak i  w  materiałach z  Mirohoszczy (obwód rówieński, 
Ukraina) zaobserwować można ślady po procesie odbijania 
odłupków przeniesionych w sposób kontrolowany i intencjo-
nalny w celu znacznego ścienienia okazów. Zabieg ten, wielo-
krotnie tu przytaczany, jest o  wiele rzadziej rejestrowany na 
sztyletach z  tych obszarów. Można przypuszczać, że spowo-
dowane było to proporcjami owych wytworów – sierpy były 
zwykle znacznie węższe, przez co zastosowanie takiego ude-
rzenia było mniej ryzykowane i łatwiejsze. Jeśli natomiast cho-
dzi o  funkcję, noże asymetryczne były narzędziami przezna-
czonymi do znacznie intensywniejszych prac i zapewne były 
wykorzystywane częściej niż sztylety. Morfologia poszczegól-
nych okazów, bardziej utylitarna rola sierpów oraz liczne pra-
cownie krzemieniarskie je produkujące (Arnold 1990; Apel 
2001; Eriksen 2008) mogą świadczyć, że ich wytwarzanie 
było powszechne i cechowało się niższym standardem wyko-
nania, w przeciwieństwie do sztyletów, pełniących role presti-
żowe (Apel 2001; Frieman 2012, s. 58–88; Pyżewicz, Grużdź 
2019). Były zapewne dobrami znacznie częściej cyrkulujący-
mi w obrębie społeczności prehistorycznych, na co wskazują 
m.in. ich importy. Rolę ostrzy w  materiałach z  Małopolski 
i Wołynia dodatkowo potwierdza fakt, że to właśnie w tej gru-
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pie narzędzi odnotowuje się największe i najbardziej precyzyj-
nie wykonane okazy. Poszczególne znaleziska sierpów mogły 
dorównywać poziomem wykonania sztyletom, jednak nigdy 
nie osiągnęły aż tak cienkich proporcji. Dodatkowo, pomimo 
że obie grupy narzędzi kształtowane były metodą bifacjalną, 
analizy mikroskopowe udowodniły, że rzadko stosowano je 
wymiennie, a w wielu przypadkach, jeśli zachodziła potrzeba, 
przed zmianą funkcji przekształcano całkowicie narzędzie lub 
też jego krawędź, upodabniając ją do sierpa lub sztyletu (Py-
żewicz, Grużdź 2019). Wyraźnie zaznaczająca się dychotomia 
pomiędzy oboma typami może odzwierciedlać wiele aspek-
tów kultury pozamaterialnej, której identyfi kacja na podsta-
wie skromnej bazy źródłowej może nie być uprawniona.

 Interesujące wydaje się też stwierdzenie obecności w ba-
danym inwentarzu technologii wiórowej, która prawdopo-
dobnie była obocznością metody odłupkowej stosowanej na 
stanowisku w  obrębie szybu I/4. Dodatkowo odnotowano 
małą koncentrację niewielkich rdzeni wiórowych w  szybie 
I w wykopie VII.  Świadczyć może o tym metoda pozyskiwa-
nia półsurowca za pomocą uderzenia pośredniego.

Ponadto warto zaznaczyć, że stopień wykonania sierpów 
w  Ożarowie cechował się niskim poziomem kompetencji 
i  know-how w  porównaniu do analogicznych form znanych 
z  zachodniej Ukrainy. Produkcja oraz dystrybucja wytworów 
z pola górniczego w Ożarowie miała w porównaniu do pracow-
ni wołyńskich bardziej lokalny charakter. Jednak genezy wy-
twórczości na terenie omawianej kopalni dopatrywać się można 
we wschodnich wpływach. Przemawiają za tym zarówno studia 
typologiczne J. Libery (2001, s. 123–135), jak i podobieństwo 
technologiczne pomiędzy okazami tu analizowanymi a forma-
mi z  Mirohoszczy. Oddziaływania pomiędzy wspomnianymi 
obszarami były zapewne do pewnego stopnia obopólne. Ozna-
cza to, że na szlakach wymiany i  w  obrębie centrów wytwór-
czych powinny się znajdować wytwory z obu grup zabytków – 
w tym przypadku sierpów ożarowskich i wołyńskich. Analizując 
mapę występowania tych pierwszych, wyraźnie widać, że najda-
lej  importy docierały na wschód do Huciska (pow. zamojski) 
i południe do Szarpi (pow. kazimierski). Nie są natomiast prak-
tycznie odnotowywane na poza obszarem dorzeczy Kamiennej, 
Koprzywianki i  Opatówki. Dodatkowo, z  terenu Wołynia na 
obszar Małopolski docierały liczne okazy sierpów z tamtejsze-
go krzemienia (Libera 2001, s. 117). Kopalnia w  Ożarowie 
z pewnością reprezentuje raczej miejscową wytwórczość, która 
mogła się jednak wiązać ze specjalizacją w pobliskich osadach 
lub w  poszczególnych grupach w  obrębie społeczności (por. 
rozdz. XI). Przemawiają za tym ślady licznych napraw narzę-
dzi, o niższym poziomie wykonawstwa. Przy tego typu retuszu 
stosowano zwykle technikę naciskową, która jest najłatwiejszą 
umiejętnością do opanowania. Przyjmując taki model pro-
dukcyjno-użytkowy, za wytworzenie danych narzędzi odpo-
wiadałaby grupa krzemieniarzy, która następnie przekazywała 
wytworzone dobra ich użytkownikom dysponującym niższymi 
umiejętnościami. W opisanym wcześniej schemacie D. Olaus-
son (1997) zaprezentowany sposób odpowiadałby wytwórczo-

ści jednego gospodarstwa na rzecz całej wspólnoty w  obrębie 
osady, gdzie praca tego typu jest traktowana jako drugorzędna 
lub jest realizowana dorywczo. Alternatywnie mógłby dotyczyć 
całej grupy mieszkańców, którzy zaopatrywali region w sierpy 
z krzemienia ożarowskiego, być może również traktując to jako 
sezonową działalność. Niestety, obecnie nie mamy danych, 
które mogłyby potwierdzić taką tezę. Na osadzie w Mierzano-
wicach odkryto jedynie pozostałości jam. Pomimo że stanowią 
one cenne źródło informacji dotyczących obróbki, nie da się na 
ich podstawie przeprowadzić analiz przestrzennych – relacji 
pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami, czy też dokładanie 
przestudiować strefy funkcjonalne (Balcer 1977). 

Wydzielenie strefy małopolsko-wołyńskiej (Libera 2001, s. 
104, 105) wydaje się zasadne i z pewnością kopalnia w Ożaro-
wie wchodzi w zasięg oddziaływań z  terenów Wołynia. Sama 
technologia na polu górniczym w  Ożarowie stanowi w  wielu 
aspektach mniej umiejętne odtworzenie sposobu produkcji 
sierpów produkowanych na wschodzie. Dodatkowo wydaje 
się, że sama idea sierpa jako narzędzia nie musiała się wywodzić 
z naśladownictwa form typu krummesser (Libera 2001, s. 117, 
118; Kopacz 2011; Libera i in. 2015). Asymetryczne trójścien-
ne ostrza pojawiły się na terenie Wołynia zapewne wcześniej 
i były przykładem przeplatania się technologii czworościennej 
i  bifacjalnej. Podjęcie w  przyszłości studiów w  tym kierunku 
z pewnością powiększyłoby stan wiedzy nad poruszaną tu pro-
blematyką. Kolejnym etapem badań powinno być kontynu-
owanie analiz nad debitażem z redukcji bifacjalnej i poszerzenie 
bazy źródłowej o opracowania z terenu zachodniej Ukrainy. 
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III.7. Directions of production in mine workshops

Th e analysis results presented provide a foundation for 
a discussion on the place of manufacture of sickle knives made of 
Ożarów flint in relation to cultural changes at the end of the third 
and the beginning of the second millennium. Th e examined parts 
of the prehistoric Ożarów fl int mine allow reconstructing the 
chaîne opératoire of the manufacture of sickle knives, composed 
of the stages presented below (Fig. 1).

Th is outline presents a new take on the technology used at 
the site and diff ers to some extent from the chaîne opératoire of 
just fl int sickles that was published aft er the examination of Shaft  
I/3 and I/5 (Grużdź 2012). Presently, there has been an increase 

in the amount of data concerning especially the fi rst stages of 
reduction, and methods of obtaining blanks for the production 
of tools have been identifi ed. Th e outline proposed is not a single-
line process focused on the manufacture of sickles but considers 
all the material recorded at the site. Th e stages of reduction of 
individual forms could progress between the categories described 
above in a diff erent way, due to both the selection of raw material 
and possible errors that had to be corrected, as well as the working 
concept of the person making the tool.

Th e huge amount of material obtained during the excavations 
at Ożarów (which still constitutes only a certain percentage of 
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the total output of the mine), the state of preservation of the 
material (many fl akes were broken) and the time-consuming 
nature of the more precise analyses were the decisive factors for 
conducting statistical studies only for Shaft  I/4, which had been 
fully explored. Th e results of the analyses of Shaft  I/4 make it 
possible to classify the production as related to bifacial reduction. 
It should be noted, however, that the characteristic forms, 
originating in advanced stages of reduction and defi ned in the 
study as curved fl akes from the fi nishing stage, constitute a small 
group of specimens, in terms of both their weight and number 
in the assemblage examined. Less distinctive forms, nevertheless 
related to the use of bifacial reduction method at the site, are 
much more numerous. Th ese include curved and fl at fl akes from 
the early and advanced shaping stages and specimens classifi ed as 
preparation fl akes. On the other hand, a small collection of blade-
like fl akes indicates that the blade cores identifi ed are most likely 
an alteration in the production aimed at removing fl ake blanks 
that would resemble the shape of a sickle as much as possible.

Flint material was obtained from three diff erent parts of the 
site, which is refl ected primarily in the quality of raw material 
and its state of preservation. In terms of the knapping method, 
the bifacial and fl aking technologies, used to make blanks and 
generating a signifi cant amount of waste, dominate in the entire 
inventory examined. In spite of this, it was possible to isolate 
zones of activity related to other industries or to separate artefact 
assemblages connected with individual stays in the mine area. 
An example of two diff erent production episodes is the material 
obtained from the northern part of the site, from Shaft  1 in 
Trench VII. It contained artefacts made using the characteristic 
blade technology (Chapter III.3, Pls. 23) and a collection of 
asymmetric preforms – which show attempts at thinning them 
by removing overpassed fl akes – created as a result of shaping 
said artefacts (Chapter III.5, Pls. 13–16). Th e fi rst of the groups 
mentioned can be linked with a chronologically earlier episode, 
which will be shown later. On the other hand, the collection of 
preforms with repeating morphological features resulting from 
manufacturing errors allows an assumption that they were made 
by one person, who spoiled several similar bifacial forms in an 
analogous way.

Th e trenches in the southern part of the mine were 
characterized by a much larger number of bifacial forms, however, 
not enough material was obtained from the oldest feature IV/3 
to determine its cultural affi  liation. Th e remaining shaft s diff ered 
in the quality of raw material, but the production in all of them 
was concentrated around bifacial forms and possibly also cores 
used to detach massive fl ake blanks (Chapter III.3, Pls. 18–20; 
Chapter III.4, Pls. 12). In addition, rescue excavations were 
carried out in this part of the site, with their results replicating the 
outline presented. Th e bifacial technology also dominated in the 
central part of the site, where Trench I was located. It seems that 
fl int of the best quality, with a well-crystallised structure and few 
inclusions or interbeds, was obtained and processed in this part 
of the site (Chapter III.3, Pls. 1–15, 16:1, 17:2; Chapter III.4, 
Pls. 1–11).

Comparing the chaîne opératoire of Ożarów sickles with 
the technologies from other areas, some similarities and 
diff erences can be seen. Both the Rügen artefacts (Rassmann 
2000, p. 8) and the material from Myrohoshcha show traces 
of removal of overpassed fl akes in a controlled and intentional 
manner in order to signifi cantly thin the specimens. Th is 
treatment, which has been mentioned many times here, is 
much less frequently recorded on the daggers from these 
areas. It can be assumed that the reason for this lies in the 
proportions of these artefacts – sickles were usually much 
narrower, thus the detachment of such a fl ake was easier and 
less risky. As far as function is concerned, asymmetrical knives 
were tools designed for much more intensive work and were 
probably used more oft en than daggers.

Th e presence in the inventory studied of the blade technology, 
which was probably an alteration of the fl ake method used at the 
site within Shaft  I/4, also seems interesting. Additionally, a small 
concentration of blade cores was registered in Shaft  I in Trench 
VII. It may be indicated by the method of obtaining blanks by 
means of indirect percussion.

Moreover, it is worth noting that the quality of workmanship 
of Ożarów sickles showed low level of competence and know-how 
compared to similar forms known from Western Ukraine. Th e 
manufacture and distribution of goods from the mining fi eld at 
Ożarów had a more local character than in the case of Volhynian 
workshops. However, the origins of production in the area of 
the mine can be traced to eastern infl uences. Th e interactions 
between these areas were probably mutual to some extent. Th is 
means that there should be pieces from both groups of artefacts – 
in this case Ożarów and Volhynian sickles – present on the traffi  c 
routes and within the manufacturing centres. Analysing the map 
of occurrence of the former group, it is clear that the farthest the 
imports reached was to the east and south. Th ey are practically 
not recorded in other areas. Additionally, numerous sickles from 
the Volhynian region, made of local fl int, reached the territory of 
Lesser Poland (Libera 2001, p. 117). Th e Ożarów mine certainly 
represents a rather local manufacture, which, nevertheless, 
could have been linked with nearby specialised settlements 
or particular groups within the community (cf. Chapter XI). 
Th is is supported by traces of numerous tool repairs, showing 
lower level of workmanship. Th is type of retouching was usually 
performed using the pressure technique, which is the easiest skill 
to master. Assuming such a manufacturing-utility model, a group 
of knappers would have been responsible for the creation of the 
tools in question, which then would have been passed to users 
with lesser skills. Alternatively, it could be applied to an entire 
group of residents, who supplied the region with sickles made of 
Ożarów fl int, possibly also as a seasonal activity. Unfortunately, we 
currently do not have any data that could confi rm this thesis. Only 
remains of pits were discovered at the settlement in Mierzanowice. 
Although they are a valuable source of information on knapping, 
they cannot be used to carry out spatial analyses concerning the 
relations between individual households or to study the functional 
zones in detail (Balcer 1977).





ROZDZIAŁ IV

MATERIAŁY ZE SKAŁ NIEKRZEMIONKOWYCH 

IV.1. Petrografi czna analiza materiałów 

Miłosz Huber

W  trakcie badań wykopaliskowych, obok licznego mate-
riału krzemiennego, w obrębie poszczególnych jednostek stra-
tygrafi cznych odnotowano występowanie form kamiennych. 
Okazy te występowały zarówno w  wypełniskach szybów, jak 
i  warstwie ornej. Materiał ze skał niekrzemionkowych liczy 
959 okazów, wydzielonych na podstawie przesłanek mogących 
świadczyć, że były narzędziami lub przyniesiono je jako tzw. 
manuporty. Dodatkowo pozyskano próbę otoczaków wystę-
pujących w utworach czwartorzędowych na stanowisku. Skały 
te wstępnie określono jako narzutowe, oprócz nich odnotowa-
no pojedyncze formy z opoki. W czasie klasyfi kacji materiału 
większość zbioru określono jako geofakty, czyli okazy, które 
nie noszą żadnych śladów obróbki (tabela 1). Najwyższy udział 
materiału naturalnego odnotowano w  szybie I/4 i  I/5, gdzie 
formy te stanowią 93–94% zbioru. Pozyskane formy kamienne 
znajdowały się zarówno w pracowniach, jak i zasypiskach po-
szczególnych obiektów. Jako że większość zidentyfi kowanych 
narzędzi została wykonana z surowców, które miały swoje od-
powiedniki w okazach naturalnych, to szlifom petrografi cznym 
poddano głównie drugie z  wymienionych. Z  kolei materiał 
łączony z  działalnością antropogeniczną na stanowisku pod-
dano badaniom ukierunkowanym na prześledzenie przyczyn 
powstania poszczególnych deformacji oraz przekształceń zaob-
serwowanych na narzędziach (rozdz. IV.2.), po wcześniejszym 
określeniu ich rodzaju za pomocą niewielkich przybliżeń. 

Metodyka badań

Próbki skał zostały poddane obserwacjom makroskopo-
wym oraz z  udziałem lupy binokularnej w  celu ich selekcji 
i  pogrupowania. Brano tu pod uwagę podobieństwa składu 

Tabela 1. Narzędzia kamienne na stanowisku w Ożarowie. 
Table 1. Stone tools from the Ożarów site.

Lokalizacja zabytki geofakty
wykop I

warstwa orna 23 135
I/1 13 138

okolice I/1 3 23
I/2 13 112

okolice I/2 0 1
I/3 18 27

okolice I/3 0 1
I/4 17 163
I/5 1 15

wykop II
warstwa orna 5 2

wykop III
warstwa orna 0 0

wykop IV
warstwa orna 0 0

szyb IV/1 1 0
szyb IV/3 
lub IV/2 3 6

szyb IV/3 0 2
szyb IV/4 1 4
szyb IV/4 
(+ IV/6) 1 0
szyb IV/5 2 4
szyb IV/6 3 4

wykop V
pracownie na W od szybu V/1 [?] 2 0

wykop VII
pracownie na N od szybu VII/1 12 57

szyb VII/1 67 44
pracownie na S od szybu VII/1 5 15

fundamenty domu Bidzińskiego
brak 0 1

odcinek A, K, L, Ł 4 0
odcinek B-J, M-N 9 2
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mineralogicznego, struktury i  tekstury badanych skał. Spo-
śród określonych w  ten sposób typów skał wybrano okazy 
o  charakterze przewodnim, które zostały poddane dalszej 
szczegółowej analizie z  użyciem technik mikroskopowych 
(Baker 1994; Blicharska i  in. 2015; Huber 2012; 2014; Kit-
tel 1999). Badania te były prowadzone z użyciem optycznego 
mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM2500P oraz skanin-
gowego mikroskopu elektronowego Hitachi SU6600, które 
znajdują się w Katedrze Geologii, Gleboznawstwa i Geoinfor-
macji na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Wyniki

Obserwacje makroskopowe
Badania makroskopowe polegały na próbie dokonania 

identyfi kacji skał przy wykorzystaniu metod nieniszczących 
okazy, to znaczy z użyciem obserwacji makroskopowych oraz 
lupy binokularnej. Próbki te zostały pogrupowane, a ich szcze-
gółowy opis znajduje się w tabeli 2 oraz na rycinie 1. 

Ogółem przebadano 69 próbek skał, w  tym 17 osado-
wych, 27 magmowych i  25 metamorfi cznych. Selekcji do-
konano na reprezentatywnej grupie okazów z wykopu I, IV 
i VII. Formy te zaklasyfi kowano jako geofakty lub narzędzia. 
Wśród skał osadowych stwierdzono głównie piaskowce, 
z  czego 9 z  nich zakwalifi kowano jako odmianę jotnicką 
(piaskowce eokambryjskie, które są narzutniakami polo-
dowcowymi, pochodzącymi z  terenów obecnej Skandyna-
wii) (Lundmark, Lamminen 2016; Pulveraft  1985). W przy-

padku skał magmowych i metamorfi cznych wszystkie okazy 
zakwalifi kowano jako narzutniaki, gdyż w omawianym tere-
nie tego typu skały nie występują in situ w podłożu (Czubla 
2015; Czubla i  in. 2006). Spośród badanych prób magmo-
wych wyróżniono takie skały jak: monzogranit (11 okazów), 
żyła kwarcowa (8), pegmatyt (6), sjenogranit (5), monzonit 
(1), granit (1), granit dwumikowy (1) oraz żyła kwarcowo-
-hematytowa (1). W przypadku prób metamorfi cznych od-
powiednio wydzielono: gnejs (8), metaryolit (7), amfi bolit 
(5), łupek felzytowy (3), łupek kwarcowo-łyszczykowy (1), 
gnejs oczkowy (1). 

25%

36%

39%

Charakter zbadanych okazów

osadowe

magmowe

metamorficzne

Ryc. 1. Wykres ukazujący proporcje rodzajów zbadanych skał z uwagi 
na ich genezę. 

Fig. 1. Diagram showing the proportions of the types of examined 
rocks in terms of their genesis.

Tabela 2. Wyniki badania makroskopowego omawianych skał.
Table 2. Results of macroscopic examination of the rocks discussed.

skały niekrzemienne Próbki suma
skały osadowe                  17
piaskowiec Oż 81/95 -1 Oż 81/95 -2 Oż 81/95 -3 Oż 82/155 -1 Oż 82/166 -1 Oż 81/36 -1 Oż 82/142 -1 Oż 81/166 -2 8
piaskowiec Dala Oż 81/95 -4 Oż 81/95 -5 Oż 82/166 -3 Oż 82/155 - 2 Oż 82/168 -1 Oż 82/163 -1 Oż 82/165 -1,2,3   9
skały magmowe                  27
monzonit Oż 82/175 -1               1
granit Oż 82/166 -4               1
monzogranit Oż 82/201 -1 Oż 81/95 - 6,7 Oż 82/36 -2 Oż 82/36 -3 Oż 82/166 -5,6,7 Oż 81/63 -1 Oż 82/208 -1  Oż 82/143 -1 11
sjenogranit Oż 81/95 -8, 9, 

10, 11, 12 
                              5

granit dwumikowy Oż 82/155 -3               1
żyła kwarcowa Oż 82/187 -1 Oż 82/143 -2 Oż 81/95 -13 Oż 81/45 -1 Oż 81/95 -14 Oż 81/95 -15 Oż 81/95 -16 Oż 81/95 -17 8
żyła kwarcowo-
hematytowa

Oż 81/166 -8               1

pegmatyt Oż 83/247 -1 Oż 81/95 -18 Oż 81/95 -19 Oż 81/95 -20,21 Oż 81/95 -22       6
skały metamorfi czne                  25
amfi bolit Oż 81/187 -2 Oż 81/36 -4 Oż 81/63 -2 Oż 81/93 Oż 82/162 -1     5
metaryolit Oż 82/147 -1 Oż 82/166 -9 Oż 81/97 Oż 80/13 -1 Oż 81/95 -23 Oż 81/95 -24 Oż 82/145 -1   7
łupek kwarcowo-
łyszczykowy

Oż 82/144 -1               1

łupek felsytowy Oż 81/95 -25 Oż 81/95 -26 Oż 81/114 -1           3
gnejs Oż 82/166 -10 Oż 82/202 -1 Oż 82/166 -11 Oż 82/168 -2 Oż 82/106 -1 Oż 81/95 -27 Oż 81/95 -28 Oż 82/199 -1 8
gnejs oczkowy Oż 82/158 -1               1



ROZDZIAŁ IV. MATERIAŁY ZE SKAŁ NIEKRZEMIONKOWYCH 201

Próbki piaskowców to skały barwy jasnokremowej, nie-
kiedy z  widocznymi przebarwieniami, związanymi z  wystę-
powaniem w  nich tlenków i  wodorotlenków żelaza. Piasko-
wiec pochodzący z rejonu Gór Świętokrzyskich to piaskowiec 
kwarcowy o  spoiwie krzemionkowo-ilastym z  widocznymi 
makroskopowo kryształami kwarcu. Niekiedy w  omawia-
nej skale występują także cechy tekstualne pokreślone przez 
warstwowanie, zaznaczające się uporządkowanym ułożeniem 
składników klastycznych skały. Występujące obok nich pia-
skowce, zakwalifi kowane do eratyków ze Skandynawii (Dala), 
są mocno skonsolidowane i  przekrystalizowane. Zwykle po-
siadają barwę szaro-różową, niekiedy przechodzącą w  różo-
wo-czerwoną, wynikającą ze znacznej ilości tlenków i wodo-
rotlenków żelaza. Obserwacje makroskopowe wykazują, iż 
jest to skała zbudowana z klastów kwarcu, któremu może to-
warzyszyć pewna ilość innych minerałów o spoiwie krzemion-
kowym, zrekrystalizowanym, powodującym znaczną zwartość 
omawianych skał. Niekiedy widoczne jest w nich warstwowa-
nie lub drobna laminacja, podkreślona zróżnicowanym wysy-
ceniem tlenkami żelaza. W przypadku granitoidów (granitu, 
monzogranitu, granitu dwumikowego) są to skały o  barwie 
różowo-szarej z  widocznymi kryształami ortoklazu oraz to-
warzyszącymi im kwaśnymi plagioklazami (bogatymi w sód), 
które wraz z kwarcem tworzą tło skalne. Wielkość i ilość po-
szczególnych minerałów może być różna, nadając indywidu-
alny charakter każdemu z  badanych okazów. Akcesorycznie 
towarzyszy im w  niewielkiej ilości biotyt i/lub muskowit. 
W sjenogranicie ilość skaleni alkalicznych dominuje nad po-
zostałymi składnikami skały, nadając jej zabarwienie czerwo-
no-różowe, w  monzogranicie proporcja skaleni alkalicznych 
(potasowych) i plagioklazów (głównie sodowych) jest mniej 
więcej równa, dominując nad kwarcem, zaś w  granicie zwy-
czajnym ich ilość może być nieco mniejsza, nadając skale bar-
wę szaro-czarną z uwagi na większą ilość biotytu. Omawiany 
przykład monzonitu to skała barwy różowo-szarej, w  której 
dominującymi składnikami są skalenie alkaliczne i plagiokla-
zy. Kwarc w monzonicie nie jest spotykany lub jego ilość nie 
przekracza kilku procent objętości skały. Zdarzają się także 
niewielkie ilości biotytu, widocznego w  postaci niewielkich 
agregatów ulokowanych w interstycjach skaleni. Występujące 
wśród omawianych skał pegmatyty to próbki o składzie gra-
nitowym, w których poszczególne kryształy osiągają wielkość 
przekraczającą kilka cm. W zależności od charakteru okruchu 
może w nim dominować udział skalenia alkalicznego lub pla-
gioklazu, a także innych minerałów. W przypadku żyły kwar-
cowej lub kwarcowo-hematytowej widoczne są duże przekry-
stalizowane kryształy kwarcu. Kryształy te, w  porównaniu 
z kwarcytami, są z reguły znacznie większe, niekiedy dominu-
je w nich element tekstualny, podkreślony przez specyfi czne 
ułożenie kryształów (palisadowe, druzytowe). Sporadycznie 
w  przestrzeniach pomiędzy kwarcem znajduje się hematyt, 
występujący w omawianych typach skał w formie akcesorycz-
nej. Wśród skał metamorfi cznych gnejsy są podobne do gra-
nitów, wykazując jednak silne linijne struktury, podkreślone 

przez ułożenie skaleni wydłużonymi osiami w podobnej kon-
wencji, w  niektórych przypadkach także podkreślone przez 
występujący w skale biotyt. W przebadanych okazach gnejsu 
oczkowego skalenie i  kwarc układają się w  charakterystycz-
ne skupienia otoczone łyszczykami. Towarzyszące im łupki 
zbudowane są głównie z  kwarcu oraz mikroklinu, nadające-
go omawianym skałom zabarwienie szaro-różowate, niekiedy 
z  zielonkawym odcieniem. Obok skaleni pojawia się biotyt, 
także z niewielką domieszką chlorytów i epidotu, czasem tak-
że z towarzyszącymi im minerałami rudnymi (tytanomagne-
tytem). Łupek felzytowy zbudowany jest głównie z  kwarcu, 
któremu towarzyszą plagioklazy (sodowe) oraz jasne łyszczyki 
(paragsyt, muskowit, serycyt), nadając omawianej skale jasno-
kremowe zabarwienie. Łupek amfi bolitowy to z  kolei skała 
zwykle zabarwiona na ciemnoszaro lub ciemnozielono, z do-
minującą w niej hornblendą zwyczajną, która tworzy ciemne 
strefy w  skale. W  strefach pomiędzy słojami amfi bolowy-
mi występują kwarc i  plagioklazy, tworzące jasne fragmenty 
w  omawianych skałach. Charakterystyczną skałą metamor-
fi czną jest metaryolit, zabarwiony na różowo, z widocznymi 
większymi kryształami różowych i  czerwonawych skaleni 
alkalicznych, którym towarzyszy kwarc, biotyt. Minerały te 
ulokowane są w zrekrystalizowanym już cieście skalnym, któ-
re zbudowane jest z bardzo drobnych kryształów o podobnym 
charakterze, jak ich większe odpowiedniki. W skale występują 
także kryształy akcesoryczne, takie jak: epidot, chloryty, roz-
proszone minerały rudne. 

Wyniki obserwacji mikroskopowych (optycznych)
W efekcie przeprowadzonych analiz wytypowano do dal-

szych badań ogółem 9 próbek skał: Oż 82/142 (piaskowiec), 
Oż 82/166 (piaskowiec Dala), Oż 82/175 (granitoid), Oż 
81/36 (łupek amfi bolowy), Oż 82/143 (monzogranit), Oż 
81/36 (lupek amfi bolowy), Oż 82/144 (łupek kwarcowo-
-łyszczykowy), Oż 82/147 (metaryolit), Oż 82/106 (gnejs), 
Oż 82/166 (gnejs) oraz Oż 82/199 (gnejs). Poniżej zostały 
zaprezentowane wyniki prac przeprowadzonych na wykona-
nych preparatach płytek cienkich, odkrytych, polerowanych, 
które zostały wykonane z wybranych skał. 

Piaskowiec z Gór świętokrzyskich (próba Oż 82/142) 
Tło skały wypełniają kryształy kwarcu, zwykle posiadają-

cego obłe, obcokształtne granice, niekiedy sąsiadujące ze sobą 
w sposób suturowy, w innych przypadkach wykazujące ślady re-
krystalizacji, uzyskując subhedralny kształt. Kryształy te wyka-
zują ściemnianie faliste, pomiędzy poszczególnymi domenami 
ziaren występują niewielkie inkluzje zbudowane z różnych faz, 
w tym także hematytu, klinochloru oraz substancji gazowych 
(ciekłych?). Pomiędzy nimi spotyka się sporadycznie agregaty 
drobnych ziaren litoklastów kwarcytowych, których ilość nie 
jest duża; są one zbudowane z  drobnych kryształków kwarcu 
o  anhedralnym kształcie. Skalenie występują bardzo rzadko, 
w postaci niewielkich kryształków ortoklazu. Oprócz minera-
łów femicznych w omawianej skale występują także różnorodne 
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fazy ciemne, rozproszone w tle: chloryty, serycyt, biotyt oraz he-
matyt, widoczny również w interstycjach pomiędzy agregatem 
blaszek. Towarzyszą mu niekiedy muskowit oraz minerały nie-
przeźroczyste. Część skupisk omawianych łyszczyków przypo-
mina zredeponowany i zmieniony wtórnie glaukonit. Niektóre 
z nich posiadają kształt reliktowych większych minerałów, któ-
re zostały obecnie wyparte i występują w szczątkowej formie po-
ikilitowych wrostków łyszczykowo-epidotowych z hematytem. 
Ponadto skałę przecinają drobne spękania wypełnione opalem. 
W świetle odbitym stwierdzono także niewielkie ilości pirytu.  
Jest to skała osadowa, stosunkowo zwarta, posiadająca częścio-
wo zrekrystalizowany szkielet ziarnowy, który skonsolidował 
osad, praktycznie wypierając spoiwo krzemionkowe. Wtórny 
charakter obecnie występujących spękań świadczy o procesach 
tektonicznych, występujących w omawianej skale. 

Piaskowiec jotnicki (próba Oż 82/166).  
Tło skały budują kryształy kwarcu oraz ortoklazu. Kwarc 

posiada kształt anhedralny (podobnie jak i skalenie), zwykle 
ściemnia faliście, a granice kryształów są niekiedy dość mocno 
postrzępione. W  sąsiedztwie kryształów oraz w  ich strefach 
spękań pojawia się także hematyt. Obok tych krystaloklastów 
występują także litoklasty kwarcytów, zbudowanych z drob-
nych ziaren pokruszonego kwarcu, niekiedy z dodatkiem he-
matytu. Z reguły klasty te są dobrze obtoczone. Sąsiadujący 
z  kwarcem ortoklaz bywa zserycytyzowany (w  niewielkim 
stopniu), posiada również wrostki hematytu. Obok ortoklazu 
spotyka się też w mniejszym stopniu krystaloklasty mikrokli-
nu. W interstycjach tych minerałów występuje muskowit oraz 
epidot i chloryty. Sporadycznie pojawia się także cyrkon oraz 
chalkopiryt i galena (pojedyncze ziarna). Omawiana skała sta-
nowi osad, który powstał poprzez depozycję skaleni i ziaren 
kwarcu, a  także starszych od nich litoklastów (redeponowa-
nych) w wyniku abrazji skał zarówno osadowych (kwarcyty), 
jak i magmowych (mikroklin) – i być może – także metamor-
fi cznych (ortok także stosunkowo mocno skonsolidowana 
(Lundmark, Lamminen 2016; Pulveraft  1985). 

Granitoid (monzonit, próba Oż 82/175). 
Tło skały stanowią kryształy kwarcu, ściemniającego 

faliście o  anhedralnych kształtach, silnie postrzępionych 
granicach. Tworzą one niekiedy agregaty zbudowane z  kil-
ku kryształów kwarcu. Obok nich pojawia się silnie zsery-
cytyzowany ortoklaz, a także mikroklin. W skale występują 
też plagioklazy (kwaśne), wykazujące procesy serycytyzacji. 
W interstycjach minerałów jasnych znajdują się fazy femicz-
ne, reprezentowane przez biotyt oraz hornblendę zwyczaj-
ną, tworzące agregaty. Na ich tle można dostrzec minerały 
rudne oraz cyrkony. W skale widoczny jest również epidot, 
chloryty oraz niewielkie ilości węglanów. Omawiana skała to 
granitoid, który uległ procesom metamorfi zmu (być może 
sama skała ma charakter reomorfi czny), a  następnie proce-
som metasomatycznym (wzbogacenie w K, Na) i w efekcie 
saussurytyzacji.  

Łupek amfi bolowy ze skaleniami i piroksenami (próba Oż 
81/36).

Tło skalne tworzą kryształy plagioklazów, polisyntetycz-
nie zbliźniaczonych, tworzących zserycytyzowane, obco-
kształtne tabliczki, ułożone w sposób bezładny względem osi 
optycznych, w  formie agregatów zbudowanych z  kilkunastu 
kryształów. W ich tle często spotyka się serycyt, niekiedy tak-
że kalcyt oraz klinochlor. Towarzyszą im kryształy ortoklazu, 
również zserycytyzowane. Pomiędzy tymi kryształami leuko-
kratycznych faz spotyka się duże ilości hornblendy zwyczaj-
nej, tworzącej wydłużone tabliczki, poprzerastanych między 
sobą kryształów w  sposób poikilitowy. W  ich sąsiedztwie 
można spotkać reliktowe fazy piroksenów, reprezentowane 
przez ziarna diopsydu oraz rzadziej hiperstenu, diablastycz-
nie poprzerastane amfi bolami. W  ich sąsiedztwie spotyka 
się pojedyncze minerały rudne (piryt i  chalkopiryt). Pirok-
senom często towarzyszą niewielkie agregaty magnetytu oraz 
pojedyncze igiełki epidotu. Układ klinopiroksenów świadczy 
o  występowaniu struktury ofi towej, na co wskazują relikty. 
Jest to skała o charakterze ortometamorfi tu, której protolitem 
mogły być skały o charakterze dolerytu lub gabronorytu. 

Łupek kwarcowo-łyszczykowy (próba Oż 82/144). 
Na pierwszym planie obserwacji skały tworzą różnej wiel-

kości kryształy kwarcu, tworzące osamotnione wystąpienia 
lub trwożące agregaty w masie bardzo drobnego tła kwarco-
wo-skaleniowego. Kwarce te ściemniają zwykle faliście, po-
siadają suturowe granice, niewykazujące spękań. Obok tych 
większych kryształów w  skale dominuje masa drobnych faz, 
które wypełniają tło. Są one bardzo drobne, choć wśród nich 
zdarzają się nieco większe kryształy ortoklazu, zwykle o bar-
dzo postrzępionych granicach, często zserycytyzowanego. 
Niejednokrotnie zdarzają się tam kryształy ortoklazu, posia-
dającego liczne drobne wrostki kwarcu, chlorytów, epidotu, 
hematytu i minerałów nieprzeźroczystych. W skale występu-
ją także ziarna cyrkonu, zwykle o  anhedralnych kształtach, 
wykazującego polistadialną budowę oraz tworzącego, szcze-
gólnie w  minerałach femicznych, tzw. halo pleochroiczne. 
W  świetle odbitym stwierdzono niewielkie ilości tytanitu 
oraz ilmenitu (pojedyncze ziarna). W  skale występują stre-
fy spękań i  poślizgów, podkreślone przez minerały femicz-
ne i  rudne. Omawiana skała to parametamorfi t, zbudowany 
z drobnych pokruszonych ziaren kwarcu oraz skaleni, którym 
towarzyszą cyrkony. Niewykluczone, iż pierwotnie był to osad 
zdeponowany w strefi e o dużej energii niszczenia. W dalszym 
etapie, po konsolidacji i metamorfi zmie, doszło do rekrystali-
zacji niektórych ziaren skaleni, być może przy pewnym wzbo-
gaceniu skały we fl uidy potasu i sodu. Ostatnim epizodem jest 
krystalizacja dużych ziaren kwarcu, tworzących soczewki i po-
jedyncze ziarna na tle skały. 

Metaryolit (próba Oż 82/147). 
Tło skały stanowią zrekrystalizowane kryształy ortokla-

zów, niekiedy noszących w sobie drobne łuseczki klinozoisytu 
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oraz chlorytów. Towarzyszą im licznie występujące drobne 
inkluzje hematytu, a sporadycznie minerały nieprzeźroczyste. 
Wśród inkluzji prawdopodobnie występuje też kumingtonit. 
Na tle kryształów widoczny jest kwarc w formie pojedynczych 
fenokryształów o charakterystycznym haczykowatym kształ-
cie, ściemniających prosto, a obok nich licznie występują na 
tle zrekrystalizowanych ortoklazów myrmekity z kwarcem. Są 
one w omawianej skale bardzo częste, przybierając najróżniej-
sze formy. W  świetle odbitym stwierdzono niewielkie ilości 
pirytu. Jest to skała będąca ortometamorfi tem, którego pro-
tolitem był ryolit. Skała nie przeszła zbyt wysokiego stopnia 
metamorfi zmu, stąd też w chwili obecnej da się odczytać jej 
pierwotny charakter (Czubla 2015; Czubla i in 2006). 

Gnejs słojowy, mikroklinowo-kwarcowo-biotytowy (pró-
ba Oż 82/106).

Tło skały tworzą kryształy kwarcu oraz mikroklinu w po-
staci polimineralnych agregatów o  wydłużonym kształcie. 
Kwarc ma formę kryształów o suturowo wykształconych gra-
nicach, ściemniających faliście, niekiedy z  niewielką ilością 
hematytu w  interstycjach międzyziarnowych oraz pojedyn-
czymi wrostkami blaszek biotytu. Kryształom tym towarzyszy 
zróżnicowanej wielkości mikroklin, wykształcony w  postaci 
agregatów obcokształtnych zdeformowanych kryształów. 
W  sąsiedztwie plagioklazów (albitu) występują niewielkie 
myrmekity. Obok tych minerałów widoczne są w skale licz-
ne przestrzenie wypełnione plagioklazami (albitem), mocno 
zserycytyzowanymi. Na tle tych kryształów występują fazy 
nieprzeźroczyste. W  świetle odbitym stwierdzono niewiel-
kie ilości tytanomagnetytu.  Pomiędzy skaleniami i kwarcem 
występują agregaty łyszczykowe (biotytowe). Towarzyszą mu 
niewielkie ilości epidotu, amfi boli (kumingtonit, riebeckit) 
oraz chloryty. W  ich sąsiedztwie znajdują się minerały nie-
przeźroczyste oraz inkluzje hematytu. Hematyt jest obecny 
w postaci inkluzji w obrębie plagioklazów. Omawiana próbka 
skały to prawdopodobnie ortometamorfi t, którego protoli-
tem były utwory granitoidowe.

Gnejs (próba Oż 82/143).
Tło skały wypełniają minerały leukokratyczne w  postaci 

kwarcu, ortoklazu, mikroklinu i plagioklazów (albitu). Kwarc 
tworzy zróżnicowane, duże i  małe kryształy, niekiedy spę-
kane, występujące w  postaci agregatów, o  granicach obłych, 
ściemniających faliście. Spękania w  kwarcu niekiedy wypeł-
nione są tlenkami i wodorotlenkami żelaza (hematyt, getyt). 
W  bliskim sąsiedztwie kwarcu występują plagioklazy oraz 
ortoklaz, tworząc czasem myrmekity. Występujący w  skale 
ortoklaz często jest zserycytyzowany, podobnie jak i  pla-
gioklazy. Ponadto niektóre kryształy ortoklazu noszą ślady 
regeneracji, podkreślone przez mikroklin, który ulega przej-
ściu w ortoklaz. W minerałach tych, jak i w  ich sąsiedztwie 
występuje biotyt, wysokotytanowy, niekiedy z towarzyszący-
mi mu minerałami rudnymi i drobnymi ziarnami hematytu.  
Występujące w omawianej skale mikrokliny tworzą obwódki 

na ortoklazach, regenerując je, rzadziej występując samodziel-
nie. W świetle odbitym stwierdzono niewielkie ilości pirytu 
w postaci rozdrobnionych kryształów oraz ilmenit w biotycie. 
Omawiana skała to gnejs, który uległ wtórnym procesom feld-
spatyzacji. Zmiany metasomatyczne były zapewne przeprowa-
dzone w obecności niewysokiego metamorfi zmu temperatu-
rowego skały, co przyczyniło się do odmieszania łyszczyków 
i wydzielenia się z nich faz rudnych, które im towarzyszą. 

Gnejs (próba Oż 82/199). 
Tło skały buduje kwarc wraz z  zserycytyzowanym orto-

klazem oraz mikroklinem. Kwarc tworzy wielkokrystaliczne 
agregaty o charakterystycznych, postrzępionych granicach, 
ściemnia faliście. Obok współwystępuje akcesoryczne cyrkon. 
Ortoklaz posiada anhedralny kształt, podobnie jak i mikro-
klin. W interstycjach tych minerałów znajduje się biotyt (czę-
sto wysokotytanowy halo pleochroicznym). Niekiedy biotyt 
wykazuje chlorytyzację, a w sąsiedztwie pojawiają się epidot 
i  tlenki żelaza. Miki te zwykle ułożone są w  skale w  sposób 
równoległy do siebie, tworząc strukturę gnejsową. W świetle 
odbitym stwierdzono niewielkie ilości magnetytu (głównie 
w sąsiedztwie biotytu). Omawiana skała to gnejs, który uległ 
pewnym procesom metasomatycznym, o czym świadczy poja-
wianie się mikroklinu w sąsiedztwie ortoklazu. 

Zakończenie

Omawiane powyżej próbki skał to w  głównej mierze 
materiał magmowy i  metamorfi czny pochodzący z  osadów 
plejstocenu, który w  postaci eratyków został przywleczony 
przez lądolód w  czasie zlodowaceń. Ich pochodzenie nale-
ży wiązać ze Skandynawią, a na omawianym obszarze są one 
powszechne (Czubla 2015; Czubla i  in 2006). Okazy te, 
występujące w osadach gliny zwałowej, w ozach oraz innych 
formach polodowcowych, mogły być redeponowane przez 
procesy erozji i ruchów masowych (Gardziel 1997; Moraw-
ski 1959; Złonkiewicz 1992; 1994; Szydłowski 2017). Były 
one atrakcyjnym źródłem materiału kamiennego o istotnych 
własnościach mechanicznych. Wśród zaobserwowanych skał 
występują także utwory osadowe (piaskowce), których po-
chodzenie może się wiązać z transportem lodowcowym (pia-
skowiec jotnicki z  syneklizy perybałtyckiej), ale też mogą 
pochodzić z  lokalnych skał podłoża, gdyż w rejonie obrze-
żenia Gór Świętokrzyskich występują formacje piaskowców 
o różnym wieku (Gardziel 1997; Kozłowski 1986; Fijałkow-
ska-Mader i  in. 2019; Huber, Mroczek 2012; Huber 2014; 
Migal 2005; Morawski 1959; Nita i in. 2018). Ich konkretna 
pozycja stratygrafi czna oraz charakter są obecnie trudne do 
określenia, gdyż w otoczeniu występuje wiele formacji tego 
typu osadów o podobnej makroskopowej strukturze. Swym 
wyglądem najbardziej przypominają one piaskowce wieku 
jurajskiego (Kozłowski 1986; Złonkiewicz 1992; 1994), 
które powinny znajdować się w niedalekim sąsiedztwie skał, 
z których pozyskiwano krzemień.
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Podsumowując należy uznać, że przebadany materiał skal-
ny jest różnorodny. Wykazane cechy genetyczne i pewne wła-
sności petrografi czne, wpływające na jego cechy mechaniczne, 
mogły przekładać się na atrakcyjność tych skał dla człowieka. 
Zawartość procentowa poszczególnych typów skał odzwier-
ciedla zapewne przekrój materiału klastycznego znajdującego 
się w osadach przypowierzchniowych, który można odnaleźć 
w okolicach stanowiska. 
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IV.1. Petrographic analyses

Th e exploration of the “Za garncarzami” mining fi eld yielded 
objects made of stone. In addition to abundant fl int material, 
the presence of stone forms in individual stratigraphic units was 
noted during the excavations. Th ese specimens were found both 
in the fi lls of the shaft s and in the topsoil. Th e material made of 
non-siliceous rocks consists of 959 specimens. Th e forms in this 
category were selected based on indications that they were tools 
or were brought as so-called manuports. Additionally, a sample 
of pebbles/cobbles was obtained from the Quaternary deposits 
found at the site. During the classifi cation of the material, most of 
the assemblage was identifi ed as geofacts, i.e., specimens that do not 
show any signs of knapping. Th e highest share of natural material 
was recorded in Shaft  I/4 and I/5, where these forms account for 
93–94% of the assemblage. As most of the tools identifi ed were 
made of raw materials which had their counterparts in natural 
specimens, thin sections were prepared mainly for the latter. 

From the non-fl int material, macroscopic and then microscopic 
analyses were carried out on sedimentary (sandstones), igneous 
(granitoids) and metamorphic (schists, metaporphyry, gneisses) 
rocks. Th e rock samples were examined macroscopically and 
using a binocular magnifi er, so that they could be selected and 
grouped. Similarities in mineralogical composition, structure 
and texture of the studied rocks were considered. Leading 
specimens were selected from among the types of rocks identifi ed 
in this manner and subjected to further detailed analysis using 
microscopic techniques (Baker 1994, Blicharska et al., 2015, 
Huber 2012, 2014, Kittel 1999). Th e research was carried out 
using the Leica DM2500P optical polarization microscope 
and the Hitachi SU6600 scanning electron microscope, which 
are located at the Department of Geology, Soil Science and 
Geoinformation at the Faculty of Earth Sciences and Spatial 
Management of Maria Curie-Skłodowska University in 
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Lublin. In total, 70 rock samples were analysed, including 17 
sedimentary, 27 igneous and 26 metamorphic rocks. Th e forms, 
classifi ed as geofacts or tools, were selected from a representative 
group of specimens from Trench I, IV and VII. Th e sedimentary 
rocks were identifi ed mainly as sandstones; nine of them were 
classifi ed as Jotnian (Eocambrian sandstones, which are glacial 
erratics originating in the areas of present-day Scandinavia) 
(Lundmark, Lamminen 2016, Pulveraft  1985). In the case of the 
igneous and metamorphic rocks, all specimens were classifi ed as 
erratics, as such rocks do not occur in situ in the substrate of the 
area under discussion (Czubla 2015, Czubla et al. 2006). Among 
the igneous samples studied, the following rocks were identifi ed: 
monzogranite (11  specimens), quartz vein (8), pegmatite (6), 
syenogranite (5), monzonite (1), granite (1), bi-mica granite (1), 
quartz-hematite vein (1). In the case of the metamorphic samples, 
gneiss (8), metarhyolite (7), amphibolite (6), felsic schist (3), 
quartz-mica schist (1), augen gneiss (1) were distinguished. In 
regard to the sedimentary rocks, the sandstone samples are light 
cream in colour, sometimes with visible discolouration due to the 
presence of iron oxides and hydroxides. Th e sandstone from the 
Świętokrzyskie Mountains region is quartz sandstone with clayey 
siliceous cement and macroscopically visible quartz crystals. 
Sometimes, in the rock discussed, there are also textural features 
emphasised by the layering marked by an ordered arrangement 
of clastic components of the rock. Th e co-occurring sandstones 
classifi ed as erratics from Scandinavia (Jotnian) are strongly 
consolidated and recrystallized. Th ey are usually grey and pink, 
sometimes turning to pink and red due to a signifi cant amount 
of iron oxides and hydroxides. Macroscopic observations show 
that it is a rock made of quartz clasts, which may be accompanied 
by a number of other minerals, with recrystallized siliceous 
cement, which results in signifi cant compactness of the rocks in 
question. Th ey sometimes show a layering or a slight lamination, 
emphasised by a varied saturation with iron oxides. Th e 
granitoids (granite, monzogranite, bi-mica granite) are pink and 
grey rocks with visible orthoclase crystals and accompanying acid 
plagioclases (rich in sodium) which, together with quartz, form 
the groundmass of the rock. Th e size and number of individual 
minerals may vary, giving each of the examined specimens 
a unique character. Th ey are accompanied by a small amount 
of biotite and/or muscovite. In syenogranite, the proportion 
of alkaline feldspars dominates over the other components of 
the rock, giving it a red and pink colour; in monzogranite, the 
proportion of alkaline (potassium) feldspars and plagioclase 
(mainly sodium) is more or less equal and dominates signifi cantly 
over quartz, while in ordinary granite their amount may be 
slightly smaller, giving the rock a grey and black colour, also 
due to the greater share of biotite. Th e described example of 
monzonite is a pink and grey rock in which alkaline feldspars and 
plagioclases are the dominant components. Quartz is not found 
in monzonite, or its amount does not exceed a few % of the rock 
volume. Th ere are also small amounts of biotite visible in the form 
of small aggregates located in interstices between feldspars. Th e 
pegmatites present among the rocks under study are samples of 

granite composition in which individual crystals reach the size 
of more than several cm. Depending on the nature of the chunk, 
alkaline feldspar, plagioclase or other minerals may be dominant. 
In the case of quartz or quartz-hematite vein, large, recrystallized 
quartz crystals are visible. Compared with quartzites, these 
crystals are usually much larger, sometimes with a dominant 
textural element emphasized by the specifi c arrangement of 
crystals (palisade, druse). At times, the spaces between the quartz 
are occupied by hematite, which appears in the discussed types 
of rocks as an accessory mineral. Among metamorphic rocks, 
gneisses are similar to granites, but show strong linear structures 
emphasized by the elongated axes of feldspars arranged in 
a similar manner, sometimes also by the biotite present in the rock. 
In the case of the augen analysed gneiss, feldspar and quartz are 
arranged in clusters surrounded by mica, which gives them their 
characteristic appearance. Th e accompanying schists are mainly 
made of quartz and microcline, which gives the rocks in question 
a grey and pink colour, sometimes with a greenish hue. Biotite, 
also with a small admixture of chlorites and epidote, sometimes 
with accompanying ore minerals (in this case, titanomagnetite) 
appears in addition to feldspars. Felsic schist is mainly made of 
quartz, accompanied by plagioclases (sodium) and light micas 
(paragsite, muscovite, sericite) giving a light cream colour to 
the rock. Amphibolic schist is in turn usually dark grey or dark 
green in colour; the dominant common hornblende forms dark 
zones in the rock. In the zones between amphibole rings there are 
quartz and plagioclases, which form light fragments in the rocks 
in question. Metarhyolite is a characteristic metamorphic rock. 
It is pink, with visible larger crystals of pink and reddish alkaline 
feldspars accompanied by quartz, biotite. Th ese minerals are 
located in an already recrystallized groundmass, which is made of 
very fi ne crystals, similar in character to their larger counterparts. 
Th ere are also accessory crystals, such as epidote, chlorites and 
dispersed ore minerals, present in the rock.

Th e rock samples discussed above are mainly igneous and 
metamorphic material from Pleistocene sediments, which was 
trapped in the form of erratics by the ice sheet during glaciations. 
Th ey come from Scandinavia and are common in the area 
studied. Occurring in glacial till sediments, eskers and other post-
glacial forms, they may have been re-deposited by erosion and 
mass movement processes. Th ey were an attractive source of stone 
material with signifi cant mechanical properties. Among the rocks 
observed, there are also sedimentary formations (sandstones), 
whose origin may likewise be related to glacial transport (Jotnian 
sandstone from the Peribaltic syneclise), but they may also come 
from the local bedrock, as sandstone formations of diff erent ages 
occur in the area around the Świętokrzyskie Mountains. Th eir 
specifi c stratigraphic position and character is currently debatable, 
as there are many formations of this type of sediments of similar 
macroscopic character in the vicinity, but their appearance is 
most reminiscent of Jurassic sandstones, which should be located 
in close proximity to the rocks from which fl int was obtained. In 
the light of the research presented, it appears that all the non-fl int 
stone objects were obtained in situ.
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IV.2. Narzędzia kamienne 

Witold Migal, Witold Grużdź, Miłosz Huber

W rodzimej literaturze przedmiotu istnieje szereg podzia-
łów typologicznych systematyzujących narzędzia kamienne 
wykorzystywane przez społeczności prehistoryczne. Oparte 
są one zwykle na kryteriach surowcowych i morfologicznych. 
Większość materiałów kamiennych z  Ożarowa przyporząd-
kować można według zaproponowanych podziałów (m.in. 
Balcer 2008; Chachlikowski 2013; Szydłowski 2017) do na-
rzędzi w typie tłuków oraz podkładek. Bazując na wiedzy pły-
nącej ze studiów eksperymentalnych nad technikami obróbki 
krzemienia, kategorię tłuków można dodatkowo podzielić na 
miękkie i twarde. Podział ten nie łączy się z ich skalą twardości 
w skali Mohsa, lecz z efektem, jaki uzyskuje się podczas obrób-
ki nimi krzemienia (m.in. Migal 2005; Pelegrin 2000).

Łącznie podczas analiz wyróżniono 4 kategorie form ka-
miennych, które wydzielone zostały na podstawie cech opisu-
jących kształt okazu oraz rodzaj deformacji, będących wyni-
kiem obróbki lub efektem użytkowania ich jako narzędzi.

Pierwszą grupę stanowią zabytki identyfi kowane jako tłu-
ki o  kulistej morfologii oraz noszące na swojej powierzchni 
pozostałości po wymiażdzeniach i  zagładzeniach. Narzędzia 
tego typu wykonane były z zwykle otoczaków będących gnej-
sami, granitoidami i  piaskowcami (rozd. IV.1). Niekiedy, 
obok wymiażdżeń, na ich powierzchni widać negatywy po 
odłupkach, które odpadły podczas uderzania tłukami o twar-
dą powierzchnię – np. krzemień. Negatywy te zwykle zloka-
lizowane są w miejscu styku otoczaka z bryłą i mają przebieg 
przeciwny do kierunku ruchu tłuka podczas obróbki. Tego 
typu znamiona powstają wyłącznie incydentalnie, wskutek 
uderzenia skierowanego zbyt głęboko w bryłę krzemienia lub 
jako efekt skazy naturalnej otoczaka (ryc. 1:1). 

Drugą kategorię stanowią narzędzia o kształcie zbliżonym 
do dyskoidalnego (ryc. 1: 2), posiadające wyraźne i  liczne 
negatywy po odbiciach. Uderzenia te zwykle mają dośrod-
kowy kierunek i można się domyślać, że powstały na skutek 

Ryc. 1. Schemat ukazujący wykorzystywanie tłuków pierwszej i drugiej kategorii oraz odłupków odszczepionych z nich intencjonalnie oraz akcydentalnie. 
Rys. W. Grużdź.

Fig. 1. Diagram showing the use of hammers of the fi rst and second category and the fl akes that were split off  of them, accidently or on purpose. 
Drawn by W. Grużdź.
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zamierzonego obrabiania skały w celu nadania im określone-
go kształtu. Ich wąska krawędź jest zwykle wygładzona. Więk-
szość z nich powstała ze skał słabiej zespojonych, które da się 
w pewnym stopniu łupać, takich jak piaskowce szydłowieckie 
lub jotnickie (rozdz. IV.1).

Kolejną kategorię stanowią odłupki kamienne, które od-
szczepione zostały najpewniej od okazów zaliczonych do 
jednej z dwóch wyżej wymienionych kategorii. Często na ich 
powierzchni widać ślady wymiażdżeń oraz wygładzeń charak-
terystycznych dla narzędzi w typie tłuków (ryc. 1).

Ostatnią kategorię tworzą płytowate okazy noszące na po-
wierzchniach pojedyncze negatywy po odbiciach. Większość 
z nich powstała z fragmentów dużych i płaskich piaskowców, 
być może niebędących otoczakami (rozdz. IV.1).

Poczynione w toku analiz obserwacje dotyczące morfolo-
gii poszczególnych okazów pozwalają na próbę odtworzenia 
ewentualnego sposobu użytkowania oraz relacji technolo-
gicznych pomiędzy określonymi formami w badanym zbiorze 
oraz surowcem, z jakiego je stworzono. Niestety, zastosowanie 
metody chaîne opératoire w przypadku narzędzi kamiennych 
nie przynosi aż tak spektakularnych efektów, jak stosowanie 
jej w  studiach krzemieniarskich. Spowodowane jest to za-
równo odmiennym i  znacznie prostszym sposobem obróbki 
takich przedmiotów, jak i strukturą analizowanych skał, która 
w zasadzie uniemożliwia badania funkcjonalne (m.in. Hamon 
2008; 2016). Pomimo tego, w  wyniku wydzielenia narzędzi 
z odmian określonych skał, możliwe jest prześledzenie selekcji 
surowcowej oraz zmian, przez jakie przechodziły te przedmio-
ty w trakcie użytkowania.

Tłuki kuliste, będące pierwszą z  wyodrębnionych kate-
gorii, posiadają wymiażdzenia, będące wynikiem pracy (ryc. 
1: 1). Początek ich użytkowania dotyczył zwykle jednego 
punktu, następnie przenosił się, gdy powierzchnia styku z ob-
rabianą bryłą krzemienną nie odpowiadała wytwórcy, przez 
co w toku obróbki nadawano mu kulistą formę, przy jedno-
czesnym zmniejszaniu wielkości. Jeśli skała wybrana na tłuk 
była wielościenna, to w  pierwszym rzędzie w  trakcie pracy 
użytkowano jej krawędzie i  wierzchołki. Na narzędzia takie 
dobierano zwykle otoczaki ze skał magmowych (rozdz. IV.1). 
Tłuki tego rodzaju częściej pękały w trakcie pracy, ponieważ 
formami kulistymi uderzano prostopadle do powierzchni ob-
rabianej, co sprawiało, że łatwiej ulegały rozszczepieniu. 

Formy kamienne zaliczone do drugiej kategorii – o mor-
fologii zbliżonej do dyskoidalnej, przed użytkowaniem ob-
rabiano w sposób intencjonalny. Pierwszy etap tego procesu 
związany był z dobraniem większych fragmentów piaskowca, 
które rozdzielano na cieńsze płaskie fragmenty wykorzystując 
naturalną laminację skały lub pozyskano do tego celu otoczaki 
o odpowiedniej wielkości. Następnie, w ten sposób wyselek-
cjonowane skały obrabiano dwuściennie, nadając im dysko-
idalny kształt. Retusz na etapie ścieniania obejmował całą lub 
część krawędzi pracującej (ryc. 1:2), dzięki czemu wąska kra-
wędź tłuka umożliwiała dokładne uderzenie w zaplanowane 
miejsce. Tłuki zrobione w ten sposób użytkowano inaczej, niż 

okazy poprzedniej kategorii. Nie uderzano nimi bezpośred-
nio w obrabiany materiał, lecz ruch ręki z narzędziem skiero-
wany był w krawędź bryły i bardziej „do zewnątrz”, przez co 
motoryka jego przypomina bardziej „potarcie”. Dodatkowo, 
w  trakcie użytkowania krawędź dookolna tłuka stawała się 
coraz szersza i wymagała raz na jakiś czas ponownego przere-
tuszowania. Jak wykazały eksperymenty (rozdz. VIII), dawało 
to możliwość uzyskania precyzyjnego odbijania odłupków od 
krawędzi półwytworu. Powstające odpady były cienkie i dale-
ko zachodzące na środek obrabianych form. 

Płyty kamienne zaliczone do ostatniej kategorii są trudne 
do jednoznacznej interpretacji technologicznej oraz funkcjo-
nalnej. Jako że większość z nich, podobnie do tłuków z drugiej 
grupy, zrobiona została z  piaskowców, można uznawać je za 
półwytwory tłuków, których obróbkę z  jakichś przyczyn za-
niechano i pozostawiono na stanowisku. Kolejna interpretacja 
może być związana z wykorzystywaniem ich jako płyt szlifi er-
skich. Formy kamienne tego rodzaju mogły być wykorzysty-
wane na terenie kopalni, m.in. do ostrzenia i formowania na-
rzędzi z poroża, które służyły do eksploatacji skały ze złoża. 
Pomimo że niewiele zabytków organicznych znaleziono na 
stanowisku, co zapewne jest efektem warunków sedymenta-
cyjnych, fragmenty poroża zostały odnotowane w szybie I/4 
(rozdz. IV.1). 

Przedstawione kategorie morfologiczne zabytków ka-
miennych są ściśle powiązane z określonymi surowcami, stąd 
należy skłonić się do koncepcji, że były selekcjonowane do 
dalszej pracy pod kątem wielkości i  właściwości fi zycznych. 
Jednocześnie, jak wykazały analizy petrografi czne (rozdz. 
IV.1), należy łączyć je z  lokalnym zapleczem surowcowym. 
Pozyskiwane były najpewniej w  trakcie eksploatacji złóż na 
stanowisku lub w najbliższej okolicy. Mogły być wybierane na 
przykład z rumoszu skalnego, z tego co zostało przeniesione 
w wyniku działania różnych procesów hipergenicznych (Czu-
bla 2015; Czubla i in. 2006; Kozłowski 1986). 
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In the Polish literature on the subject, there are a number 
of typological divisions systematising stone tools used by 
prehistoric communities. Th ey are usually based on criteria 
concerning raw material and morphology. Most of the 
stone material from Ożarów can be categorised, as per the 
proposed divisions (e.g. Balcer 2008; Chachlikowski 2013; 
Szydłowski 2017), as tools of hammer and anvil types. Based 
on the knowledge gained from experimental studies on fl int 
knapping techniques, hammers can be further divided into 
soft  and hard.

A total of 4 categories of stone forms were distinguished 
during the analyses. Th ey were defi ned based on the shape of 
the specimen and the type of deformations resulting from 
knapping or from its use as a tool.

Th e fi rst group consists of artefacts identifi ed as hammers 
of spherical morphology and with remains of battering marks 
and smoothing on their surface. Tools of this type were usually 
made from gneiss, granitoid or sandstone pebbles/cobbles 
(Chapter IV.1). In addition to battering marks, fl ake scars 
are sometimes visible on their surface; fl akes fell off  when 
the hammer hit a hard surface—for example, fl int. Th ese 
scars are usually located at the point of contact between the 
hammer and the nodule and run in the direction opposite to 
the movement of the hammer during knapping. Such marks 
are formed only incidentally, as a result of a blow directed 
too deep into the fl int nodule or due to a natural fl aw in the 
pebble/cobble (Fig. 1:1).

Th e second category comprises tools similar to discoidal 
in shape (Fig. 1: 2), with clear and numerous removal scars. 
Th ese removals usually have a centripetal direction, and it 
can be assumed that they were created as a result of deliberate 
shaping of the rock. Th eir narrow edge is usually smoothed. 
Most of them were made of less compact rocks, which can 
be split to some extent, such as the Szydłowiec or Jotnian 
sandstones (Chapter IV.1).

Another category consists of stone fl akes, which were most 
likely removed from the specimens classifi ed in one of the two 
categories mentioned above. Traces of battering marks and 
smoothing, typical of hammer-type tools, are oft en visible on 
their surface (Fig. 1).

Th e last category includes plate-like specimens with single 
removal scars on the surface. Most of them were made from 
fragments of large and fl at sandstones, possibly not pebbles/
cobbles (Chapter IV.1).

Th e morphological categories of stone artefacts presented 
are closely connected with specifi c raw materials, hence one 
should be inclined to the idea that they were selected for 
further work in terms of size and physical properties. At the 
same time, as petrographic analyses (Chapter IV.1) have 
shown, they should be linked to the local raw material base. 
Th ey were probably acquired during the exploitation of 
deposits at the site or in its immediate vicinity. Th ey could 
have been picked, for example, from stone debris, from 
that which was transferred as a result of various hypergenic 
processes (Czubla 2015; Czubla et al. 2006; Kozłowski 1986).
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ROZDZIAŁ V

FRAGMENTY NACZYŃ CERAMICZNYCH 
Z TERENU POLA GÓRNICZEGO W OŻAROWIE

1. Wstęp

Zbiory znalezisk ceramicznych z pól górniczych są z regu-
ły ubogie. Stan zachowania zabytków oraz kontekst ich odkry-
cia implikuje zazwyczaj problemy interpretacyjne, dotyczące 
taksonomicznej identyfi kacji i  doprecyzowania chronologii 
reliktów aktywności górniczej (np. Schild i  in. 1977, s. 97). 
Często są to niewielkie fragmenty ceramiki, silnie skalcyfi ko-
wane wskutek zalegania w warstwach gruzu z wypełnisk szy-
bów, co bardzo utrudnia ich pewną klasyfi kację. Większość 
z nich pochodzi ze złoża wtórnego: warstw humusu i podgle-
bia, czy też wypełnisk szybów górniczych. W związku z tym 
trudno stwierdzić, czy zabytki te łączą się z aktywnością ko-
palnianą, czy też stanowią relikty odrębnych epizodów osad-
niczych. W  przypadku dużych i  intensywnie użytkowanych 
pól górniczych, takich jak stanowisko 1 w Ożarowie, można 
jednak zaryzykować stwierdzenie, że materiały ceramiczne 
niemal na pewno poświadczały pobyty ludności pradziejowej 
w celu eksploatowania krzemieni. Miejsce to musiało bowiem 
być utrwalonym punktem na mapie mentalnej ludności kul-
tury ceramiki sznurowej i kultury mierzanowickiej. Jednocze-
śnie, wielofazowość użytkowania pola górniczego znacząco 
utrudnia powiązanie odkrytych zabytków ceramicznych ze 
źródłami krzemiennymi oraz konkretnymi śladami aktywno-
ści (np. szybami). Prawdopodobieństwo zalegania tych mate-
riałów na złożu wtórnym jest bowiem duże.

W trakcie badań w Ożarowie odkryto trzy fragmenty ce-
ramiki. Zbiór ten, aczkolwiek skromny, okazał się zaskakująco 
diagnostyczny. Ponadto, materiały odkryto w kontekście po-
zwalającym (przynajmniej w przypadku dwóch znalezisk) na 
ich hipotetyczne powiązanie z odkrytymi w najbliższym oto-
czeniu zespołami znalezisk krzemiennych.

2. Opis znalezisk

1. Zabytek odkryty w 1982 r. w wypełnisku szybu D, zlo-
kalizowanym w  wykopie pod garaż Bidzińskiego. Znalezio-
no go w  profi lu wykopu, około 5 cm pod spągiem humusu. 
Nr inw. Oż-82/203. Ryc. 1:1; 2.

A. Morfologia i stylistyka. Fragment szyjki esowato pro-
fi lowanego garnka o  prostej, łukowato zaoblonej krawędzi 
wylewu. Zdobiony dwiema poziomymi listwami plastyczny-
mi: pod krawędzią oraz u podstawy szyjki. Obie listwy zostały 
wymodelowane odciskami paznokciowymi, nadającymi im 
falisty kształt. 

B. Technologia. Powierzchnia zewnętrzna barwy jasno-
brązowej, lekko zrównana, ze śladami przecierania, matowa. 
Powierzchnia wewnętrzna barwy jasnobrązowej, równa, ma-
towa. Przełam jednobarwny, jasnobrązowo-ceglasty, lekko 
warstewkowany. Na ściankach oraz w  przełamie widoczna 
domieszka drobnoziarnistego tłucznia ceramicznego oraz 
pojedyncze ziarna drobnego piasku (naturalnego składnika 
gliny?). 

C. Wymiary. Wielkość (maksymalna cięciwa) – 5,2 cm, 
grubość ścianek – 0,8–0,9 cm.

2. Zabytek odkryty w 1981 r. w wykopie I (część N, po-
ziom 4, metr 32). Znaleziono go przy szybie I/4, z którego po-
chodzą materiały z produkcji sierpów, datowane na wczesną 
epokę brązu. Nr inw. Oż-81/78. 

A. Morfologia i stylistyka. Mały fragment brzuśca naczynia.
B. Technologia. Ułamek pokryty białawym nalotem 

utrudniającym ekspertyzę. Powierzchnia zewnętrzna naj-
prawdopodobniej barwy jasnobrązowej, równa matowa. Po-
wierzchnia wewnętrzna wyraźnie ciemniejsza, szarobrązowa, 
równa, matowa. Przełom prawdopodobnie jednobarwny, sza-
ry, warstewkowany. Brak śladów domieszki schudzającej.

C. Wymiary. Wielkość (maksymalna cięciwa) – 3,3 cm, 
grubość ścianek – 0,5 cm.

3. Zabytek odkryty w 1983 r. w wykopie VII (poziom 2, 
metr 71 i 72). Pochodził ze strefy na północ od szybu, w której 
stwierdzono m.in. obecność rdzeni wiórowych oraz materia-
łów pracownianych z produkcji sierpów. Nr inw. Oż-83/239. 
Ryc. 1:2.

A. Morfologia i stylistyka. Fragment szyjki naczynia w ty-
pie cienkościennego garnka, z trójkątnym guzem umieszczo-
nym najprawdopodobniej tuż pod krawędzią wylewu.
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B. Technologia. Skorupa pokryta wapiennym nalotem 
utrudniającym określenie cech technologicznych. Powierzchnie 
naczynia tylko lekko zrównane, matowe. Przełam jednobarwny, 
szary, wyraźnie warstewkowany. Obecna mała ilość domieszki 
białego i przeźroczystego (szklistego) tłucznia kamiennego.

C. Wymiary. Wielkość (maksymalna cięciwa) – 3,6 cm, 
grubość ścianek – 0,6 cm, wymiary guza: 2,0×1,3×1,6 cm.

3. Uwagi analityczne

Część wylewowa garnka z szybu D (ryc. 1:1), z uwagi na 
cechy stylistyczne oraz technologiczne, pozwala na pewne po-
wiązanie zabytku ze starszą fazą kultury ceramiki sznurowej. 
Diagnostyczna jest tu przede jest tu przede wszystkim obec-
ność ornamentyki plastycznej w  postaci dwóch listw z  cha-
rakterystycznym układem odcisków palcowych, formujących 
linię falistą. Garnki z  listwą falistą (niem. Wellenleistentöpfe, 
skąd skrót: typ WLT) są jednym z wyznaczników najstarsze-
go horyzontu kultury ceramiki sznurowej (dla Europy Środ-
kowej: Kratwurst 2002; dla strefy niżu polskiego: Kurzawa 
2001; dla Małopolski: Witkowska 2006), łącząc się przede 
wszystkim z kontekstem osadniczym. Dużo rzadziej spotyka-
ne są na cmentarzyskach (np. Kośko, Kurzawa 1997, s. 115, 

ryc. 5:1), a w Małopolsce znane są jedynie z kilku grobów kul-
tury złockiej (Krzak 1976, s. 139, ryc. 65; Bajka i  in. 2018, 
s. 153, ryc. 10a). W przypadku znalezisk z osad starszej fazy 
kultury ceramiki sznurowej, garnki z falistą listwą plastyczną 
stanowią wyraźnie dominujący typ naczyń (w  odróżnieniu 
od frekwencji na cmentarzyskach, gdzie przeważają wyraźnie 
puchary oraz amfory), co uwidaczniają bogate inwentarze 
z  przyalpejskich osad nadjeziornych (np. Hardmeyer 1993, 
s. 298; Haenicke 1994, s. 114). W  kontekście małopolskim 
fragmenty takich naczyń znajdowane są przede wszystkim na 
stanowiskach poświadczających obecność schyłkowoeneoli-
tycznych obozowisk. Są to ciągle jeszcze znaleziska rzadkie, 
co łączy się trudnościami w rejestracji stanowisk osadniczych, 
datowanych na pierwszą połowę III tysiąclecia BC. Jednak 
w zachodniej Małopolsce, gdzie liczba stanowisk osadniczych 
kultury ceramiki sznurowej wyraźnie wzrosła (w  związku 
z  licznymi badaniami przedinwestycyjnymi), wraz z  nią po-
jawiły się znaleziska charakterystycznych form garnkowatych 
(Włodarczak 2013, s. 176, 177). Z poszczególnych stanowisk 
znane są zwykle nieliczne (często pojedyncze) fragmenty na-
czyń WLT, np. ze stanowisk: nr 34 w Kłaju (Czekaj-Zastawny 
i in. 2002, s. 35, ryc. 13d), nr 9 i 10 w Stanisławicach ( Jarosz 
2015, s. 75, 77, ryc. 2:8, 4:1) czy nr 2 w Modlniczce (Czekaj-
-Zastawny, Przybyła 2012, s. 256, tabl. 92:3).

Zabytek kultury ceramiki sznurowej z  Ożarowa to frag-
ment garnka o średniej grubości ściankach (odnosząc do sta-
tystyk dla typu bazowego). Został wykonany w  technologii 
z  użyciem domieszki tłucznia ceramicznego – dominującej 
w  wytwórczości naczyń typu WLT w  Polsce południowo-
wschodniej, a także w strefi e Niżu Polskiego. Zmienność sty-
listyczna tych form nie została jeszcze usystematyzowana. Na 
omawianym okazie obecna jest niezbyt wydatna listwa pla-
styczna z dość płytkimi odciskami palcowo-paznokciowymi. 

Ryc. 2. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 
Fragment szyjki garnka kultury ceramiki sznurowej. Fot. E. Włodarczak

Fig. 2. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Neck 
sherd from a Corded Ware culture pot. Photo by E. Włodarczak.

Ryc. 1. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. 
Zabytki ceramiczne. Rys. E. Włodarczak.

Fig. 1. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. 
Pottery. Drawn by E. Włodarczak.
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Garnki z  listwą falistą są łączone ze starszą fazą kultury ce-
ramiki sznurowej (ramowo: 2800–2600 BC). Brakuje zupełnie 
przesłanek wskazujących możliwość łączenia ich także z później-
szymi etapami rozwojowymi (w tym z grupą krakowsko-sando-
mierską), jakkolwiek nie dysponujemy obecnie żadnymi materia-
łami z osad datowanych na ten okres. W związku z tym określenie 
wieku ułamka ceramiki z Ożarowa jest dość precyzyjne – musi 
on korespondować z eksploatacją pola górniczego w Ożarowie 
w starszej fazie rozwoju kultury ceramiki sznurowej.

Dwa pozostałe zabytki prezentują odmienne cechy tech-
nologiczne. Są to fragmenty naczyń datowane na wczesną 
epokę brązu. Fragment brzuśca (zabytek nr 2), z  uwagi na 
cienkościenność, a  w  mniejszym stopniu także inne cechy 
technologiczne, z  większym prawdopodobieństwem można 
przyporządkować do fazy późnej kultury mierzanowickiej, 
jakkolwiek pewna ocena jest w tym przypadku niemożliwa. 

Bardziej diagnostyczna jest natomiast część wylewowa na-
czynia (prawdopodobnie garnka) z  guzem umieszczonym przy 
krawędzi wylewu (ryc. 1:2). Z uwagi na kształt guza można ją naj-
pewniej łączyć z wczesną fazą kultury mierzanowickiej (ok. 2200–
2000 BC). W opracowaniu materiałów z Iwanowic, pow. krakow-
ski, guzy takiego rodzaju S. Kadrow (1991, s. 44, 46, 47, ryc. 26) 
określił jako „typ 4”, łącząc z zespołami ceramiki 2a i 2b, które z ko-
lei zostały powiązane z najstarszymi fazami budowlanymi osady 
kultury mierzanowickiej (por. też Kadrow, Machnik 1997, s. 41). 
Oprócz materiałów z Iwanowic, wyrazistym przykładem osadze-
nia stylistyki guzów typu 4 we wczesnym horyzoncie chronolo-
gicznym kultury mierzanowickiej są także zespoły naczyń z  jam 
2 i 4 w Opatkowicach, pow. proszowicki (Górski 2001, tabl. II:1; 
III:4). Fragment z Ożarowa był częścią cienkościennego naczynia 
wykonanego w technologii charakterystycznej dla naczyń „stoło-
wych”, np. dzbanów czy kubków. Masę ceramiczną przygotowano 
dodając niewielką ilość drobnej domieszki mineralnej. Ten sposób 
jej przygotowania potwierdza datowanie na wczesne fazy rozwoju 
kultury mierzanowickiej, czyli na fazę proto- lub wczesnomierza-
nowicką w ujęciu S. Kadrowa i J. Machnika (1997).

 
4. Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że omówione wyżej fragmenty cera-
miki ze stanowiska 1 w Ożarowie nie prezentują jednorodnego 

zbioru i łączą się z chronologicznie różnymi etapami eksploata-
cji pola górniczego w Ożarowie. Zaskakująca jest identyfi kacja 
fragmentu naczynia ze starszej fazy kultury ceramiki sznuro-
wej, z  której nie dysponujemy potwierdzeniem użytkowania 
krzemienia ożarowskiego (trzeba jednak zaznaczyć, że dane na 
temat specyfi ki surowcowej krzemieniarstwa z  tego okresu są 
ubogie). Drugi fragment łączy się z wczesną fazą kultury mie-
rzanowickiej. Trzeci zabytek, trudny do jednoznacznego okre-
ślenia, można jedynie przypuszczalnie powiązać z  późną fazą 
kultury mierzanowickiej, czyli z okresem, dla którego dysponu-
jemy najliczniejszymi danymi z osad oraz grobów, potwierdza-
jącymi użytkowanie krzemienia z kopalni w Ożarowie.
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Tabela 1. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Podstawowe cechy technologiczne zabytków ceramicznych.
Table 1. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Main technological features of pottery artefacts. 

Nr inw.
Typ 

naczy-
nia

Nr 
ryci-

ny

Gru-
bość
[cm]

Pow. zewnętrzna Pow. wewnętrzna Domieszka Przełam

Barwa Wykończe-
nie Barwa Wykończe-

nie Typ Ilość Wiel-
kość

82/203 garnek 1: 1 0,8-0,9 jasnobrązowa
lekko 
zrównana, 
matowa

jasnobrązowa równa, 
matowa

tłuczeń 
ceramiczny, 
piasek

mało mała jednobarwny, 
ceglastoszary

81/78 garnek - 0,5 jasnobrązowa równa, 
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szary
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Th e pottery assemblages from mining fi elds are usually 
poor. Th e state of preservation of artefacts and the context of 
discovery usually imply interpretation problems concerning 
taxonomic identifi cation and clarifi cation of chronology of 
relics of mining activity (e.g., Schild et al. 1977, p. 97). In the 
case of large, intensively exploited mining fi elds, such as site 
1 at Ożarów, one can risk the statement that ceramic material 
almost certainly confi rms stays of prehistoric people in order to 
exploit fl int. At the same time, the multi-phase use of a mining 
fi eld causes signifi cant diffi  culties in linking pottery found to 
fl int sources and specifi c traces of activity (e.g., shaft s). 

Th ree potsherds were found during the research at Ożarów. 
Th e assemblage, albeit modest, turned out to be surprisingly 
diagnostic. Th e fi rst specimen is a rimsherd of a pot from Shaft  
D (Fig. 1:1); due to the stylistic and technological features, it 
can be confi dently attributed to the older phase of the Corded 
Ware culture. Th e sherd has walls of medium thickness and 
was made using an admixture of crushed ceramics. Th e other 
two artefacts present diff erent technological features. Th ey 
are fragments of vessels dating to the Early Bronze Age. 
A body sherd (artefact no 2), due to its thin walls and, to 
a lesser extent, also other technological features can most 
likely be assigned to the late phase of the Mierzanowice 
culture, however, there can be no certainty in this case. 
A rimsherd of a vessel (probably a pot) with a knob placed 

near the rim edge (Fig. 1:2) is more diagnostic. Based on 
the shape of the knob, it can most likely be attributed to the 
early phase of the Mierzanowice culture (approx. 2200–2000 
BCE). Th e sherd from Ożarów was part of a thin-walled vessel 
made using the technology characteristic of tableware, such as 
jugs or cups. Th e body was prepared by adding a small amount 
of fi ne mineral admixture. Th is confi rms its dating to the early 
phase of development of the Mierzanowice culture, i.e., proto- 
or early Mierzanowice phase according to S. Kadrow and 
J. Machnik (1997). 

Th ere is no doubt that the potsherds from site 1 at Ożarów 
described above do not form a homogeneous assemblage 
and are connected with chronologically diff erent stages of 
exploitation of the Ożarów mining fi eld. Th e identifi cation 
of the potsherd from the older phase of the Corded Ware 
culture, for which we have no confi rmation on the use of 
Ożarów fl int, is surprising (it needs to be noted, however, that 
the data on the raw material specifi city of the fl int industry 
of that time are scarce). Th e second fragment is connected to 
the early phase of the Mierzanowice culture. It is diffi  cult to 
unambiguously identify the third artefact; it can probably be 
associated with the late phase of the Mierzanowice culture, 
i.e., the period for which we have the most numerous data 
from settlements and graves, confi rming the use of fl int from 
the Ożarów mine.



VI.1. Szczątki kostne z okolicy kopalni I/4
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ROZDZIAŁ VI

ANALIZY ŚRODOWISKOWE 

Konieczność pozyskiwania materiałów z najwyższych par-
tii pracowni krzemieniarskich niszczonych współczesną orką 
powodowała, iż podczas badań w Ożarowie staranną eksplo-
rację zaczynano już na poziomie spągowej części warstwy or-
nej (rozdz. II.2.1). Pomiędzy pozyskiwanymi w  ten sposób 
tysiącami zabytków krzemiennych trafi ano na pojedyncze ar-
tefakty nowożytne: fragmenty ceramiki, szkła, metalu, które 
do kontekstu stratygrafi cznego dostały się podczas nowożyt-
nej uprawy roli. Większość z nich jest łatwa do identyfi kacji 
i właściwej oceny chronologicznej. Jednak zdarzały się też ma-
teriały, których interpretacja nastręcza większe kłopoty. To 
przede wszystkim drobne szczątki zwierząt. Spośród ośmiu 
fragmentów pozyskanych w  okolicach kopalni I/4 na polu 
górniczym „Za garncarzami” jeden pochodził ze spągu war-
stwy ornej, trzy z poziomu wmyć substancji humusowej bez-
pośrednio pod nią, a kolejne dwa z okolicy dolnego zasięgu 
poziomu wmyć. Tylko dwa fragmenty pochodzą z  leżących 
głębiej zasypisk kopalni I/4.

Ze spągu warstwy ziemi ornej nad wschodnią granicą 
kopalni I/4 pozyskano kieł psa (Oż-82/155, wykop I, metry 
43-53-63-73). Wszystkie okazy z  poziomu wmyć substancji 
humusowej bezpośrednio pod warstwą orną również pochodzą 
ze wschodniej rubieży kopalni I/4. Były to: fragment trzonu 
kości piszczelowej bydła (Oż-82/156, wykop I, metr 43), dwa 
fragmenty trzonów kości długich bliżej niezidentyfi kowane-
go zwierzęcia wielkości bydła (Oż-82/157, wykop I, metr 53) 
oraz fragment kości nie posiadający cech diagnostycznych 
umożliwiających jego oznaczenie gatunkowe i  anatomiczne 
(Oż-82/158, wykop I, metr 63).

Na granicy poziomu wmyć z warstwy ornej i stropu naj-
wyższych namywów piaszczystych w kopalni I/4, na głębo-

kości niespełna 50 cm od powierzchni gruntu (Oż-81/63, 
wykop I, metr 62, 3 poziom eksploracyjny) odkryto dwa 
drobne fragmenty kostne nie zidentyfi kowane pod wzglę-
dem gatunkowym i  anatomicznym. Na podobnej głębo-
kości, na granicy poziomu wmyć w  strop najwyższego gru-
zowego zasypiska szybu I/2 (Oż-81/50, wykop I, metr 41, 
3 poziom eksploracyjny) odkryto niewielki fragment praw-
dopodobnie łopatki zwierzęcia, którego identyfi kacja gatun-
kowa nie jest możliwa.

W  sumie w  najwyższych, najbardziej zniszczonych po-
ziomach stanowiska odkryto niewiele fragmentów kostnych 
zwierząt, szczególnie w porównaniu do liczby zabytków krze-
miennych. Wszystkie wyróżniają się niewielkimi rozmiarami 
i  podobnym stanem zachowania w  formie wiórowatych ele-
mentów. Można domniemywać, że są one pozostałościami 
nowożytnych odpadków wywiezionych na pola wraz z nawo-
zem, które następnie na skutek procesów naturalnych zostały 
wmyte nieco głębiej w warstwy o znacznie starszej, wczesno-
brązowej metryce.

Podczas doczyszczania i wyrównywania ściany przekroju 
kopalni I/4 na granicy najwyższego zasypiska gliniasto-gru-
zowego i  leżącej na nim pracowni krzemieniarskiej (rozdz. 
II.3.1, ryc. 7) odkryto zachowany w  dwóch częściach, 
wzdłużnie rozłupany fragment parostka poroża jelenia 
(Oż-82/141A, wykop I, metr 62, głębokość 183,94 m n.p.m.) 
o  długości 10 cm (ryc. 1). Makroskopowo trudno na nim 
dostrzec jakiekolwiek ślady obróbki lub spracowania (ryc. 
2-3). Nie może to jednak być dowodem, że ślady takie nie 
istnieją, gdyż zarówno brzegi, jak i powierzchnia zewnętrzna 
okazu są bardzo zniszczone na skutek wietrzenia chemiczne-
go przez czynniki glebowe. Ich efektem jest zapewne także 
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zniszczenie struktury kostnej wewnątrz poroża, choć nie 
można wykluczyć, że znaczna część istoty gąbczastej została 
celowo usunięta.

Podobnej formy zabytki są dosyć często odkrywane na 
terenie pradziejowych kopalń krzemienia zarówno w  Pol-
sce, jak i poza nią (Gurina 1976; Boguszewski 1983-1989b; 
Charniausky i in. 1996; Böckner 1980; Sidéra 1991). W na-
szym kraju podobne okazy znane są z kopalń krzemienia pa-
siastego w „Krzemionkach” (Boguszewski 1983-1989a) oraz 
krzemienia czekoladowego „Wzgórza Kruk” w  Glinianach 
(Boguszewski 1983–1989c), „Polan Koloni II” w  Koloni 
Polany (Schild i in. 1977) i „Zele” w Wierzbicy (Lech H. i J. 
1997, s. 98–100). Na podstawie ogólnego kształtu oraz lo-
kalizacji makroskopowo widocznych śladów zużycia uznaje 
się, że użytkowane były one jako dźwignie lub dłuta służące 
do wyrywania ze ścian i dna kopalni zarówno buł krzemienia, 
jak i płyt wapienia (Schild i in 1977, s. 71–73; Boguszewski 
1983-1989a; 1991a; 1991b). Trzeba jednak odnotować, że 
zachowane w  całości narzędzia tego typu są zazwyczaj wy-
raźnie większe niż okaz z Ożarowa. Większe od niego są czę-
sto nawet odłamane fragmenty wierzchołków tych narzędzi, 
choć znamy też kopalnie na których liczne są niewielkie dłuta 
(Labriff e i in. 1995, Sidera 1995: Ryc. 8).

Podobną do dźwigni formę mogą mieć wykorzystywane 
podczas obróbki krzemienia rogowe pośredniki i  retuszery 
(David, Sørensen 2016; Vitezović 2013). Zazwyczaj są one 
mniejsze i posiadają innego typu ślady pracy (Semenov 1957, 
s. 188–208; Feustel 1973, s. 144, 175–177). Wśród tych ostat-
nich zwracają uwagę rozległe pęknięcia wzdłużne (Hartz, 
Zhilin 2017). W  realiach kopalni krzemienia możliwe jest 
przerabianie uszkodzonych górniczych dźwigni na pośredniki 
wykorzystywane podczas obróbki krzemienia. Oczywiście, nie 
można pewnie określić funkcji tego typu okazów bez zaawanso-
wanych badań traseologicznych, co zgodnie postulują zarówno 
badacze narzędzi górniczych (Osipowicz i in. 2019), jak i wyko-
rzystywanych do obróbki krzemienia (Mozota 2018)

Zatem z  pewnym określeniem funkcji okazu z  Ożarowa 
trzeba poczekać do przeprowadzenia tego typu badań, a moż-
liwe, że ze względu na zwietrzenie jego powierzchni nigdy nie 
będzie to możliwe. Za uznaniem go za fragment zniszczone-
go pośrednika przemawiają jego niewielkie rozmiary, sposób 
pęknięcia niszczącego narzędzie oraz kontekst, w którym go 
znaleziono. Hipotezę taką osłabia fakt, że obróbkę dwuścien-
nych form w pracowniach nakopalnianych zazwyczaj wyko-
nuje się uderzeniem bezpośrednim tłukami różnej twardości 
(Weiner 1986; 1990).

Ryc. 1. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Miejsce znalezienia zabytku z poroża w szybie I/4. Fot. J. Budziszewski.

Fig. 1. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld, Opatów County. Location of the fi nd of an antler artefact in Shaft  I/4. Photo J. Budziszewski.
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Bezpośrednio pod materiałami z  pracowni krzemieniar-
skiej, wśród których odkryto opisany wyżej fragment narzę-
dzia rogowego, w  najwyższym zasypisku gliniasto-gruzowym 
w  południowej części kopalni I/4 znaleziono niewielki frag-
ment przepalonej na czarny kolor kości zwierzęcej bez cech 
diagnostycznych umożliwiających jej określenie gatunkowe 
i anatomiczne (Oż-81/113; wykop I; metry 51-2, 61-2, 71-2; 
8 poziom eksploracyjny). Okaz ten pochodzi z części zasypisk, 
wśród których odkryto też sporą serię węgli drzewnych (rozdz. 
VI.3), w tym wydatowane 14C pozostałości ogniska (rozdz. IX). 
Można zatem domniemywać, iż odkryty w  pobliżu fragment 
kostny stanowi odpad pokonsumpcyjny.

Odkrycie tylko dwóch zabytków kościanych, które moż-
na pewnie związać z aktywnością pradziejowych górników na 
stanowisku „Za garncarzami” w  Ożarowie, przypadających 
na ponad sto tysięcy zabytków krzemiennych, pozyskanych 
w trakcie tych samych badań wykopaliskowych wymaga głęb-
szej refl eksji. Oczywiście, stan zachowania narzędzia rogowe-
go pokazuje, że zachodzące na stanowisku procesy wietrzenia 
chemicznego mogły w pewien sposób zubożyć pulę takich za-
bytków, które dotrwały do naszych czasów. Jednak przyczyny 
braku zabytków kościanych musiały być znacznie bardziej zło-
żone. Wydaje się, że brak dużej serii rogowych narzędzi górni-
czych musi jednak wynikać z faktu, iż narzędzia takie nie były 
w  Ożarowie stosowane na większą skalę. Sposób wietrzenia 
tutejszych opok powodował zapewne, że partie mocno zwie-
trzałe eksploatować można było nawet drewnianymi kopacz-
kami, podczas gdy skały mniej zwietrzałe wymagały narzędzi 
kamiennych – pików, grac, tłuków i  łuszczni, których liczny 
zespół odkryto w zasypiskach szybów. 
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VI.1. Bone remains from the vicinity of mine I/4

In addition to ample fl int material, a few remains of bone 
and antler were found at the “Za garncarzami” site. Only two 
specimens from this group can be linked to the activity of 
prehistoric miners at the site; they were found in the backfi ll 
of mine I/4. Th ey were:
– fragment of a deer antler tool (lever or punch) – Fig. 1–3, 

and
– a tiny piece of burned bone, impossible to defi ne species.

Th e small number of tools made of organic material may 
indicate that chemical weathering processes at the site could 

have in a way decreased the number of specimens that survived 
to present times. However, the reasons for the lack of bone 
artefacts may also be more complex. It seems that the lack of 
a large series of mining tools made of antler may be due to the 
fact that such forms were not used at Ożarów on a larger scale. 
Due to the manner of weathering of local siliceous limestone, 
the heavily-weathered parts could have probably been exploited 
with wooden diggers, while less-weathered rocks required 
stone tools – picks, hoes, hammers and splintered pieces, large 
assemblage of which was found in the backfi lls of the shaft s. 
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VI.2. Analiza malakologiczna

Marcin Szymanek

Przedmiotem analizy malakologicznej na stanowisku Oża-
rów były muszle ślimaków znalezione w trakcie prac terenowych 
w sierpniu i wrześniu 1981 r. oraz wrześniu i październiku 1982 r. 
Muszle pochodzą z wypełnienia czterech szybów górniczych pola 
górniczego „Za garncarzami” – szybu I/1, I/2, I/4 oraz szybu IV/3. 
Wszystkie zostały przypisane do stanowiska I. Celem opracowania 
był opis i rozpoznanie szczątków malakofauny oraz ewentualna we-
ryfi kacja niepublikowanych materiałów archiwalnych autorstwa 
prof. Adolfa Riedla, pochodzących z lat 80. XX w. 

Stan zachowania muszli był różny, od bardzo dobrze za-
chowanych, kompletnych okazów po pojedyncze fragmenty 
muszli (ryc. 1). Wyraźne cechy muszli w  postaci zachowa-
nego paskowania i/lub charakterystycznego urzeźbienia po-
wierzchni umożliwiły jednoznaczną identyfi kację wszystkich 
okazów. Ich charakterystykę oraz (jeśli możliwe) wymiary po-
dano poniżej. Pomiarów dokonano suwmiarką elektroniczną 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 
Opis okazów

Szyb I/1:
Oż-81/69 – stanowisko I, wykop I, poziom 4, metr 12:
Cepaea vindobonensis (Férrusac 1821) – muszla duża, 

kompletna, bardzo dobrze zachowana, o 5 skrętach; wysokość 
(H) – 19,37 mm, szerokość (W) – 20,88 mm, wysokość ujścia 
(Hap) – 12,30 mm, szerokość ujścia (Wap) – 12,59 mm.

Szyb I/2:
Oż-81/67 – stanowisko I, wykop I, poziom 4, metr 31:
Cepaea vindobonensis (Férrusac 1821) – okaz niekom-

pletny, zachowany uszkodzony ostatni skręt z  kompletnym, 
dobrze wykształconym ujściem; H – pomiar niemożliwy, 
W – 21,29 mm, Hap – 12,38 mm, Wap – 10,96 mm. 

Szyb I/4:
Oż-82/162 – stanowisko I, wykop I, poziom 2, metr 63; 

trzy okazy: 
Fruticicola fr uticum (Müller 1774) – muszla cała, złożo-

na z 5 skrętów, dobrze zachowana (lekko pęknięta, z dużym 
otworem w ostatnim skręcie (7,5×5,7 mm)); H – 16,88 mm, 
W – 20,13 mm, Hap – 10,49 mm, Wap – 11,55 mm.

Fruticicola fr uticum (Müller 1774) – okaz niekompletny, 
zachowany szczyt (około 3 skrętów) i 18 fragmentów muszli 
(5 dużych, pozostałe b. drobne).

Cepaea vindobonensis (Férrusac 1821) – okaz niekom-
pletny – zachowane trzy fragmenty: ukruszony ostatni skręt 
oraz zewnętrzny brzeg ujścia, ukruszony (ale obecny) wierz-
chołek z 4 skrętami, dodatkowo pojedynczy fragment muszli; 
W – 20,08 mm. 

Oż-82/167 – stanowisko I, wykop I, poziom 3, metr 63; 
dwa okazy: 

Cepaea vindobonensis (Férrusac 1821) – muszla o 4½ skrę-
tu, okaz młodociany lub ukruszony – ujście nie w pełni wy-

Ryc. 1. Ożarów, pole górnicze „Za 
garncarzami”, pow. opatowski. Muszle 
ślimaków. Fot. M. Szymanek.

Fig. 1. Ożarów, “Za garncarzami” 
mining fi eld, Opatów County. Snail 
shells. Photo M. Szymanek.
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kształcone, bez wargi; H – 15,17 mm, W – 18,31 mm, Hap 
– 11,93 mm, Wap – 9,73 mm.

Cepaea vindobonensis (Férrusac 1821) – muszla duża, 4¾ 
skrętu, okaz niemal kompletny – brakuje fragmentów ze-
wnętrznego brzegu ujścia; H – 18,18 mm, W – 19,94 mm.

Oż-81/114 – stanowisko I, wykop I, poziom 8, metry 42 
i 52:

Cepaea vindobonensis (Férrusac 1821) – okaz niekomplet-
ny, zachowany ostatni skręt, lekko ukruszony, z kompletnym 
ujściem, brak górnej części muszli; jeden otwór żerowiskowy; 
H – pomiar niemożliwy, W – 21,98 mm, Hap – 12,18 mm, 
Wap – 13,38 mm. 

Szyb IV/3:
Oż-82/215 – stanowisko I, wykop IV, poziom 3, metry 

31, 32, 41, 42; dwa okazy: 
Cepaea vindobonensis (Férrusac 1821) – okaz niekomplet-

ny, mocno uszkodzony – zachowana część szczytowa muszli 
(3¼ skrętu) fragment czwartego skrętu i wrzeciono; pomiary 
niemożliwe 

Cepaea vindobonensis (Férrusac 1821) – muszla mała, nie-
uszkodzona, obejmująca 3¼ skrętu, prawdopodobnie okaz 
młodociany, na co wskazuje nie w pełni wykształcone ujście 
i brak wargi; H – 7,29 mm, W – 9,97 mm, Hap – 6,32 mm, 
Wap – 5,73 mm.

Preferencje ekologiczne oznaczonych gatunków

Cepaea vindobonensis (Férrusac 1821); ryc. 2 (1, 2) – ga-
tunek środowisk otwartych, kserofi lny (sucholubny), żyje na 
suchych zboczach i równinach, wśród krzewów i roślinności 
trawiastej, spotykany na obrzeżach lasów. Rzadko w siedli-
skach ludzkich. Gatunek pontyjsko-kaspijski i  bałkański, 
zamieszkuje obszary od Kaukazu i Krymu po Bałkany, wy-
stępuje na Słowacji, w  część Austrii i  Czech i  izolowanych 
stanowiskach we wschodnich Niemczech. W  Polsce na 
Wyżynie Lubelskiej, Sandomierskiej, Małopolskiej i  Kra-
kowsko-Wieluńskiej oraz w  Wielkopolsce, na Pojezierzu 
Pomorskim i  na Nizinie Środkowomazowieckiej (Wiktor 
2004; Alexandrowicz, Alexandrowicz 2011; Welter-Schul-
tes 2012). 

Fruticicola fr uticum (Müller 1774); ryc. 2 (3, 4) – ga-
tunek cieniolubny o  dość szerokiej tolerancji ekologicznej, 
związany najczęściej z  siedliskami częściowo zacienionymi. 
Występuje w  wilgotnych miejscach z  bujną roślinnością 
zielną, w  zaroślach krzewów, w  parkach, obrzeżach lasów, 
na równinach zalewowych i  podmokłych łąkach. Gatunek 
europejski, sięgający od Uralu i Kaukazu po Francję, połu-
dniową część Półwyspu Skandynawskiego i południowe Bał-
kany (Wiktor 2004; Alexandrowicz, Alexandrowicz 2011; 
Welter-Schultes 2012).

Ryc. 2. 1, 2 - Cepaea 
vindobonensis (Férrusac, 
1821) ze stanowiska Ożarów, 
okaz Oż-81/69; 3, 4 - 
Fruticicola fr uticum (Müller, 
1774) ze stanowiska Ożarów, 
okaz Oż-82/162. 
Fot. M. Szymanek.

Fig. 2. 1, 2 – Cepaea 
vindobonensis (Férrusac, 
1821) from the Ożarów site, 
specimen Oż-81/69; 3, 4 - 
Fruticicola fr uticum (Müller, 
1774) from the Ożarów site, 
specimen Oż-82/162. Photo 
M. Szymanek.
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VI. Malacological remains

Podsumowanie

Na stanowisku Ożarów, w  wypełnieniu szybów górni-
czych, oznaczono 10 okazów należących do dwóch gatun-
ków ślimaków lądowych Cepaea vindobonensis (Férrusac 
1821) (wstężyk austriacki) i  Fruticicola fr uticum (Müller 
1774) = Bradybaena fr uticum (Müller 1774) (zaroślarka 
pospolita). Są to gatunki typowe odpowiednio dla otwar-
tych i  lekko zacienionych środowisk, często krzewiastych, 
powszechnie występujące współcześnie i  w  osadach holo-
ceńskich (również w osadach jaskiniowych i wypełnieniach 
szczelin skalnych południowej Polski; np. S.W. Alexandro-
wicz 2000; W.P. Alexandrowicz 2000; Szymanek i in. 2016). 
W badanych osadach zdarzały się okazy kompletne, bardzo 
dobrze zachowane, jak i  mocno zniszczone, pokruszone, 
reprezentowane jedynie przez rozpoznawalne fragmenty 
muszli. Stan zachowania i wygląd muszli, w porównaniu do 
okazów z obecnie eksplorowanych stanowisk Wyżyny Kra-
kowsko-Częstochowskiej, wskazuje, że może to być materiał 
subfosylny. Ich wiek może być sprawdzony metodą radiowę-
glową. Dla wypełnienia badanych szybów uzyskano daty 14C 
w zakresie od 3970±70 lat BP do 3430±80 lat BP (materiały 
archiwalne). 

Oznaczenia i uzyskane wyniki są zgodną z ekspertyzą prof. 
Adolfa Riedla wykonaną w latach 80. XX w. (materiały niepu-
blikowane).
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Ten specimens belonging to two species of land snails – 
Cepaea vindobonensis (Férrusac, 1821) and Fruticicola fr uticum 
(Müller, 1774) = Bradybaena fr uticum (Müller, 1774) – were 
identifi ed in four mining shaft s of the “Za garncarzami” mining 
fi eld at the Ożarów site. Th ese species are typical of, respectively, 
open and slightly shaded environments, oft en shrublands; 
they are common nowadays and in Holocene sediments. 
Complete, very well-preserved specimens as well as heavily 

damaged, fragmented ones, represented only by identifi able 
shell fragments, were encountered in the studied sediments. 
Th e state of preservation and the appearance of shells, in 
comparison with the specimens from the sites currently under 
excavation in the Kraków-Częstochowa Upland, indicate that 
it might be subfossil material. Th e identifi cation and the results 
obtained are consistent with the expert analysis carried out in 
the 1980s by Professor Adolf Riedel (unpublished).
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VI.3. Węgle drzewne z zasypisk kopalni I/4

Magdalena Moskal-del Hoyo

Podczas archeologicznych badań wykopaliskowych na 
początku lat 80. ubiegłego stulecia świadomość możliwości 
badań środowiskowych – w  tym antrakologicznych – była 
niewielka. Próby węgli drzewnych pozyskiwano, jeśli były one 
dostatecznie duże, aby możliwe było wykonanie dat radiowę-

glowych. Jedyne polskie laboratorium wykonujące takie dato-
wania – Laboratorium Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej 
w  Gliwicach korzystało z  techniki liczników proporcjonal-
nych (GPC – Pazdur i  in 1982, s. 171), które do datowania 
potrzebowały sporej ilości materiału. W  trakcie badań pola 

Ryc. 1. Fragment węgla drzewnego z pola górnicze „Za garncarzami” w Ożarowie, pow. opatowski. Betula sp.; 1. i 2. Przekrój poprzeczny, 
3-6. Przekrój promieniowy; skala: 500 μm (1), 200 μm (2), 300 μm (3),  50 μm (1), (4-6). Mikrofotografi e: M. Moskal-del Hoyo.

Fig. 1. Fragment of charcoal from the “Za garncarzami” mining fi eld at Ożarów, Opatów County. Betula sp.; 1. and 2. Transversal section, 
3–6. Radial section; scale: 500 μm (1), 200 μm (2), 300 μm (3), 50 μm (1), (4–6). Microphotographs: M. Moskal-del Hoyo.



ROZDZIAŁ VI. ANALIZY ŚRODOWISKOWE   221

górniczego „Za garncarzami” w Ożarowie udało się zebrać 11 
takich prób. Wszystkie one w latach 1983, 1986 i 1987 zostały 
przekazane do laboratorium w Gliwicach. Z 10 uzyskano daty 
radiowęglowe (Pazdur i in 1994, s. 269; Budziszewski 1997; 
rozdz. IX). Jedna z prób okazała się nie być węglami drzewny-
mi lecz zbutwiałą materią organiczną i w trakcie wstępnej pre-
paratyki w laboratorium uległa zniszczeniu – rozpuszczeniu.

Do dnia dzisiejszego ocalały jedynie dwa niewielkie frag-
menty węgli drzewnych, pierwotnie omyłkowo zainwentary-
zowane wraz z  pracownianym materiałem krzemiennym. Po-
chodzą one z gliniasto gruzowej warstwy zasypiskowej w szybie 
I/4 (Oż-81/119, wykop I, poziom 9, metry 61, 62 i 71 – ryc. 1). 
W późnych latach 80. bez powodzenia próbował je zidentyfi -
kować jeden z młodych dendrologów włoskich. W trakcie tych 
prac zostały one pokruszone na mniejsze kawałki.

Oznaczanie poszczególnych fragmentów węgli polega na 
obserwacji ich świeżych przełomów w trzech przekrojach ana-
tomicznych: poprzecznym, podłużnym promieniowym i po-
dłużnym stycznym. W  celu spostrzeżenia wszystkich szcze-
gółów anatomicznych charakterystycznych dla odpowied-
nich gatunków zaleca się badanie fragmentów większych niż 
4 mm3, niemniej jednak okazy mniejsze są zazwyczaj również 
oznaczalne (Chabal i  in. 1999). Węgle drzewne oznaczono 
przy użyciu mikroskopu metalografi cznego Zeiss AXIO Lab. 
A1 stosując powiększenia od 100 do 500 razy oraz porówna-
no z  atlasami anatomicznymi (Schweingruber 1982; 1990) 
i okazami z kolekcji porównawczej znajdującej się w Zakładzie 
Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Aka-
demii Nauk. Mikrofotografi e wykonano w Laboratorium Mi-
kroskopii Skaningowej z Emisją Polową i Mikroanalizy w In-
stytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
korzystając z pomocy mgr inż. A. Łatkiewicz.

Wielkość fragmentów węgli drzewnych, stan zachowania 
oraz ich charakterystyka anatomiczna ma wpływ na wyniki 
analizy i dany fragment może zostać oznaczony do poziomu 
gatunku, rodzaju, rodziny lub ogólnie może być zaliczony do 
grupy drzew i krzewów liściastych lub szpilkowych (Schwein-
gruber 1982; Chabal i in. 1999; Lityńska-Zając, Wasylikowa 
2005). Ze względu na brak wyraźnych cech diagnostycznych 
spalone drewna drzew i  krzewów występujących na terenie 
Polski oznaczane są do poziomu rodzaju, natomiast nazwy 
poszczególnych gatunków przypisane są wtedy, kiedy dany 
rodzaj reprezentowany jest we fl orze najczęściej przez jeden 
gatunek (Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005). 

Węgle drzewne znalezione w Ożarowie charakteryzują się 
bardzo złym stanem zachowania, głównie wynikającym z sil-
nie spieczonej struktury anatomicznej (ryc. 1). Nie można jed-
noznacznie stwierdzić, co powoduje występowanie tego typu 
szklistej struktury. Przypuszczalnie jest ona wynikiem spalenia 
wilgotnego drewna lub/oraz działania wysokiej temperatury 
w ograniczonych warunkach tlenowych (np. często napotyka 
się na węgle drzewne tego typu w pozostałościach mielerzy) 
(Th éry-Parisot 2001; Carrión 2005; Lityńska-Zając, Wasy-
likowa 2005; Courty i  in. 2020). Zachowane fragmenty wy-
kazywały obecność lub ślady działalności mikroorganizmów 
(ryc. 1:6), których charakterystyka wskazuje, że zainfekowane 

drewno wykorzystano jeszcze przed spaleniem (Moskal-del 
Hoyo i in. 2010).

Ze względu na silnie spieczoną strukturę anatomiczną drew-
na oznaczenie taksonomiczne zachowanych węgli drzewnych 
jest bardzo utrudnione. Wydaje się, że wszystkie fragmenty wę-
gli drzewne należą do jednego taksonu, który charakteryzuje się 
drewnem rozpierzchłonaczyniowym (widocznym w przekroju 
poprzecznym) z  naczyniami o  niedużym świetle, występują-
cymi pojedynczo lub tworzącymi grupy po 2-3 naczynia (ryc. 
1:1,2). W przekroju promieniowym można zaobserwować wy-
stępowanie naczyń z  płytkami perforacyjnymi z  drabinkami 
(ryc. 1:4) oraz z  licznymi małymi jamkami (ryc. 1:5). Cechy 
te, pomimo złego stanu zachowania, pozwalają sądzić, że węgle 
drzewne najprawdopodobniej reprezentują brzozę Betula sp.
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VI.3. Charcoal from the backfi lls of mine I/4  

Th e charcoal found at Ożarów is characterized by a very 
poor state of preservation, mainly due to a heavily vitrifi ed 
anatomical structure (Fig. 2). It is not clear what causes this 
type of vitreous structure. It is likely to be the result of burning 
moist wood and/or exposure to high temperatures under 
limited oxygen conditions (e.g., charcoal of this type is oft en 
encountered in the remains of charcoal kiln) (Th éry-Parisot 
2001; Carrión 2005; Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005; 
Courty et al. 2020). Th e preserved fragments showed the 
presence or traces of activity of micro-organisms (Fig.  1:6), 
whose characteristics indicate that the infected wood was 
used before burning (Moskal-del Hoyo et al. 2010).

Due to the heavily vitrifi ed anatomical structure of the 
wood, taxonomic identifi cation of the preserved charcoals is 
very diffi  cult. It seems that all the charcoal fragments belong 
to a single taxon, which is characterised by diff use-porous 
wood (visible in the transverse section) with small-lumen 
vessels, occurring on their own or in groups of 2–3 vessels 
each (Fig. 1:1, 2). In the radial section, vessels with scalariform 
perforation plates (Fig. 1:4) and numerous small pits (Fig. 
1:5) can be observed. Th ese features, despite their poor state 
of preservation, suggest that the charcoal most probably 
represents the birch Betula sp.



ROZDZIAŁ VII

ANALIZA GEOMETRYCZNO-MORFOMETRYCZNA SIERPÓW 
Z KRZEMIENIA OŻAROWSKIEGO

Kształt od zawsze był jednym z istotnych kryteriów w opi-
sie narzędzi kamiennych (Bordes 1961, s. 80–85; Roe 1969, 
s. 1–82). Oprócz funkcji klasyfi kacyjnej morfologia zawiera 
również ważne informacje na temat umiejętności wytwórców 
oraz etapów użytkowania samych artefaktów i  związanych 
z tym procesów, takich jak przeróbki i naprawy (Kelly 1988; 
Pope i in. 2006; Stapert 2007; Machin 2009).

W klasycznej archeologii opisywanie morfologii narzędzi 
bifacjalnych zwykle sprowadza się do ostensywnego defi nio-
wania kształtu za pomocą takich kategorii jak „pięściak mig-
dałowaty” czy „ostrze liściowate”. Przypisywanie narzędziom 
tych określeń odbywa się najczęściej intuicyjnie, co często 
prowadzi do niezgodności między poszczególnymi typologia-
mi (np. Ruebens 2006).

Obecnie w badaniach nad zróżnicowaniem morfologicz-
nym narzędzi bifacjalnych coraz częściej stosuje się metody 
statystycznej analizy kształtu oparte na punktach orientacyj-
nych (ang. landmarks) (Stegmann, Gomez 2002). Metody te 
można generalnie określić jako analizy geometryczno-morfo-
metryczne (Cardillo 2010). Wykorzystuje się je między inny-
mi do badania zróżnicowania morfologicznego bifasów oraz 
śledzenia wpływu redukcji na kształt tych narzędzi (np. Iovita 
2010; Serwatka 2014; Serwatka 2015; Hoggard i in. 2019).

Niewątpliwą zaletą metod geometrycznych jest możliwość 
nałożenia na siebie kształtu wielu narzędzi jednocześnie, co po-
zwala na dokładne śledzenie nawet niewielkich różnic morfo-
logicznych w obrębie licznych zbiorów narzędzi kamiennych.

W niniejszym rozdziale wykorzystano alternatywną meto-
dę statystycznej analizy kształtu, polegającą na obliczeniu tak 
zwanego współczynnika allometrii (ang. common allometric 
component), który, zdaniem autora, lepiej defi niuje zmiany 
morfologii noży sierpowatych kultury mierzanowickiej.

Orientacja i digitalizacja kształtu artefaktów

Przed wykonaniem analizy geometryczno-morfometrycz-
nej należy wpierw odpowiednio przygotować dane. Proces 
preparacji danych oraz samej analizy geometryczno-morfo-
metrycznej jest dość skomplikowany i wymaga dokładniejsze-
go wyjaśnienia.

Przygotowanie danych polega w tym wypadku na prze-
tworzeniu kształtu artefaktów w serię punktów orientacyjnych 
o koordynatach x i y, znajdujących się w prostokątnym układzie 
współrzędnych. W  tym celu wykorzystuje się specjalistyczne 
oprogramowanie komputerowe. Następnie wartości koordy-
natów określających kształt narzędzi są poddawane analizom 
statystycznym w poszukiwaniu zbieżności lub różnic.

Pierwszym etapem pozyskania danych do analizy geo-
metryczno-morfometrycznej jest pozyskanie obrazu obiek-
tów. W niniejszym badaniu wykorzystano ryciny i fotografi e 
33 sierpów z 5 stanowisk (por. tab. 1). Ze względu na wyma-
gania metody geometryczno-morfometrycznej użyte zostały 
tylko artefakty kompletne lub nieznacznie uszkodzone.

Tabela 1. Materiały wykorzystane podczas analizy.
Table 1. Material used during the analysis.

Stanowisko n= Przypis

Mierzanowice 1 25 Bąbel J.T., 2013

Złota nad Wawrem 3 Bąbel J.T., 2013

Dwikozy 2

Grużdź 2016; 
Grużdź, Pyżewicz, 
Płaza 2017

Wojciechowice 1 1 Bąbel J.T., 2013

Szarbia Zwierzyniecka 1 Bąbel J.T., 2013

∑ 31

Kamil Serwatka 
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Podczas każdej analizy geometryczno-morfometrycznej 
istotne jest, aby wszystkie obiekty były zorientowane w taki sam 
sposób, co umożliwia późniejsze porównanie ich kształtu. W od-
niesieniu do noży sierpowatych wykorzystano metodę orientacji 
zastosowaną przez K. Serwatkę i F. Riede (2016) podczas analizy 
zróżnicowania kształtu ostrzy kultury Bromme. Zgodnie z tą pro-
cedurą noże sierpowate zostały zorientowane pionowo względem 
osi symetrii, równolegle do krawędzi narzędzia (ryc. 1).

Po zakończeniu edycji fotografi i wszystkie obrazy noży zo-
stały umieszczone w jednym pliku utworzonym w programie 

tpsUtility (Rohlf 2006). Następnie plik wyeksportowano do 
programu tpsDig (Rohlf 2004). Program ten służy głównie do 
umieszczania punktów orientacyjnych. W programie tpsDig 
każdemu z  noży nadano obrys. Punktem wyjściowym obry-
su był zawsze wierzchołek noża. Jest to część, która zawsze 
podlegała modyfi kacjom i z tego względu łatwo ją wskazać na 
każdym z narzędzi. Następnie obrys przetworzono ponownie 
za pomocą programu tpsUtility w serię pięćdziesięciu punk-
tów orientacyjnych. Jest to ostatni etap przygotowania danych 
przed wykonaniem analiz statystycznych.

Ryc. 1. Schemat ukazujący sposób orientacji i digitalizacji kształtu noży/sierpów. Oprac. K. Serwatka.

Fig. 1. Diagram showing the orientation and digitisation of the shape of knives/sickles. Rendered by K. Serwatka.

Ryc. 2. Rozmieszczenie punktów orientacyjnych (ang. landmarks) na analizowanych nożach/sierpach po wykonaniu nałożenia Prokrusta. 
Oprac. K. Serwatka.

Fig. 2. Distribution of landmarks on the examined knives/sickles aft er applying the Procrustes analysis. Rendered by K. Serwatka.
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Nałożenie Prokrusta

Punkty orientacyjne tworzące kontur narzędzi podlegają 
różnym przesunięciom geometrycznym. Zgodnie z  defi nicją 
D.G. Kendalla kształt to określona ilość danych przestrzen-
nych, która pozostaje po usunięciu rozmiaru obiektu oraz 
przesunięć geometrycznych związanych z rotacją i  translacją 
(Richtsmeier i in. 2002). Aby przeprowadzić analizę kształtu 
należy zminimalizować tzw. dystans Prokrusta, czyli różnice 
w położeniu punktów orientacyjnych, będące efektem przesu-
nięć geometrycznych (Zelditch i in. 2004, s. 82). W tym celu 
przeprowadza się nałożenie, zwane też analizą Prokrusta.

Analiza Prokrusta to szereg operacji matematycznych 
wykonywanych automatycznie na wartościach koordynatów 
określających kształt analizowanych obiektów, w tym wypad-
ku noży bifacjalnych, polegających na sprowadzeniu wszyst-
kich obiektów do jednego rozmiaru oraz eliminacji przesu-
nięć geometrycznych powstałych w wyniku rotacji i translacji, 
czyli różnic w położeniu obiektów w przestrzeni dwuwymia-
rowej (Rohlf, Slice 1990).

Analiza Prokrusta nakłada też wszystkie obiekty na siebie, 
orientując je względem jednego centralnego punktu, tzw. cen-
troidu, który jest punktem 0,0 na osi układu współrzędnych 
(ryc. 2). Umożliwia to śledzenie różnic między poszczególny-
mi punktami orientacyjnymi określającymi kształt narzędzi.

Analiza z wykorzystaniem współczynnika allometrii

Klasyczne analizy geometryczno-morfometryczne, oparte 
na analizie głównych składowych (Serwatka 2014) lub anali-
zie dyskryminacyjnej (Serwatka 2018), mają, zdaniem autora, 
ograniczone zastosowanie w odniesieniu do narzędzi bifacjal-
nych. Wymienione metody dobrze spełniają zadanie polega-

jące na oszacowaniu zróżnicowania morfologicznego artefak-
tów kamiennych oraz wskazaniu różnić między grupami na-
rzędzi. Narzędzia bifacjalne są jednak dość specyfi czne na tle 
innych wyrobów kamiennych, ponieważ posiadają relatywnie 
skomplikowany „cykl życiowy”, w  trakcie którego poddawa-
ne są różnym modyfi kacjom, naprawom i przeróbkom (Kelly 
1988). W związku z powyższym pojawia się potrzeba zasto-
sowania metody, która nie tylko stwierdzi fakt występowania 

Ryc. 4. Stadia zmian kształtu noży/sierpów wygenerowane zgodnie 
ze współczynnikiem allometrii. Oprac. K. Serwatka.

Fig. 4. Stages of changes in knife/sickle shape, generated according 
to the allometric coeffi  cient. Rendered by K. Serwatka.

Ryc. 3. Rozrzut form według współczynnika allometrii. Oprac. K. Serwatka.

Fig. 3. Distribution of forms according to the allometric coeffi  cient. Rendered by K. Serwatka.
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różnorodnych form bifasów, ale przede wszystkim powiąże ze 
sobą te formy, uwzględniając trajektorie zmiany ich kształtu 
na skutek wyżej wymienionych czynników.

Analiza współczynnika allometrii pozwala na śledzenie 
zmian morfologicznych względem rozmiaru. Polega ona na 
przekształceniu macierzy współrzędnych x i y, wcześniej pod-
danych analizie Prokrusta, w celu wyznaczenia hipotetycznej 
zmiennej, tzw. współczynnika allometrii, który odpowiada 
za zmiany morfologii powiązane ze zmianami wielkości ana-
lizowanych obiektów (Mitteroecker i  in. 2004; Wellens i  in. 
2013).

Tabela 2. Procentowy rozkład wariancji w obrębie analizowanego zbioru dla 
10 pierwszych składowych.
Table 2. Percentage distribution of variance for the fi rst 10 components 
within the analysed set.

Składowa Wartość własna % Wariancja
1 0.000997916 52.346
2 0.000412236 21.624
3 0.000201034 10.545
4 9.03847E-05 4.7412
5 5.21808E-05 2.7372
6 3.41579E-05 1.7918
7 2.64162E-05 1.3857
8 2.07643E-05 1.0892
9 1.45941E-05 0.76554

10 1.05613E-05 0.554

Jak ukazuje tabela 2, większość zróżnicowania morfolo-
gicznego zawierają zmienne składowe 1 i  2, które stanowią 
łącznie 72,97% całkowitej wariancji w  zbiorze. Wykres na 
rycinie 3 przedstawia rozrzut wszystkich noży sierpowatych 
według tych dwóch zmiennych. Widać wyraźnie, że oś x, czyli 
wyznaczony współczynnik allometrii, stanowi główną trajek-
torię zmienności kształtu noży. Wizualizacja przekształceń 
morfologii narzędzi według tej zmiennej jest ukazana na ry-
cinie 4. Obejmuje ona stopniowe przejście od szerokich noży 
o  zarysie zbliżonym do owalnego aż do form bardzo smu-
kłych, z lekko zagiętym wierzchołkiem (ryc. 4:a-d).

Najbardziej intensywne zmiany kształtu można zaobser-
wować w obszarze medialnej i dystalnej partii lewej krawędzi 
noży, podczas gdy podstawa oraz tylec zachowują względnie 
taki sam kształt.

Wyniki analizy geometryczno-morfometrycznej wskazu-
ją, że różnorodność kształtu noży/sierpów jest związana ze 
stadiami zaawansowania ich obróbki. Interesującym aspektem 
zastosowanej analizy jest stwierdzenie, że zmianom podlegała 
głównie medialna i  dystalna część lewej krawędzi. Te partie 
stanowiły najprawdopodobniej część tnącą, podlegającą suk-
cesywnemu zaostrzaniu i naprawom. Kształt podstawy pozo-
staje relatywnie niezmienny, ponieważ, jak wykazały badania 
mikrośladów, w  miejscu tym znajdowała się oprawa noży/
sierpów.

Ze względu na epizody ostrzenia i  późniejszych napraw 
można przyjąć, że podstawa i tylec były swego rodzaju pasyw-

nymi technologicznie partiami narzędzi, podczas gdy medial-
na i dystalna część lewej krawędzi stanowi część aktywną, pod-
legającą przez to najbardziej intensywnym zmianom kształtu.

Zastosowana tu analiza geometryczno-morfometryczna 
stanowi ciekawe narzędzia do śledzenia zmian morfologii na-
rzędzi bifacjalnych. Jej największym atutem jest niewątpliwie 
możliwość porównywania kształtu wielu form jednocześnie 
oraz wytyczanie trajektorii zmian morfologicznych w oparciu 
o wieloczynnikowe analizy statystyczne. Stanowi to bardziej 
empiryczną alternatywę w stosunku do analiz opisowych.
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VII. Geometric-morphometric analyses of Mierzanowice culture fl int sickles 

Geometric-morphometric analyses are becoming 
widespread in the fi eld of lithic studies. Th eir application is 
driven by the powerful methods of data analysis off ered by 
morphometric computer soft ware. Additionally, computer 
programs for digital shape analysis are mostly freeware and 
easy to handle, even for a non-morphometrician. Th e analyses 
carried out with this soft ware oft en yield interesting results 
and present a new perspective on lithic tools.

In practice, geometric-morphometrics provide reliable and 
objective information on the overall shape variability in the 
spectrum of stone tools. Among other factors, this variability 
may be interpreted as an eff ect of development, of the quality 
of raw material on the shape of an artefact, or shape alterations 
due to re-sharpening and reduction strategies. Geometric 
morphometrics are mainly based on outline shape analysis, 
which is especially useful when studying bifacial tools, as 
these are oft en identifi ed and classifi ed based on contour 
morphology. Th is chapter contains the results of a statistical 

shape analysis undertaken on a group of bifacial sickles mostly 
recovered from burial deposits of the Mierzanowice culture.

Following a standard procedure, which is commonly 
applied in geometric-morphometrics, we have digitized a set 
of 33 drawings and photographs of bifacial sickles. Outlines of 
these artefacts were then properly oriented along their axis of 
symmetry and transformed into a set of 50 semi-landmarks. All 
outlines were then superimposed with the Procrustes analysis 
using the Palaeontological Statistics soft ware. Aft er the process 
of digitisation and preparation of data, an analysis with the so 
called common allometric component (CAC) was conducted.

Th e results of the CAC analysis reveal patterned changes 
in the proportions of bifaces. Studying the morphology of 
these artefacts, supported with the results of the geometric-
morphometric analysis, led us to the conclusion that the main 
factor responsible for the variability of sickles was most likely 
the continuous and strategic re-sharpening aimed at curation 
of specifi c parts of these tools.





ROZDZIAŁ VIII

BADANIA EKSPERYMENTALNE ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM 
SIERPÓW DWUŚCIENNYCH Z KRZEMIENIA OŻAROWSKIEGO

Sierpy znajdywane w  grobach kultury mierzanowickiej 
są wyrobami charakterystycznymi i  łatwo rozpoznawalnymi 
w materiale zabytkowym. Możliwa jest ich identyfi kacja, na-
wet wtedy, gdy występują jako znaleziska luźne lub we frag-
mentach. Jednym z  powodów takiego stanu rzeczy jest sza-
ry plamisty surowiec, z  którego je wykonywano, natomiast 
drugim – kształt samego narzędzia. Znane zachowane w ca-
łości egzemplarze pochodzące z  cmentarzysk (Bąbel 2013a; 
2013b) mają średnią długość 145,8 mm przy średniej szero-
kości w  środkowej części 39,9 mm. Uznaje się, że formy bi-
facjalne, mimo zmian kształ tu związanych z  użytkowaniem, 
zachowywały w znacznej mierze swój pierwotny wygląd (Wal-
dorf 1993). Przy średniej grubości sierpów w środkowej części 
10,2 mm można stwierdzić, że formy te są dosyć krępe – pro-
porcja grubość/szerokość wynosi około 1:4, co nie wymaga 
zbyt wielkich umiejętności krzemieniarskich. Jednak mimo 
wrażenia znacznej grubości, formy wydają się proporcjonalne 
i regularne. Budowa sierpów i sposób obróbki ich powierzch-
ni ukazują dużą wprawę wytwórców, gdyż gotowe okazy nie 
mają negatywów zawiasowych, nieudanych odbić przeniesio-
nych, czy też znacznych przegrubień. 

Sierpy z krzemienia ożarowskiego wyróżniają się następu-
jącymi cechami:
– znaczną unifi kacją kształtu wytworów w obrębie typu;
– wykonanie ukazuje znaczną sprawność wykonawców (po-

ziom know-how);
– proporcje (grubość/szerokość) gotowych okazów powta-

rzają się i są wynikiem zastosowaniu pewnego, znanego 
społeczności wzorca wytwórczego (modus faciendi).
Jednocześnie w pozyskanym zbiorze zabytków z kopalni 

w Ożarowie znajduje się znaczna liczba tłuków wykonanych 
z  „miękkich” surowców mineralnych – zidentyfi kowanych 
jako różne odmiany piaskowców (rozdz. IV.1). Niektóre 
z  nich noszą na sobie ślady intencjonalnej obróbki, którą 
wykonywano poprzez serię dookolnych odbić retuszują-
cych w ten sposób, aby formy otrzymały w rezultacie kształt 
dysków, których krawędzie były częściami pracującymi – 

stykającymi się w  momencie uderzenia z  obrabianym frag-
mentem krzemienia. Dzięki takiemu przygotowaniu piasko-
wiec mógł służyć do precyzyjnego obrabiania półwytworu. 
W miarę zużycia krawędź tłuka poszerzała się. Jeśli pozwa-
lała na to wielkość okazu, była wtórnie retuszowana. W in-
nym przypadku narzędzie porzucano. Na tym etapie zużycia 
krawędź pracująca miała większą szerokość niż początkowa: 
wynosiła ok. 0,5 cm i dochodziła ona do 2–3 cm. Opierając 
się na wiedzy praktycznej, związanej z  eksperymentalnym 
wykonywaniem cienkich narzędzi bifacjalnych oraz na lite-
raturze przedmiotu (m.in. Aubry i in. 2008; Callahan 1996) 
wiadomo, że aby uzyskać większy współczynnik grubość/
szerokość (np. 1:10, jak w przypadku ostrzy Clovis czy so-
lutrejskich) należałoby zastosować nie tylko tłuki mineralne, 
ale w również organiczne, wykonane z poroża czy twardego 
drewna. Stąd jednym z  głównym założeń prezentowanego 
eksperymentu było sprawdzenie, czy noże ożarowskie mogły 
być obrabiane jedynie za pomocą tłuków mineralnych: twar-
dych do obróbki zgrubnej i miękkich do obróbki właściwej 
(ryc. 1).

Witold Migal 

Ryc. 1. Jeden z tłuków znaleziony w trakcie badań pracowni 
ożarowskich. Widoczne wymiażdżenia krawędzi, będące pozostałością 
po kontakcie tłuka z obrabianym półwytworem. Fot. W. Grużdź.

Fig. 1. One of the hammerstones found during the exploration of 
Ożarów workshops. Visible edge crushing is a remnant of the contact 
of the hammer with the knapped preform. Photo W. Grużdź.
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Innym niezwykle istotnym rezultatem tego eksperymentu 
wydaje się liczba i jakość powstających w trakcie wykonywa-
nia noży odpadków i sposób planowania oraz realizacji prac 
w ryzykownych sytuacjach, związanych z obróbką poszczegól-
nych okazów. W odniesieniu do teorii podejmowania decyzji 
(Holska 2016) można uznać, że w całości procesu mamy do 
czynienia z decyzjami produkcyjnymi na różnych poziomach. 
Przykładem takiej decyzji jest wybór krzemienia ożarowskie-
go, a  nie świeciechowskiego czy czekoladowego, które były 
dostępne w  najbliższej okolicy i  znane były społecznościom 
mierzanowickim (Budziszewski 2008). Ponadto, krzemień 
czekoladowy był łatwiejszy w  obróbce i  wykonane z  niego 
ostrza miały lepsze właściwości tnące niż narzędzia z krzemie-
nia ożarowskiego. Decyzje niższego rzędu (tzw. taktyczne) 
podejmowane były już na szczeblu przetwórczym (Holska 
2016) i  dotyczyły zapewne spraw związanych z  organizacją 
wydobycia i  przetwórstwa krzemienia, w  tym niewątpliwie 
narzędzi używanych do pracy oraz sposobów przekazywania 
wiedzy wytwórczej w obrębie prehistorycznych społeczności. 
Efekty tych decyzji w pewnej mierze są możliwe do zbadania 
za pomocą naukowej dedukcji i tym zagadnieniom poświęco-
ne są studia krzemieniarskie w ramach przeprowadzonych do-
świadczeń w projekcie). Sama zaś obróbka krzemienia opiera-
ła się na decyzjach niższego rzędu (decyzje sporadyczne bądź 
rutynowe; por. Dąbrowski 2015), które są obecne w każdym 
rodzaju cyklu przetwórczego i właściwie tylko takimi sprawa-
mi będziemy się zajmować w dalszej części tej pracy. Wytwór-
ca, mając zakodowany w umyśle wzór gotowej formy (mental 
template), zamierzał osiągnąć cel pracy związany z kształtem 
i  spodziewanymi właściwościami gotowego produktu. Nie-
wątpliwie najprostszą decyzją było systematyczne, sukcesyw-
ne, umiejętne redukowanie bryły do ostatecznego kształtu. 
Wielka liczba ograniczeń (właściwie epistemologicznie nie-
ograniczona) powodowała często konieczność dokonywa-
nia różnego rodzaju świadomych wyborów. Dotyczyły one 
zarówno doboru narzędzi pracy, sposobu ich zastosowania, 
siły uderzenia, przygotowania pięty, jak i w końcu nadania od-
powiedniego „gestu” (Leroi-Gourhan 1993), tak aby uzyskać 
w  rezultacie zamierzony cel, którym jest odbicie odpowied-
niego odłupka od formy rdzeniowej. Następnym niezwykle 
istotnym zagadnieniem jest fakt przełożenia wiedzy, umiejęt-
ności i podejmowanych każdorazowo decyzji na:
– kształt i inne cechy morfologiczne odpadków (np. cechy 

piętek);
– sposób prowadzenia obróbki poszczególnego wyrobu;
– charakter uszkodzeń powstających półwytworów;
– sposób radzenia sobie w sytuacjach trudnych technolo-

gicznie (np. usuwanie zagnieżdżonych odbić zawiasowych, 
usuwanie przegrubień na okazie itp.).
Jedynym przybliżeniem pozwalającym na zrozumienie 

tych zagadnień jest obecnie zastosowanie badań doświad-
czalnych. Eksperyment nie miał na celu w  swojej klasycznej 
defi nicji (Such 1975) udowodnić lub obalić jakąś koncepcję. 
Badania doświadczalne posłużyły do podjęcia próby zro-

zumienia i  przybliżenia skomplikowanych mechanizmów 
związanych ze współzależnością opisywanych powyżej relacji 
pomiędzy generalną wiedzą i  umiejętnościami a  sposobami 
podejmowania decyzji w trudnych operacyjnie przypadkach. 
Warto zaznaczyć, że eksperymenty były przeprowadzone 
w  formie aktualistycznych doświadczeń (Outram 2008), 
w  wyniku których poszczególni wytwórcy zaangażowani do 
prac mogli rozwiązywać pojawiające się w czasie pracy proble-
my operacyjne za pomocą wprowadzania odmiennych decyzji 
technologicznych. 

Założenia i sposób przeprowadzenia eksperymentu

W niniejszym opracowaniu opisana jest pierwsza faza ekspe-
rymentu, ukierunkowana na osiągnięcie danych jakościowych. 
Autor opracowania w tej fazie skupiał się jedynie na organizo-
waniu i  dokumentowaniu przebiegu doświadczenia. Planując 
działania, zdawano sobie sprawę, że obecnie nie ma całkowicie 
opracowanych zasad eksperymentu archeologicznego w proce-
sie dowodzenia czy też wnioskowania indukcyjnego w myśl kla-
sycznych teorii eksperymentu sformowanych przez F. Bacona 
(por. Sobczyńska 1993). W przeprowadzonych studiach wzię-
to pod uwagę ograniczenia związane z tym, że prace prowadzo-
ne pod ogólnym pojęciem eksperymentów krzemieniarskich 
nie spełniają pewnych podstawowych cech dla doświadczeń 
typowych dla fi zyki czy chemii. Różne warunki, w których były 
przeprowadzane próby, nie zapewniały całkowitej ich porówny-
walności. Co za tym idzie, traktujemy takie badania raczej jako 
pomocne w porządkowaniu pewnych obserwacji oraz ustalania 
ich hierarchii. Zdajemy sobie też sprawę, że eksperymenty ar-
cheologiczne nie mogą mieć i nie mają wartości rozstrzygającej 
(Such 1975). Natomiast powtarzalność wyników może dawać 
większą pewność w konstruowaniu hipotez, a co za tym idzie, 
pomagać w  rozumieniu zachowań i  wyborów pradziejowych 
wytwórców (Sobczyńska 1993).

Do pierwszego etapu prac eksperymentalnych w  Arche-
oparc Val Senales w  północnych Włoszech w  maju 2019 r.1 
zaangażowanych zostało czterech badaczy pochodzących 
z różnych europejskich ośrodków archeologicznych: Marqu-
ardt Lund (Hamburg – Niemcy), Peter Wiking (Sztokholm 
– Szwecja), Klaus Hirsch (Haderslev – Dania), Ralf Krüger 
(Schlezwig-Holstein – Niemcy). Mają oni doświadczenie 
zarówno w zakresie obróbki krzemienia (w szczególności wy-
konywania narzędzi dwuściennych), jak i analiz krzemieniar-
skich (ryc. 2).

Niektórzy z nich specjalizują się w metodach replikacji szty-
letów wczesnobrązowych (Ralf Krüger, Peter Wiking), stosując 
skomplikowane techniki wytwórcze przy użyciu miedzianych 
pośredników czy nacisku do uzyskiwania długiego retuszu 
powierzchniowego. Inni eksperymentatorzy specjalizują się 
w  uderzeniu bezpośrednim, które wykorzystują do ścieniania 

1 Chcielibyśmy wyrazić podziękowania wszystkim osobom biorącym 
udział w badaniach eksperymentalnych.
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– jak eksperymentatorzy planują i realizują proces ścieniania 
okazów;

– jakie zabiegi techniczne stosują dla osiągnięcia swoich celów 
i realizacji decyzji operacyjnych;

– jakie odpadki charakterystyczne powstają w poszczególnych 
fazach obróbki lub w sytuacjach krytycznych;

ostrzy w typie solutrejskim przy pomocy tłuka z poroża (Klaus 
Hirsch). Można stwierdzić, że są to osoby, którym technika ob-
róbki bifacjalnej jest szczególnie bliska. Jednakże, postawione 
przed nimi zadanie uzyskania bifacjalnych noży ożarowskich 
przy użyciu jedynie tłuków mineralnych wydawało się dużym 
wyzwaniem. Każdy wytwórca miał własne doświadczenia, na 
które składały się: przyzwyczajenie do użycia innych narzędzi 
do obróbki oraz przemożna chęć ścieniania okazów, co w opi-
sywanym eksperymencie nie było priorytetem. 

Każdy z  uczestników otrzymał odpowiedniej wielkości 
fragmenty krzemienia turońskiego. Z powodu braku pocho-
dzącego z kopalni w Ożarowie krzemienia użyliśmy natural-
nych okruchów krzemienia święciechowskiego, zebranych 
z powierzchni w okolicach wychodni w Świeciechowie (ryc. 
3,  4). Krzemień ten, mimo podobnego wieku i  właściwości, 
jest przede wszystkim bardzo jednolity, niespękany oraz jest 
trudniej łupliwy w porównaniu do dobrej jakości krzemienia 
bulastego z Ożarowa. Wydaje się, że nie miało to dużego zna-
czenia dla przebiegu doświadczenia.

Poza krzemieniem świeciechowskim, innym surowcem 
wykorzystanym w eksperymencie był pochodzący z Danii sza-
ry krzemień wieku turońskiego. Wszystkim badaczom przed-
stawione zostały główne założenia rekonstruowanego sposo-
bu obróbki krzemienia w  kopalni w Ożarowie (ryc. 2). 

Eksperymentatorzy nie wiedzieli o  dodatkowych założe-
niach doświadczenia, polegających na obserwacji odpadków 
powstających w  trakcie pracy, a  zwłaszcza procesu powsta-
wania odłupków i  ich zróżnicowania jakościowego i  ilościo-
wego. Głównym celem naszych obserwacji było zanotowanie 
efektów działań poszczególnych wytwórców, wykonujących 
bifacjalne noże z  krzemieni turońskich. Szczególną uwagę 
zwrócono na to:
– jak różni badacze realizują proces kształtowania, stosując 

jedynie tłuki kamienne („miękkie” i „twarde”);

Ryc. 4. Sposób użycia miękkiego tłuka mineralnego (z piaskowca 
z doliny Dunajca) do obróbki. Należy zwrócić uwagę na pozycję rąk 
pracującego (Peter Wiking). Widzimy, jak redukowana jest grubość 
jednej z powierzchni obrabianego noża serią następujących po sobie 
równoległych odłupków, bez wcześniejszego przygotowywania miejsc 
odbicia drobnymi łuskami. Fot. A. Migal.

Fig. 4. Method of using a soft  mineral hammer (made of sandstone 
from the Dunajec valley) for knapping. Th e position of the knapper’s 
(Peter Wiking) hands should be noted. We can see how the thickness 
of one of the surfaces of the treated knife is reduced with a series of 
successive parallel fl akes, without fi rst preparing the spots of removal 
with small chips. Photo A. Migal.

Ryc. 3. Przykładowy fragment krzemienia świeciechowskiego użyty do 
dalszej obróbki. Wszystkie odpadki były zbierane w trakcie pracy. 
Fot. A. Migal.

Fig. 3. Example of a fragment of Świeciechów fl int used for further 
knapping. All waste was collected during the work. Photo A. Migal.

Ryc. 2. Przed rozpoczęciem eksperymentu, w celu zapoznania się 
z problemem, zaprezentowano uczestnikom przykłady gotowych noży 
ożarowskich na podstawie dostępnych publikacji (po prawej Marquardt 
Lund). Fot. A. Migal.

Fig. 2. In order to get acquainted with the problem before starting the 
experiment, the participants were presented with examples of ready-
made Ożarów knives, prepared based on the available publications (on 
the right: Marquardt Lund). Photo A. Migal.
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– jak jakościowo i ilościowo różnicują się odpadki pochodzące 
z pracy różnych eksperymentatorów.
Końcowym efektem pierwszego i  drugiego etapu ekspe-

rymentów (drugi etap miał miejsce przy aktywnym udziale 
autora) są dane pozwalające na lepszą ocenę jakościowo-ilo-
ściową materiałów pochodzących z badań wykopaliskowych. 

Biorący udział w  eksperymencie nie wiedzieli także 
o  wynikach klasyfi kacji (ryc. 5, 6) przedstawionej w  roz-
dziale III.4 i istotnym powiązaniu statystycznym pomiędzy 
poszczególnymi klasami odpadających odłupków (zgrubne, 
formujące, płaskie i podgięte itp.). Oczywiście krzemienia-
rze spodziewali się, że we wstępnej fazie powstaną większe 
odłupki, bardziej redukujące formę. Mieli oni do obróbki 
już przygotowane lub wybrane odpowiednie fragmenty, 
więc ich praca zaczynała się w innym miejscu procesu rekon-
struowanego na podstawie materiałów zabytkowych z badań 
w Ożarowie (por. rozdz. III.7, ryc. 1). Organizatorzy nie su-
gerowali też, aby ostateczny kształt narzędzi był jak najbar-

dziej zbliżony do noży z  Ożarowa. Wzięto też pod uwagę, 
że poszczególni wytwórcy mają odmienne przyzwyczajenia 
związane z obróbką materiału, na którym pracowali w swo-
ich ośrodkach badawczych. Organizatorzy chcieli również, 
aby każdy z  uczestników stosował w  trakcie pracy jedynie 
tłuki kamienne oraz aby starał się uzyskać jak najcieńszy 
okaz narzędzia bifacjalnego (ryc. 7–11).

Wyniki eksperymentu

Efekty pierwszego etapu prac doświadczalnych można po-
dzielić na wyniki subiektywnej interpretacji efektów i sposobu 
pracy poszczególnych wytwórców wraz z próbą ich uogólnie-
nia oraz na dane ilościowo-jakościowe. Dane umożliwiają kla-
syfi kację uzyskanego materiału według podziału opracowane-
go dla inwentarzy pozyskanych z pracowni przykopalnianych 
w Ożarowie (por. rozdz. III.4). Ogólne obserwacje poczynio-
ne w trakcie eksperymentów można opisać następująco:

Ryc. 6. Przykłady płaskich odłupków ścieniających półwytwory; strzałkami zaznaczono miejsca ich oddzielania na półwytworach pochodzących z Ożarowa. 
Fot. W. Grużdź, rys. M. Lausz.
Fig. 6. Examples of flat, preform-thinning flakes; arrows indicate the spots on the preforms from Ożarów from where they were detached. 
Photo W. Grużdź, drawn by M. Lausz.

Ryc. 5. Przykłady różnych odłupków podgiętych charakterystycznych dla obróbki bifacjalnej; niebieskimi strzałkami zaznaczono miejsca, skąd zostały odbite 
odłupki na okazach pochodzących z badań w Ożarowie. Fot. W. Grużdź, rys. M. Lausz.
Fig. 5. Examples of various curved fl akes characteristic of bifacial reduction; blue arrows indicate the spots on the specimens from Ożarów from where the 
fl akes were detached. Photo W. Grużdź, drawn by M. Lausz.
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1. Na sposób pracy wytwórców istotnie wpływają dotychcza-
sowe przyzwyczajenia wytwórcze i ograniczenie w postaci 
konieczności zastosowania jedynie tłuków kamiennych. 
Eksperymentatorzy biorący udział w doświadczeniu wielo-
krotnie sygnalizowali chęć skorzystania z innych dostępnych 
narzędzi, z poroża czy miedzi. Dotyczyło to przede wszystkim 
przygotowywania miejsc odbicia, czyli np. izolowania piętek 
na okazach. Właściwie wszyscy wytwórcy wyrażali potrzebę 
pracy techniką naciskową – czy to retuszerem miedzianym, 
czy rogowym/kościanym. Sugestia, aby naciskać w celu przy-
gotowania miejsca odbicia mniejszymi miękkimi tłukami 
kamiennymi nie zawsze spotykała się z praktyczną realizacją. 

2. Każdy eksperymentator miał ambicję wykonania jak naj-
lepszego (najładniejszego w proporcjach) okazu o cienkim 
przekroju. W trakcie pracy, po usilnych namowach, aby nie 
zwracać uwagi na proporcje i koncentrować się na radykal-
nym ścienianiu, udało się przekonać kilku uczestników do 
prowadzenia w ten sposób obróbki. 

3. Widać było bardzo ostrożne i oszczędne traktowanie su-
rowca przez wszystkich biorących udział w doświadczeniu. 
Współczesna praktyka oszczędzania materiału i fakt, że eks-
perymenty nie były prowadzone na wychodni krzemienia, 
gdzie jest nieograniczony dostęp do surowca i możliwość 

Ryc. 11. Najtrudniejszy moment obróbki – dokładne ścienianie 
i ostateczne formowanie okazu za pomocą płaskiego tłuka z piaskowca 
(Klaus Hirsch). Fot. A. Migal.

Fig. 11. Th e most diffi  cult moment of knapping – thorough thinning 
and fi nal shaping of the specimen, using a fl at sandstone hammer 
(Klaus Hirsch). Photo A. Migal.

Ryc. 10. Odbicia od podstawy półwytworu wzdłuż jego osi są najbardziej 
ryzykowne w procesie obróbki. Są one czasami niezbędne, często 
powodują poprzeczne pęknięcie okazu (Marquardt Lund). Fot. A. Migal.

Fig. 10. Removals from the base of the preform along its axis carry the 
most risk in the knapping process. Th ey are sometimes necessary; they 
oft en result in a transverse fracture of the specimen (Marquardt Lund). 
Photo A. Migal.

Ryc. 9. Podobnie jak można zaobserwować w materiałach 
z kopalni w Ożarowie, współcześni wytwórcy często posługują 
się kontrolowanymi odłupkami przeniesionymi, aby likwidować 
czworościenność półwytworu i radykalnie go ścienić. Niestety, 
stosowane we wstępnej fazie zbyt duże odłupki przeniesione powodują 
pękniecie wzdłużne półwytworu (Klaus Hirsch). Fot. A. Migal.

Fig. 9. Similar to what can be observed on the material from the Ożarów 
mine, modern manufacturers oft en use controlled overpassed fl akes to 
eliminate the squareness of the preform and radically thin it. Unfortunately, 
overly large overpassed fl akes removed in the initial phase result in a 
longitudinal fracture of the preform (Klaus Hirsch). Photo A. Migal.

Ryc. 8. Przygotowywanie krawędzi do odbicia większego odłupka 
redukującego masę (Ralf Krüger). Fot. A. Migal.

Fig. 8. Preparing the edge to detach a larger, mass-reducing fl ake 
(Ralf Krüger). Photo A. Migal.

Ryc. 7. Jeden z noży w trakcie obróbki (Peter  Wiking). Fot. A. Migal.

Fig. 7. One of the knives during knapping (Peter Wiking). 
Photo A. Migal.
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popełniania błędów powodował, że pracujący często „drep-
tali w miejscu”, nie chcąc zniszczyć okazu poddawanego 
obróbce. Nie wyrobili sobie również rutynowych przyzwy-
czajeń związanych z wymaganiami eksperymentu, który 
miał być związany z surowcochłonną strategią obrabiania 
materiału.

4. Brak możliwości stosowania miękkich tłuków organicznych 
(drewnianych lub z poroża) najbardziej utrudniał obróbkę, 
gdy powstawały przegrubienia na okazach. Odbijane ka-
mieniem odłupki pokrywające półwytwór często nie były 
wystarczająco długie, aby redukować grubość środka noża. 
Dużo łatwiej jest oddzielać takie odłupki tłukami organicz-
nymi. Jest to, być może, kwestia większej wprawy i ułożenia 
ręki (know-how).
Interesującą i nową obserwacją jest powstawanie na odłup-

kach cech morfologicznych typowych dla użycia miękkiego 
tłuka organicznego (ryc. 14). Zwraca to uwagę na koniecz-
ność dalszych prac analitycznych związanych z atrybucją i po-
wiązaniem cech morfologicznych pomiędzy tłukiem a cecha-
mi odpadków podczas analizy traseologicznej. 

Efekty ilościowe eksperymentu podsumowane zostały na 
diagramie (ryc. 15, 16). Przede wszystkim stwierdzono, że 
wszyscy uczestnicy eksperymentu uzyskali pełen zakres klas 
wyróżnionych w materiale zabytkowym z Ożarowa.

 Najbardziej interesujące są dane dotyczące liczby poszcze-
gólnych odłupków pochodzących z różnych faz obróbki i  ich 
masa. Należy traktować je jako przesłankę ukazującą pewne 
ogólne trendy związane z obróbką bifacjalną w warunkach na-
rzuconych przez doświadczenie. Dane te zostały wykorzystane 
w podsumowaniu statystycznym (ryc. 15, 16), mającym na celu 
porównanie wyników eksperymentalnych z materiałem zabyt-
kowym. Liczba i waga poszczególnych klas podana łącznie dla 
zbioru eksperymentalnego przedstawiona została w  histogra-
mach. Dane te pozwalają na przybliżone określenie średniej 
liczby  odmian odpadków powstających w poszczególnych fa-
zach obróbki. Oczywiście końcowym celem jest określenie ca-
łości produkcji związanej z wytwarzaniem noży sierpowatych 
zarówno dla kopalni I/4, która została w całości przebadana, jak 
i dla całego pola eksploatacyjnego w Ożarowie.

Drugi etap eksperymentu przeprowadzony został w War-
szawie przez autora opracowania. W  trakcie doświadczenia 
użyto krzemienia turońskiego pochodzącego ze żwirowni 
współcześnie eksploatowanej w  okolicach Wierzbicy. Ob-
róbce poddano kilka konkrecji krzemienia, z  których jedną 
o wadze ok 10 kg. Miała służyć rozpoznaniu jakościowemu, 
ile i jak dużych odłupków można wykonać z takiego fragmen-
tu surowca. Niestety okazało się, że konkrecja była całkowicie 
spękana wewnętrznie i nie było możliwe uzyskanie nic więcej 
poza czterema niespękanymi odłupkami o wymiarach docho-
dzących do 10 cm. Taka sytuacja powodowała, że nie dawały 
się one do dalej obróbki w celu uzyskania bifacjalnych noży 
typu ożarowskiego. Jest to jednak ciekawe doświadczenie, 
przybliżające nam ryzyko pradziejowych wytwórców zwią-
zanych z  eksploatacją krzemienia ożarowskiego. Olbrzymia 
ilość okruchów pozyskana w czasie wykopalisk dokumentuje, 

Ryc. 14. Odłupki ze ścieniania okazów posiadające cechy bifacjalne. Są 
podgięte, często mają zakończenie piórkowate. Ich piętki są izolowane 
i noszą ślady przygotowania. Czasami mają też wargę zamiast sęczka, 
chociaż najczęściej i sęczek (rozlany), i wargę.  Fot. W. Grużdź.

Fig. 14. Th inning fl akes from specimens with bifacial features. Th ey are 
curved, oft en with feathered termination. Butts are isolated and show signs 
of preparation. Sometimes, they also have a lip instead of a bulb, although 
the most common are both a (diff use) bulb and a lip. Photo W. Grużdź.

Ryc. 13. Seria odłupków ścieniających jeden z okazów. Odłupki nie są 
podgięte. Mają duże płaskie piętki i duże sęczki. Mimo że zostały odbite 
miękkim tłukiem, posiadają „twarde” cechy (np. brak wargi i podgięcia 
w części środkowej czy piórkowatego zakończenia części dystalnej). Fot. 
W. Grużdź.

Fig. 13. A series of thinning fl akes from one of the specimens. Th e 
fl akes are not curved. Th ey have large, fl at butts and large bulbs. Despite 
the fact that they were detached with a soft  hammer, they present 
“hard” features (e.g., no lip, no curve in the middle nor feathered 
termination of the distal part). Photo W. Grużdź.

Ryc. 12. Typowe dla materiałów z Ożarowa uszkodzenie polegające 
na rozszczepieniu okazu przez odbicie zbyt dużego odłupka 
przeniesionego. Fot. W. Grużdź.

Fig. 12. Damage typical of the material from Ożarów: the specimen was 
split by removing an overly large overpassed fl ake. Photo W. Grużdź.
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że takie rozczarowania nie są domeną współczesnych badaczy. 
Wiele z  niekształtnych okruchów, które posiadają inicjalną 
obróbkę, a  także wstępnych półwytworów posiadających je-
dynie kilka odbić, uzmysławia nam silne nastawienie na po-
zyskanie jak największej ilości fragmentów o  odpowiednich 
wymiarach, co nie było często (a może nawet bardzo często) 
skuteczne. 

W trakcie eksperymentów prowadzonych w drugiej części 
wykonano sierpy z krzemienia pozyskanego w kamieniołomie 
w Karsach oraz w żwirowni w okolicach Rzeczkowa (Wierz-
bica). Obok tłuków kamiennych zastosowano miękkie tłuki 
organiczne (poroże i drewno) do końcowej obróbki okazów. 
Oczywiście zmieniło to proporcje poszczególnych kategorii 
odpadków. 

Podsumowanie

Przeprowadzone eksperymenty dają cenne wskazówki dla 
zrozumienia materiału zabytkowego z  Ożarowa. Umożliwi-
ły lepsze poznanie sposobów obrabiania surowca, w  trakcie 
produkcji bifacjalnych noży/sierpów. Uzyskane obserwacje 
dotyczą zarówno sposobów użycia różnych narzędzi stosowa-
nych w czasach prehistorycznych do obróbki krzemienia, jak 
i  procesów podejmowania decyzji podczas obróbki surowca 
krzemiennego. Istotnym rezultatem prac doświadczalnych są 
też dane ilościowe i wagowe, pozwalające w przybliżony spo-
sób oszacować skalę i jakość produkcji prowadzonej na terenie 
złoża i  kopalń eksploatowanych w  Ożarowie przez ludność 
kultury mierzanowickiej.

Na stanowisku kopalnianym posługiwano się tłukami 
twardymi i  miękkimi. O  ile mamy pewność, że stosowano 
tłuki kamienne na wczesnych etapach obróbki, o tyle nie jest 
do końca pewne, czy do właściwego ścieniania stosowano na-
rzędzia z miękkiego piaskowca, czy też poroża. Finalny etap 
obróbki musiał być dokonywany w  innym miejscu – w  pra-
cowniach pośrednich lub na osadach. Na gotowych okazach 
obserwuje się też retusz naciskowy krawędzi noży, który nie 
występuje na formach z  Ożarowa. Musiał być wykonywany 
bądź przy pomocy narzędzi z  poroża/kości bądź metalu – 
miedzi/brązu. Niestety zbliżamy się tutaj do granicy naszego 
poznania w  chwili obecnej. Zbyt słabo rozpoznane są osady 
mierzanowickie, znajdujące się w  interesującym nas rejonie. 
Niewątpliwe jednak badania eksperymentalne przybliżają nas 
do zrozumienia zagadnień przetwórczych związanych z  wy-
twarzaniem noży z  krzemienia ożarowskiego. Umożliwiają 
estymowanie ilości i  jakości produkcji w  zakresie obecnych 
możliwości poznawczych.
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pochodzącego z wykopalisk wyłączono okruchy.

Fig. 16. Comparison of weight of individual categories from the 
excavations, excluding chunks (right), and from the experiment (left ).
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Fig. 15. Diagram showing numerical comparison of the material from 
the workshops (right) and from the experiment (left ). Chips are not 
included.
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VIII. Experimental studies on the manufacture of bifacial sickles from Ożarów fl int 

Sickles made of Ożarów fl int are characterised by the 
following features: considerable uniformity of shape within 
a type, workmanship showing considerable skill of manufacturers 
(know-how level), repetitive proportions (thickness/width) of 
fi nished specimens, resulting from implementation of a certain 
way of acting (modus faciendi) known to the community. One of 
the main premises of the experiment presented was to check if 
the Ożarów sickles could have been knapped using only mineral 
hammers: hard for rough shaping and soft  for shaping proper 
(Fig. 1). Th e amount and quality of waste produced during the 
manufacture of knives and the way of planning and carrying 
out work in the risky situations related to the knapping of 
individual specimens also seem to be very signifi cant results of 
the experiment.

Four researchers from diff erent European archaeological 
centres, i.e., Marquardt Lund (Hamburg – Germany), Peter 
Wiking (Stockholm – Sweden), Klaus Hirsch (Haderslev – 
Denmark) and Ralf Krüger (Schleswig-Holstein – Germany), 
were involved in the fi rst stage of experimental work, carried 
out at the Archeoparc Val Senales in northern Italy in May 
2019. Each of the participants received fragments of Turonian 
fl int of appropriate size. Due to the lack of fl int from the 
Ożarów mine, we used natural chunks of Świeciechów fl int 
collected from the surface near an outcrop in Świeciechów 
(Figs. 3, 4). In addition to Świeciechów fl int, another raw 
material used in the experiment was grey Turonian fl int from 
Denmark. Th e second stage of the experiment was conducted 
in Warsaw by the author of this study. Turonian fl int from a 
present-day gravel pit exploited near Wierzbica was used in 
the experiment. Several fl int nodules, one weighing 10 kg, 
were subjected to knapping. Th e aim was to determine the 

number and size of fl akes that can be obtained from such a 
fragment of raw material.

Th e data concerning the number and weight of individual 
fl akes from diff erent knapping stages is the most interesting. 
Th ey should be treated as an indication of certain general trends 
related to bifacial reduction in the conditions imposed by the 
experiment. Th e data were used in the statistical summary 
(Figs. 16, 17), aimed at comparing the results of the experiment 
with the archaeological material. Th e number and weight of 
each class, presented jointly for the experimental set, is shown 
in histograms. Th e data make it possible to approximate the 
average amount of waste of particular types generated during 
individual knapping stages. Th e end goal is obviously to 
determine the entire production related to the manufacture of 
sickle knives both for mine I/4, which was fully excavated, and 
the entirety of the exploitation fi eld at Ożarów.

Th e experiments conducted provide valuable clues for 
understanding the archaeological material from Ożarów. 
Th ey allowed a better understanding of the ways of processing 
raw material during the manufacture of bifacial knives/
sickles. Th e quantitative and weight data, enabling an 
approximation of the scale and quality of production in the 
area of the deposit and the mines at Ożarów exploited by 
the Mierzanowice culture community, are also an important 
result of the experimental works. Hard and soft  hammers were 
used at the mining site. Th e fi nal stage of treatment had to 
take place somewhere else – at intermediate workshops or at 
settlements. Pressure retouch on the edges of the knives that 
can also be observed on fi nished specimens is not present on 
the forms from Ożarów. It must have been made using tools 
made of antler/bone or of metal, such as copper or bronze.
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DATOWANIA ABSOLUTNE I ICH PRAHISTORYCZNY KONTEKST 

1. Wstęp

Z  badaniami prahistorycznych kopalń krzemienia łączy 
się problematyka ich datowania, a także umocowania w syste-
matykach taksonomiczno-kulturowych, tworzonych w opar-
ciu o dane z  innego rodzaju stanowisk (głównie z osad oraz 
cmentarzysk). Określenie chronologii stanowisk górniczych 
jest jednak często dużym wyzwaniem z powodu rejestrowania 
w ich obrębie głównie materiału masowego – mało dystynk-
tywnego w  porównaniu do znalezisk z  osad oraz z  grobów. 
Często jedynym sposobem określenia czasu powstania i funk-
cjonowania kopalń są metody datowania bezwzględnego, co 
w  praktyce oznacza zastosowanie analizy węgla 14C (m.in. 
Consuegra, Díaz-del-Río 2018). Uzyskane w ten sposób dane, 
uzupełnione przez pogłębione analizy materiału pracownia-
nego, umożliwiają prześledzenie relacji pomiędzy miejscami 
wydobycia surowca a innego rodzaju punktami osadniczymi.

W  praktyce sygnalizowana jest czasem rozbieżność po-
między datowaniem stanowisk górniczych a  oczekiwaniami 
co do ich wieku, wynikającymi z  analiz chronologicznych 
punktów osadniczych łączonych z  użytkownikami surowca 
krzemiennego z kopalń. Dobrym przykładem tego typu róż-
nic w pomiarach 14C na obszarze wschodnioświętokrzyskim 
jest kopalnia w  Krzemionkach Opatowskich, dla której nie 
udało się dotąd potwierdzić za pomocą datowań radiowęglo-
wych eksploatacji krzemienia pasiastego na dużą skalę przez 
społeczności kultury amfor kulistych – w  pierwszych stule-
ciach III tysiąclecia BC. Zamiast tego otrzymano wyniki 14C 
wskazujące na dużą rozpiętości chronologiczną, w tym rów-
nież pomiary nie znajdujące obecnie dobrego poświadcze-
nia w wieku materiałów z osad i  cmentarzysk (Bąbel 2015). 
Niewielka liczba „kontrowersyjnych” wyników nie wskazuje 
jednak na rolę naturalnych uwarunkowań niekorzystnie wpły-
wających na wiarygodność datowań z  kopalń, czyli na efekt 
rezerwuarowy. Przyczyna nie tkwi także w metodyce pobiera-
nia próbek, czyli w nieodpowiednio określonym kontekście. 

Niemal każdy z  węgli odkrywanych w  szybach, zarówno na 
złożu wtórnym, jak i  pierwotnym, powinien bowiem łączyć 
się z  którymś z  epizodów aktywności górniczej. Najpraw-
dopodobniej przyczyną kłopotów jest więc z  jednej strony 
nieskuteczność przyjmowanych modeli interpretacyjnych, 
a z drugiej strony – luki w wiedzy na temat przebiegu proce-
sów prahistorycznych, tak w odniesieniu do kopalń, jak i in-
nego typu stanowisk osadniczych.

Przy pierwszym oglądzie za zaskakujące można by uznać 
także wyniki datowania absolutnego otrzymane dla kopal-
ni w  Ożarowie (tab. 1). Przyjąwszy liczebność uzyskanych 
oznaczeń jako pochodną intensywności działania kopalni, 
należałoby wyróżnić dwa okresy: wczesnomierzanowicki (ok. 
2200–2100/2050 BC) oraz późnomierzanowicki (ok. 1900–
1600 BC). Takiej rekonstrukcji przeczą dane pochodzące 
zarówno z terenu pola górniczego, jak i z małopolskich osad 
i cmentarzysk. Wykazano bowiem, że w kopalni w Ożarowie 
wyraźnie przeważająca część aktywności była ukierunkowana 
na pozyskanie materiału do produkcji sierpów bifacjalnych 
– wyrobów charakterystycznych dla późnego okresu wcze-
snej epoki brązu. Użytkownikiem tych narzędzi była ludność 
grupy samborzeckiej kultury mierzanowickiej, czyli późnej 
fazy kultury mierzanowickiej (por. Kadrow, Machnik 1997; 
Budziszewski, Grużdź 2014; Grużdź 2012). Koniecznością 
stało się zatem przyjęcie odpowiedniej, tafonomicznej inter-
pretacji datowanych szczątków organicznych, uwzględnia-
jących naturę procesów sedymentacji w  szybach górniczych 
(Budziszewski 1997a). Należy zaznaczyć, że uwzględnione 
wówczas dodatkowe warunkowanie wagi pomiarów wieku 
bezwzględnego jest obecnie nieodłączną częścią modelowania 
chronologii, tworzonego w duchu bayesowskim (m.in. Bayliss 
2009; Bronk Ramsey 2009; Buck, Meson 2015). Przyjętym 
a  priori czynnikiem rzutującym na charakter serii datowań 
radiowęglowych jest zabieg odlesienia obszaru pola górni-
czego, dokonany we wczesnej fazie kultury mierzanowickiej 
(Budziszewski 1997a, s. 51–54). Jego pokłosiem jest obecność 
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licznych węgli drzewnych w wypełniskach szybów górniczych 
datowanych na różne etapy wczesnej epoki brązu. Sam kon-
tekst zalegania datowanych węgli na złożu wtórnym stwarza 
konieczność testowania różnych założeń i przyjmowania roz-
wiązań o najwyższym stopniu prawdopodobieństwa.

Na stanowisku w Ożarowie dominowała produkcja form 
dwuściennych, ukierunkowana na wytwarzanie sierpów. Do 
datowanych radiowęglowo obiektów, w  których odnotowa-
no tę specjalizację, zaliczono szyby: I/1, I/2, I/3, I/4, IV/6, 
VII/1. Natomiast mniej jednoznaczne w  próbach technolo-
gicznych ustaleń są znaleziska pozostałości produkcyjnych 
z szybów I/5, IV/3, IV/4 i IV/5. Dokumentowane na stano-
wisku przejawy techniki wiórowej można podzielić na dwa 
rodzaje. Pierwszy jest związany z  uderzeniem bezpośrednim 
twardym tłukiem i najpewniej dokumentuje oboczność przy 
produkcji odłupków. Tego rodzaju formy zdarzają się w więk-
szości przebadanych szybów, gdzie są jednak statystycznie 
mało istotne, a  ich morfologia wpasowuje się w  zakres pro-
duktów powstających przy zastosowaniu chaîne opératoire 
typowego dla badanego zbioru materiałów. Drugi sposób 
rdzeniowania wiórowego polegał na zastosowaniu uderzenia 
pośredniego, co jest charakterystycznym sposobem odszcze-
piania półsurowca, stosowanym od późnego mezolitu aż do 
końca neolitu (Pelegrin 2006). Główna koncentracja form 
poświadczających taką technologię znajdowała się w pobliżu 
szybu VII/1 (rozdz. III.3), czyli w  strefi e, w  której odkryto 
fragment ceramiki z fazy wczesnomierzanowickiej (rozdz. V). 
Znaleziska te wskazują na eksploatację krzemienia ożarow-
skiego i jego obróbkę na początkowym etapie wczesnej epoki 
brązu (w ostatnich stuleciach III tysiąclecia BC). Z kolei część 
półwytworów rdzeniowych, pochodzących z terenu pola gór-
niczego „Za garncarzami”, może wskazywać na stosowanie 
technologii czworościennej – w celu produkcji schyłkowoene-
olitycznych siekier. Ten horyzont chronologiczny potwierdza 
odkrycie fragmentu garnka kultury ceramiki sznurowej.

Cechy typologiczne i  technologiczne materiałów krze-
miennych z  pola górniczego w  Ożarowie ukazują zatem 
zdecydowaną dominację reliktów z  produkcji bifacjalnych 
sierpów, łączonych z  późnym etapem wczesnej epoki brązu 
(pierwsza połowa II tysiąclecia BC). Jednocześnie widoczna 
jest domieszka materiałów o wcześniejszej metryce: schyłko-
woeneolitycznej oraz z początkowych stadiów wczesnej epoki 
brązu.

W polskich badaniach pradziejowego górnictwa widocz-
ny jest nacisk na maksymalizowanie możliwości datowania 
szybów poprzez stosowanie metody węgla 14C. Także w  ba-
daniach pola górniczego w Ożarowie nacisk postawiony zo-
stał na pozyskanie licznych prób węgla drzewnego, co miało 
pozwolić na określenie wieku jak największej liczby ze zba-
danych szybów. Otrzymane wyniki w  dużej części sprostały 
oczekiwaniom, gdyż stanowiły potwierdzenie założeń o  da-
towaniu kopalni wypływających z  analiz odkrytych szybów 
górniczych i materiałów krzemiennych (Budziszewski 1986; 
1997a; 1997b; Budziszewski, Grużdź 2014). Dane te pozwo-

liły na stworzenie modelu chronologicznego (Budziszewski 
1997a). Poniżej zaprezentowana analiza jest próbą weryfi -
kacji osiągniętych wówczas rezultatów, wykonaną w oparciu 
o  nowy zasób źródeł, pozyskanych zarówno dzięki nowemu 
programowi badań kopalni w  Ożarowie, jak i  dzięki bada-
niom chronometrycznym innych stanowisk z  Polski połu-
dniowo-wschodniej.

2. Datowanie szybów z kopalni w Ożarowie

Dziesięć datowań radiowęglowych otrzymanych dla szy-
bów z Ożarowa (tab. 1) to jedna z dłuższych serii dla kopalń 
krzemienia z  terenu Polski. Wykonano ją w  laboratorium 
w  Gliwicach w  latach 80. XX wieku (Budziszewski 1997). 
Niestety, pod względem jakościowym otrzymane wówczas 
wyniki nie przystają do obecnie zakładanych, bardziej wyma-
gających kryteriów, a istotnym problemem są ich duże błędy 
standardowe (najczęściej: trzycyfrowe) oraz niedostatecznie 
określony kontekst próby (brakuje ekspertyz węgla drzewne-
go). Uniemożliwia to precyzyjne określenie czasu eksploatacji 
pola górniczego, a zarazem jest dużym utrudnieniem w ocenie 
wiarygodności otrzymanych wyników.

Wszystkie próby węgli pobrano z wypełnisk szybów gór-
niczych. Osiem datowanych obiektów pochodzi z  trzech 
wykopów: I, IV i V (ryc. 1). Najwięcej, sześć pomiarów 14C 
wykonano dla czterech szybów z wykopu I, zlokalizowanego 
w centralnej części stanowiska. Ze zlokalizowanego w połu-
dniowej strefi e wykopu IV, dla trzech obiektów pozyskano 
trzy datowania, zyskując przy tym – w  jednym przypadku 
– najstarszy wynik, wskazujący na eksploatację krzemienia 
ożarowskiego w okresie schyłkowego eneolitu. Jedno dato-
wanie zrobiono natomiast dla szybu 1, w wykopie VII, bada-
jąc w ten sposób metrykę aktywności górniczej w północnej 
części stanowiska.

Kontekst pozyskania materiałów do datowania – z wypeł-
nisk szybów – nie pozwala na łączenie próbek z aktywnością 
górniczą w  konkretnym punkcie wydobycia krzemieni. Na 
przeszkodzie ku estymowaniu wieku węgli na okres bliski tej 
aktywności stoi możliwość redepozycji materiałów w  strefi e 
eksploatowanej intensywnie i wielofazowo. Jedynie z obiektu 
I/4 próbę węgla (Gd-2115) pobrano z  paleniska zlokalizo-
wanego w  części pomiędzy antropogenicznymi zasypiskami 
szybu. W tym przypadku wielce prawdopodobne jest łączenie 
otrzymanego wieku z czasem bliskim funkcjonowaniu szybu 
(Budziszewski 1997, s. 51).

Z  dużym prawdopodobieństwem możemy natomiast 
przyjąć, że analizowane węgle są powiązane z  działalnością 
człowieka i  najpewniej poświadczają któryś z  okresów ak-
tywności górniczej na stanowisku. Uwzględniając powyższe 
zastrzeżenia, wiarygodna jest zatem interpretacja, w  myśl 
której każde z datowań łączy się z którymś z okresów eksplo-
atacji krzemienia. Przyjmując takie założenie, oznaczenia 14C 
wyznaczają trzy etapy użytkowania pola górniczego w Ożaro-
wie: schyłkowoeneolityczny, wczesnomierzanowicki i późno-
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Ryc. 1. Ożarów, pole górnicze „Za garncarzami”, pow. opatowski. Plan stanowiska z lokalizacją szybów datowanych metodą radiowęglową.
Oprac. M. Jakbubczak, W. Grużdź.

Fig. 1. Ożarów, “Za garncarzami” mining fi eld. Plan of the site with the location of the shaft s dated by the radiocarbon method.
Rendered by M. Jakbubczak, W. Grużdź.
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mierzanowicki (ryc. 1 i 2)1. W przypadku takiej interpretacji 
uzyskujemy wiarygodne uogólnienie datowania etapów użyt-
kowania kopalni – bez zakładania związku prób z obiektami, 
w których zostały odkryte. W utworzonym modelu sekwen-
cyjnym (ryc. 3) początek etapu schyłkowoeneolitycznego wy-
znacza przedział 2640–2343 BC, a schyłek – 2485–2241 BC. 
Etap wczesnomierzanowicki określają cezury: 2297–2083 
BC (początek) i 2140–1934 BC (koniec), a etap późnomie-
rzanowicki: 1927–1761 BC (początek) oraz 1851–1624 BC 
(koniec). Jakkolwiek wyznaczone przedziały są szerokie (co 
wynika w dużej mierze z niskiej precyzji pomiarów), to zaletą 
budowy powyższego modelu jest wprowadzenie warunku cza-
sowej rozłączności pomiędzy grupami pomiarów z  poszcze-
gólnych faz. Ponadto, w  sposób jednoznaczny wydzielone 
zostały fazy skorelowane z trzema wyraźnie wyodrębnionymi 
okresami prahistorycznymi (zob. niżej rozdz. XI).

Tabela 1. Datowania radiowęglowe szybów górniczych z kopalni w Ożarowie.
Table 1. Radiocarbon dates of Ożarów mine shaft s.

Nr 
szybu

Głębokość odkrycia 
próbki [m]

Nr 
laboratoryjny

Wiek
 14C BP

Wiek 
absolutny 

BC (68,2%)
IV/3 1,15–1,45 Gd-2443 3970±70 2577–2348
I/5 0,80–0,90 Gd-4158 3760±140 2436–1980
I/4 1,05–1,20 Gd-4159 3750±150 2433–1960
IV/5 0,50–0,90 Gd-2448 3720±120 2291–1949
I/1 0,85–1,45 Gd-2449 3710±120 2287–1945
VII/1 0,80–1,00 Gd-2451 3580±220 2274–1642
I/3 0,90–1,10 Gd-2114 3520±80 1948–1745
IV/6 0,70–1,25 Gd-2450 3440±120 1910–1615
I/4 1,10–1,30 Gd-2115 3430±80 1877–1641
I/3 1,15–1,55 Gd-2108 3370±80 1751–1533

Pojedyncze oznaczenie – dla szybu IV/3 – łączy się z okre-
sem schyłkowego eneolitu i  eksploatacją złoża krzemienia 
ożarowskiego przez społeczności kultury ceramiki sznurowej 
(2577–2348 BC przy prawdopodobieństwie 68,2%). Pomi-
mo dużego błędu standardowego, otrzymany wynik jest dość 
precyzyjny (dzięki stromemu przebiegowi krzywej kalibracyj-
nego) i w sposób pewny wskazuje na młodszą fazę tej kultury, 
czyli na okres rozwoju grupy krakowsko-sandomierskiej. Zde-
cydowana większość datowań tej jednostki taksonomicznej, 
a  także grup młodszej kultury ceramiki sznurowej w  Polsce 
południowo-wschodniej odnosi się właśnie do tego wyżej 
wskazanego przedziału – w zaokrągleniu ok. 2550–2300 BC 
(ostatnio: Włodarczak 2018, tam zestawienia dat 14C).

W przypadku datowania obiektu IV/3, pomimo pocho-
dzenia próby ze środkowej części wypełniska (Budziszewski 
1997, s. 50, ryc. 3), z dużym prawdopodobieństwem możemy 
przyjąć, że otrzymany wiek absolutny łączy się z czasem eks-
ploatacji szybu. Prawdopodobieństwo redepozycji węgla ze 
starszego epizodu górniczego jest bowiem niewielkie z uwagi 

1 Do kalibracji dat radiowęglowych wykorzystano program kalibracyjny 
OxCal v.4.4.1, asygnowany przez Ch. Bronka Ramseya w 2020 roku. Po-
służono się przy tym krzywą kalibracyjną INTCAL20 (Reimer i in. 2020).

na szacowaną niedużą skalę wydobywania krzemienia w tym 
okresie. Niemniej, w  południowej części stanowiska, czyli 
w  pobliżu szybu IV/3, odkryto także fragment ceramiki łą-
czony ze starszą fazą kultury ceramiki sznurowej (rozdz. V), 
a więc z okresem poprzedzającym wiek próby Gd-2443. Na tej 
podstawie możemy wnioskować, że eksploatacja pola górni-
czego w Ożarowie w schyłkowym eneolicie miała – być może 
–  mało intensywny charakter, ale trwała przez cały jego okres.

Cztery oznaczenia (dla szybów I/5, I/4, IV/5 i  I/1) są 
najprawdopodobniej związane z  wczesnymi fazami kultury 
mierzanowickiej, czyli ze schyłkiem III tysiąclecia BC. Duże 
błędy standardowe tych wyników stoją jednak na przeszko-
dzie w ich pewnym usadowieniu na skali chronometrycznej. 
Każdy z  tych rezultatów po kalibracji wskazuje na szeroki 
przedział czasu, którego górna granica oscyluje ok. 2000, a na-
wet 1900 BC. Dopuszczalne jest zatem datowanie czterech 
wymienionych tu prób także na fazę klasyczną, a nawet począ-
tek późnej fazy rozwoju kultury mierzanowickiej. 

Stosunkowo liczny udział prób odnoszonych z  najwięk-
szym prawdopodobieństwem do wczesnej kultury mierzano-
wickiej skłonił do hipotezy o  planowym odlesieniu obszaru 
pola górniczego w  tym okresie, skutkującym wytworzeniem 
licznych węgli drzewnych (Budziszewski 1997). Wskutek 
tego wiele z tych węgli pojawia się na złożu wtórnym w wy-
pełniskach szybów z późniejszego etapu wczesnej epoki brą-
zu, a  sugestywnym tego przykładem jest sytuacja w  szybie 
I/4 (zob. niżej). Można więc przypuszczać, że także i  próby 
z trzech innych szybów, wskazujące na wiek wczesnomierza-
nowicki, w  rzeczywistości nie są powiązane z  metryką tych 
obiektów. Jednak dane z cmentarzysk i stanowisk osadniczych 
(rozdz. IV), a także znalezisko pojedynczej skorupy na oma-
wianym stanowisku (rozdz. V), wskazują, że krzemień oża-
rowski pozyskiwano także w okresie wczesnomierzanowickim 
(ok. 2200–2000 BC). W konsekwencji powinny więc istnieć 
również miejsca wydobycia łączone z tym okresem. Pozostało-
ści produkcji krzemieniarskiej, rejestrowane przy szybach I/5, 
I/4, IV/4, IV/5 i I/1 sugerują jednakże związek tych obiektów 
z  okresem późnomierzanowickim (rozdz. III.3), czyli z  fazą 
wyraźnego, skokowego zintensyfi kowania działalności górni-
czo-produkcyjnej. 

Najwięcej – pięć rezultatów – odpowiada datowaniu fazy 
późnej kultury mierzanowickiej oraz kultury strzyżowskiej. 
Otrzymano je dla szybów: VII/1, I/3 (2 oznaczenia), IV/6 
i  I/4). Istotna dla dalszych interpretacji wieku absolutnego 
jest niezgodność pomiędzy dwoma wynikami otrzymanymi 
dla szybu I/4. Daty te należą do dwóch wyżej wskazanych 
grup, łączonych z odrębnymi fazami rozwoju kultury mierza-
nowickiej. Z  dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, 
że rzeczywistemu wiekowi szybu odpowiada młodsze ozna-
czenie (Gd-2115), a starsza próba to efekt redepozycji węgli 
w  górnej części wypełniska obiektu (Budziszewski 1997a, 
s. 52; 1997b, s. 153). Pomiar ten wykonano przy tym dla 
węgli pochodzących z  paleniska zlokalizowanego pomiędzy 
antropogenicznymi zsypiskami obiektu. Jest to więc najlepiej 
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Ryc. 2. Seria datowań radiowęglowych dla kopalni krzemienia „Za garncarzami’ w Ożarowie, pow. opatowski.

Fig. 2. A series of radiocarbon dates of the “Za garncarzami” fl int mine at Ożarów, Opatow County.
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Ryc. 3. Model sekwencyjny wydzielający trzy fazy użytkowania pola górniczego  „Za garncarzami” w Ożarowie, pow. opatowski.

Fig. 3. Sequential model distinguishing three phases of use of the “Za garncarzami” mining fi eld at Ożarów, Opatow County.
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stratygrafi cznie umocowany wynik uzyskany z  omawianego 
stanowiska.

Można także założyć współczesny sobie wiek obydwu prób 
z szybu I/4 (umowna różnica wieku – 0 lat – ryc. 4). Przy ni-
skiej zgodności (40,2%) otrzymujemy wówczas wiarygodnie 
wyglądający przedział 1921–1744 BC. Rezultat ten niewiele 
się różni od wieku uzyskanego przy akceptacji tylko młodsze-
go wyniku (dla próby Gd-2115: 1877–1641 BC przy praw-
dopodobieństwie 68,2%). Można stąd przyjąć, że szyb I/4 
jest datowany na późną fazę rozwoju kultury mierzanowickiej 
i  jedynie jakaś mało prawdopodobna nieprawidłowość zwią-
zana z  uzyskaniem młodszego datowania (Gd-2115) może 
taką metrykę podważyć. Za przyjętą interpretacją przemawia 
również charakter wytwórczości krzemieniarskiej łączonej 
z  eksploatacją w  szybie I/4: związanych z  nim pracowniach 
produkowano przede wszystkim noże sierpowate (Budziszew-
ski 1997b; rozdz. III). Powiązanie metryki obiektu I/4 z wie-
kiem młodszej próby jest tym bardziej celowe, że datowane 
węgle pochodziły w tym przypadku z paleniska, przez co jed-
noznacznie łączyły się z poziomem użytkowym szybu.

Dwa oznaczenia otrzymano także dla szybu I/3. W tym 
przypadku różnica pomiędzy ich wartościami jest niewielka 
i  ich uzgodnienie nie sprawia kłopotów. Założenie o  współ-
czesnym wieku skutkuje uzyskaniem przedziału 1877–1688 
BC – przy dużym poziomie zgodności. Na taką sytuację rzu-
tuje charakter krzywej kalibracyjnej, która na odcinku ok. 
1900–1700 BC jest wyraźnie wypłaszczona (ryc. 5). W efek-
cie modelowania, przedziały wieku absolutnego otrzymane 
dla szybów I/3 i I/4 są do siebie zbliżone; generalizując, na-
leżałoby je oszacować na ok. 1900–1700 BC, co odpowiada 

fazie późnej kultury mierzanowickiej i  współgra doskonale 
z wymową zarejestrowanych reliktów pracowni krzemieniar-
skich łączonych z tymi obiektami.

Z pewnością na fazę późną kultury mierzanowickiej wska-
zuje data otrzymana dla szybu IV/6, z  którym łączona jest 
pracownia narzędzi bifacjalnych. Natomiast tylko z  dużym 
prawdopodobieństwem z okresem tym można powiązać tak-
że szyb VII/1 – pochodzące z niego oznaczenie 14C odznacza 
się ogromnym błędem standardowym, przez co dopuszczalne 
jest datowanie także na fazę wczesną kultury mierzanowickiej. 

Zatem wyniki otrzymane dla szybów I/3, I/4 i  IV/6 są 
bezdyskusyjne – nawet przy założeniu redepozycji węgli 
w  wypełnisku szybów, obiekty te są związane z  eksploatacją 
krzemienia ożarowskiego w  pierwszej połowie II tysiąclecia 
BC i mogą być powiązane z osadnictwem fazy późnej kultury 
mierzanowickiej w  Małopolsce. Prawdopodobnie z  okresem 
tym łączy się także szyb VII/1.

Reasumując, wyniki datowania radiowęglowego, pomimo 
że nie odznaczają się precyzją, są przydatne w ustaleniu wieku 
bezwzględnego świadectw eksploatacji górniczej na stanowi-
sku w Ożarowie. Ich interpretacja prowadzi do wniosku zbież-
nego z  wynikami analiz technologicznych i  typologicznych: 
przeważająca część szybów łączy się z młodszym etapem wcze-
snej epoki brązu (fazą późną kultury mierzanowickiej), czyli 
należy je datować na lata ok. 1900–1600 BC. Potwierdzono 
również aktywność górniczą w młodszym etapie schyłkowego 
eneolitu (kultura ceramiki sznurowej) – ok. 2600–2400 BC, 
a także w początkowym etapie wczesnej epoki brązu – w fazie 
wczesnej (ewentualnie także i  proto-) kultury mierzanowic-
kiej – ok. 2300–2000 BC. 

Ryc. 4. Model zakładający współczesny wiek dwóch prób dla szybu I/4.

Fig. 4. Model assuming modern age of two tests for Shaft  I/4.



KOPALNIE KRZEMIENIA NA STANOWISKU „ZA GARNCARZAMI” W OŻAROWIE244

3.  Relacja do datowań innych kopalń krzemienia 
w regionie wschodnioświętokrzyskim

Na przedpolu Gór Świętokrzyskich, oprócz Ożarowa, 
datowania radiowęglowe uzyskano dla szybów z kopalń krze-
mienia pasiastego (Borownia, Krzemionki Opatowskie) oraz 
krzemienia czekoladowego (Polany II, Polany Kolonie II, 
Orońsko, Tomaszów i Wierzbica „Zele”). W ostatnich latach 
– dzięki badaniom w Orońsku – potwierdzono wczesną, już 
plejstoceńską eksploatację tego drugiego surowca metodami 
górniczymi (Kerneder-Gubała 2019, s. 206; Osipowicz i  in. 
2019). Seria siedmiu pomiarów 14C dla szybów z Tomaszowa 
ukazuje znaczącą rangę górnictwa krzemienia czekoladowego 

we wczesnym i środkowym neolicie (Schild i in. 1985; Schild 
1995b, s. 462). Natomiast z  przeważającej liczby stanowisk 
pochodzą szyby z  datowaniami na interstadium epok neoli-
tu i brązu (Polany II, Polany Kolonie II i Wierzbica – tab. 2). 
Wiek dużej części z tych obiektów odpowiada ustalonej po-
wyżej metryce szybów ze stanowiska w  Ożarowie. Zwraca 
uwagę chronologiczne zróżnicowanie obiektów z  poszcze-
gólnych kopalń: podobnie jak w przypadku pola „Za garnca-
rzami” w Ożarowie, tak i w Polanach II, Polanach Koloniach 
II oraz w  Wierzbicy została potwierdzona wielofazowość 
eksploatacji pola górniczego. To zróżnicowanie wieku szy-
bów w kopalniach krzemienia czekoladowego już na wstępie 
analizy nie budzi wątpliwości, albowiem w świetle materiałów 
z  osad i  cmentarzysk ten rodzaj surowca miał pierwszopla-
nowe znaczenie przez cały opisywany tu okres: od początku 
schyłkowego eneolitu (ok. 2800 BC) aż do końca wczesnej 
epoki brązu, czyli do ok. 1600 BC (zob. Budziszewski 1991; 
Włodarczak 2008). 

Pod względem precyzji datowania, wyróżnia się szyb 
1 z  Polan Kolonii II (Schild i  in. 1977, s. 34-44; Schild 
1995a, s. 484). Węgle drzewne pobrane z  dwóch pozio-
mów „użytkowych” – z  paleniskami (w  tym jednego na 
dnie obiektu) jednoznacznie wskazują na początek młod-
szej fazy schyłkowego eneolitu, czyli na okres osadnictwa 
grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznuro-
wej na obszarze Wyżyny Sandomierskiej2. Analogiczne da-
towanie (choć wyraźnie mniej precyzyjne) otrzymano dla 
wyżej omówionego szybu IV/3 z  Ożarowa (ryc. 6). Oby-
dwa wyniki można synchronizować z  okresem intensyw-
nego wykorzystywania złóż krzemieni wschodnioświęto-
krzyskich (surowców: dolnoturońskich i  czekoladowego) 
w  późnej fazie schyłkowego eneolitu przez społeczności 
młodszej fazy kultury ceramiki sznurowej. W okresie tym 
dwie  grupy surowcowe odgrywały wiodącą rolę w przemy-
śle krzemieniarskim na terenach zachodniej i  środkowej 
Małopolski: krzemienie dolnoturońskie (głównie świecie-
chowski, a  marginalnie także m.in. ożarowski) – w  pro-
dukcji narzędzi rdzeniowych oraz krzemień czekoladowy – 
w wytwarzaniu narzędzi wiórowych i odłupkowych (m.in. 
Balcer 1983; Budziszewski 1986; 1991; Włodarczak 2006; 
2008; Budziszewski, Włodarczak 2011).

Z  Polan Kolonii II pochodzi również data dla szybu 7, 
określająca jego wiek na późny etap wczesnej epoki brązu – 
o  wartości zbliżonej do najmłodszej grupy pomiarów 14C 
z Ożarowa. Na wielofazowość użytkowania kopalń krzemie-
nia czekoladowego we wczesnej epoce brązu wskazują także 

2 Z szybu 1 w Polanach Koloniach II pochodzi także trzecie datowanie 
– uzyskane dla węgli drzewnych z górnej części wypełniska (Gd-2886: 
4460±90 BP, czyli 3336–3022 BC). Łączy się ono z młodszą fazą zasy-
pywania szybu i prezentuje najprawdopodobniej efekt redepozycji nieco 
starszych węgli w wypełnisku obiektu schyłkowoeneolitycznego (Schild 
1995a, s. 484). Otrzymany wiek odpowiada horyzontom: prebadeńskiemu 
i wczesnobadeńskiemu. Co interesujące, dla okresu tego nie zidentyfi ko-
wano dotąd śladów osadniczych tak na Wyżynie Sandomierskiej, jak i na 
jej północnym przedpolu.

Ryc. 5. Model zakładający współczesny wiek dwóch pomiarów 14C 
wykonanych dla węgli drzewnych z szybu I/3 w Ożarowie.

Fig. 5. Model assuming modern age of two 14C measurements taken for 
the charcoal from Shaft  I/3 at Ożarów.

Ryc. 6. Porównanie datowań radiowęglowych szybu IV/3 z Ożarowa 
oraz szybu 1 z Polan Kolonii II.

Fig. 6. Comparison of radiocarbon dates obtained for Shaft  IV/3 from 
Ożarów and Shaft  1 from Polany Kolonia II.
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wyniki datowań radiowęglowych uzyskanych dla szybów 
z  Polan II oraz z  Wierzbicy „Zele” (tab. 2). W  Polanach II 
z dwóch szybów (1/1972 oraz 3/1988) otrzymano rezultaty 
wskazujące na późny etap wczesnej epoki brązu – dobrze ko-
respondujące z datowaniami określającymi główny etap eks-
ploatacji pola „Za garncarzami” w Ożarowie. Natomiast para 
dat dla szybu 1/1988 określa jego wiek na koniec III tysiącle-
cia BC – koresponduje zatem z fazą wczesną kultury mierza-
nowickiej (ryc. 7). Generalnie potwierdzono dwa wczesno-
brązowe etapy wykorzystywania kopalni, o metryce podobnej 
jak w przypadku Ożarowa.

Dla pola górniczego „Zele” w Wierzbicy interesująca jest 
seria trzech pomiarów 14C wykonanych dla obiektu 17 – ma-
łego szybu jamowego (Lech, Lech 1995, s. 469, ryc. 2). Wyni-
ki te są do siebie zbliżone, a ponieważ próby węgli pochodzą 
z różnych poziomów zasypiska, to można założyć, że – z uwa-
gi na tę zbieżność – łączą się z  czasem eksploatacji szybu. 
W związku z tym, uprawniona jest próba polegająca na uśred-
nieniu wyniku w celu zawężenia przedziału wieku absolutne-
go (funkcja R_Combine w programie kalibracyjnym OxCal). 
Otrzymany wynik jednoznacznie wskazuje na przełom III 
i  II tysiąclecia BC, a  ściślej 2122–1949 BC (przy prawdo-
podobieństwie 68,2%). W  podziałach taksonomiczno-kul-
turowych okres ten odpowiada wyraźnemu przełomowi, tj. 
przejściu od wczesnego do późnego etapu wczesnej epoki brą-
zu (Włodarczak 2017a). Odnosząc się do tradycyjnej takso-
nomii kultury mierzanowickiej – koresponduje ze schyłkiem 
fazy wczesnej oraz z fazą klasyczną (Kadrow 1991a, s. 92, ryc. 
59; Kadrow, Machnik 1997, s. 44, 72, 73). Na stanowisku 
w Wierzbicy podobny wynik datowania otrzymano także dla 
badanego w 2004 r. i dotąd jedynie wzmiankowanego w lite-
raturze szybu 61 (Lech, Werra 2019, s. 90, ryc. 6). Zatem tylko 
dla „Zela” na północnym przedpolu Wyżyny Sandomierskiej 
otrzymano pomiary 14C wskazujące na eksploatację krzemie-
ni ok. 2000 BC, co wypełnia lukę pomiędzy dwoma często 
powyżej wyróżnianymi okresami: wczesno- i  późnomierza-
nowickim. Jest to informacja istotna w perspektywie studiów 

nad zróżnicowaniem organizacji krzemieniarstwa pomiędzy 
wczesnym oraz późnym etapem wczesnej epoki brązu. 

Dwa inne wyniki otrzymane dla kopalni w Wierzbicy są 
symptomatyczne – jeden (dla szybu 70) odnosi się do wcze-
snego, a drugi (dla szybu 74) do późnego etapu wczesnej epoki 
brązu. Są to rezultaty takie, jakie zaprezentowano powyżej dla 
Ożarowa oraz Polan II.

W  literaturze sygnalizowana jest jeszcze seria datowań 
dla materiałów z  kopalni krzemienia pasiastego w  Borowni 
(Lech i in. 2019, s. 60). Poszczególne wyniki i ich konteksty 
nie zostały jeszcze opublikowane. Autorzy wzmiankowanego 
artykułu wnioskują na podstawie uzyskanych datowań radio-
węglowych, że intensywna eksploatacja krzemienia na tym 
stanowisku miała miejsce w latach ok. 2000–1700/1600 BC, 
czyli w okresie odpowiadającemu rozkwitowi wydobycia za-
legającego w  sąsiedztwie Borowni krzemienia ożarowskiego 
(Lech i in. 2019, s. 60). Wyniki te wskazują na istotność pod-

Tabela 2. Datowania radiowęglowe małopolskich kopalń krzemienia korespondujące z okresami schyłkowego eneolitu i wczesnej epoki brązu.
Table 2. Radiocarbon dates of Lesser Poland fl int mines corresponding to the Final Eneolithic and the Early Bronze Age.

Stanowisko Nr szybu Głębokość odkrycia 
próbki [m] Nr laboratoryjny Wiek 14C BP Wiek absolutny BC 

(68,2%)
Polany II 1/1972 spąg szybu BM-1235 3491±81 1926-1683
Polany II 1/1988 0,9-1,1 Bln-4175 3750±80 2286-2035
Polany II 1/1988 1,4 Bln-4176 3690±80 2199-1958
Polany II 3/1988 0,5-0,7 Bln-4173 3400±70 1870-1565
Polany II 3/1988 0,9-1,0 Bln-4174 3450±90 1882-1634
Polany Kolonie II 1 2,3 GrN-6833 4005±35 2570-2472
Polany Kolonie II 1 1,3 GrN-6834 3990±40 2571-2467
Polany Kolonie II 7 ? Gd-133 3500±90 1946-1691
Wierzbica „Zele” 17 1,12 GrN-11852 3680±70 2193-1960
Wierzbica „Zele” 17 2,2 GrN-11853 3570±90 2034-1769
Wierzbica „Zele” 17 2,96 GrN-11854 3670±60 2198-1932
Wierzbica „Zele” 61 ? Poz- 44122 3630±35 2110-1937
Wierzbica „Zele” 70 ? MKL-1107 3780±60 2296-2053
Wierzbica „Zele” 74 ? MKL-1106 3450±50 1878-1688

Ryc. 7. Sekwencja chronologiczna szybów z kopalni krzemienia 
czekoladowego w Polanach II. Dla obiektów 1/1988 oraz 3/1988 
zastosowano uśrednienie wartości pomiarów 14C 
(funkcja R_Combine w programie OxCal; dane – zob. tab. 2).

Fig. 7. Chronological sequence of shaft s from a chocolate-fl int mine 
at Polany II. Averaged 14C measurement values were used for features 
1/1988 and 3/1988 (R_Combine function in the OxCal program; 
data – see Table 2).
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jęcia badań nad kompleksowością eksploatacji złóż kilku ro-
dzajów krzemieni w małym mikroregionie, realizowaną przez 
społeczności kultury mierzanowickiej zgodnie z  przyjętymi 
zasadami specjalizacji wytwórczej (odpowiedni surowiec dla 
określonego typu narzędzi).

4.  Relacja chronologiczna kopalni w Ożarowie do 
osadnictwa kultury ceramiki sznurowej, kultury 
mierzanowickiej i kultury strzyżowskiej w Polsce 
południowo-wschodniej

Studia nad chronologią schyłku neolitu i początku epoki 
brązu w Polsce południowo-wschodniej są rozwijane w opar-
ciu o opracowania nowych materiałów źródłowych oraz o po-
zyskiwanie serii datowań bezwzględnych. Przyrost obydwu 
rodzajów danych w ciągu ostatnich 35 lat (od momentu prze-
prowadzenia badań w  Ożarowie) był znaczący, aczkolwiek 
nierównomierny w  odniesieniu do poszczególnych okresów 
i regionów.

W  ostatnich latach znacząco doprecyzowano schemat 
chronologiczny dla małopolskiego eneolitu – dzięki licznym 
datowaniom radiowęglowym grobów (wykonywanym głów-
nie dla prób z kości pochówków ludzkich). Wyniki te otrzy-
mano dla wielu regionów Polski południowo-wschodniej, 
w  tym dla obszaru Wyżyny Sandomierskiej (ostatnie pod-
sumowanie: Włodarczak 2018). Ciągle brakuje natomiast 
danych do opracowania zagadnienia osad kultury ceramiki 
sznurowej, a  w  szczególności stanowisk tego rodzaju łączo-
nych z młodszą fazą tej kultury (Włodarczak 2013, s. 176). 
Dane chronometryczne na temat osadnictwa są więc w tym 
przypadku ekstrapolacją schematu chronologicznego stwo-
rzonego dzięki analizom cmentarzysk. Pojedyncze zabytki 
poświadczające wykorzystanie krzemienia ożarowskiego po-
chodzą jedynie z  młodszej fazy kultury ceramiki sznurowej 
– odkryto je w  grobach niszowych grupy krakowsko-san-
domierskiej. Wskazują, że surowiec ten stanowił marginal-

ną część grupy krzemieni dolnoturońskich ze wschodniego 
obrzeża Gór Świętokrzyskich, odgrywających wiodącą rolę 
w produkcji różnego typu klinokształtnych narzędzi rdzenio-
wych. W grupie tej zdecydowanie dominował surowiec świe-
ciechowski, przez co inne rodzaje, rzadko występujące, były 
często pomijane w ogólnych zestawieniach (np. Balcer 1983, 
s. 227, tab. 43). W wyposażeniach grobów małopolskich zi-
dentyfi kowano dotąd cztery narzędzia z krzemienia ożarow-
skiego (Budziszewski, Włodarczak 2011, s. 60, ryc. 7), z cze-
go trzy w obiektach z Wyżyny Sandomierskiej, a  jedno – ze 
wschodniego Ponidzia. Siekierę typu GM („grubą, małą”) od-
kryto w grobie 3[4] z Żukowa, pow. sandomierski, dla którego 
uzyskano oznaczenie radiowęglowe Poz-9579, wskazujące na 
przedział 2395–2204 BC ( Jarosz, Włodarczak 2007, s. 78), 
czyli na sam schyłek grupy krakowsko-sandomierskiej. Zbli-
żony wynik (2454–2288 BC; GrN-10745) otrzymano także 
dla grobu 1 w Sokolinie, pow. kazimierski (Machnik, Ścibior 
1991, s. 50), z którego pochodzi mała, trójścienna siekiera wy-
konana prawdopodobnie z  surowca ożarowskiego. Obydwa 
wyniki datowań są statystycznie nieco młodsze od rezultatu 
uzyskanego dla szybu IV/3 z  Ożarowa (tab. 1). Wszystkie 
trzy pomiary łączą się jednak z  wiekiem tej samej jednostki 
taksonomicznej – grupy krakowsko-sandomierskiej kultury 
ceramiki sznurowej. 

Trudniejszym zagadnieniem jest sprecyzowanie relacji 
chronologicznej pomiędzy kopalnią w  Ożarowie a  osadnic-
twem kultury mierzanowickiej w Małopolsce. Pierwszy i do 
dziś jedyny szerzej uargumentowany schemat chronometrycz-
ny dla wczesnej epoki brązu w Polsce południowo-wschodniej, 
wykorzystujący metodę datowania 14C, powstał w  oparciu 
o dane dla kompleksu osadniczego w Iwanowicach, pow. kra-
kowski, w tym przede wszystkim dla stanowiska „Babia Góra” 
(Kadrow 1991a; 1991b; 1991c; Kadrow, Machnik 1997). Tak 
wówczas, jak i w późniejszych latach, był on w praktyce stoso-
wany w analizach chronologicznych wraz z „czwórpodziałem 
Jana Machnika”, czyli wyróżnieniem czterech podstawowych 
etapów rozwoju kultury mierzanowickiej: proto-, wczesno-, 
klasyczno- oraz późnomierzanowickiego (m.in. Machnik 
1984; 1989). Specyfi ką stanowiska w Iwanowicach było wy-
różnienie bogatej sekwencji faz budowlanych, które udało się 
powiązać z fazami rozwoju stylistycznego ceramiki. Podobnie 
chronologicznie zróżnicowanych materiałów nie udało się do-
tąd zarejestrować na żadnym innym stanowisku z Polski po-
łudniowo-wschodniej – pomimo przebadania wielu dużych 
i  obfi tujących w  znaleziska osad. Z  reguły rejestrowane są 
materiały bądź czasowo mniej zróżnicowane, bądź znaleziska 
fazy wczesnej i  późnej są przedzielone wyraźnym czasowym 
interwałem (co przypomina sytuację z dwiema grupami dato-
wań dla stanowiska w Ożarowie). Obecnie trudno więc wzbo-
gacić, czy nawet poddać weryfi kacji chronologiczny schemat 
iwanowicki. Natomiast w ostatnich dwudziestu latach znaczą-
co uzupełniono wiedzę na temat specyfi ki regionalnej mate-
riałów kultury mierzanowickiej, a także kultury strzyżowskiej 
na obszarze Lubelszczyzny. Uzyskano także sporo oznaczeń 

Ryc. 8. Porównanie datowań radiowęglowych otrzymanych dla 
szybu IV/3 z Ożarowa oraz dla grobów kultury ceramiki sznurowej 
z Sokoliny i Żukowa, w których znaleziono siekiery z krzemienia 
ożarowskiego.

Fig. 8. Comparison of radiocarbon dates obtained for Shaft  IV/3 from 
Ożarów and for the Corded Ware culture graves from Sokolina and 
Żuków in which axes made of Ożarów fl int were found.
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wieku absolutnego, ugruntowujących schemat chronologicz-
ny w  jego wybranych miejscach. W  szczególności sprecyzo-
wano datowanie wczesnych faz kultury mierzanowickiej (trzy 
ostatnie stulecia III tysiąclecia BC).

Co może być zaskakujące, kluczowa dla rozważań nad 
chronometrią kultury mierzanowickiej seria datowań radio-
węglowych z Iwanowic znacząco nie odbiega pod względem 
jakościowym od listy wyników dla szybów z Ożarowa. Są to 
pomiary nie odznaczające się dobrą precyzją, a w części przy-
padków błędy standardowe są trzycyfrowe. Dużym proble-
mem interpretacyjnym jest tylko generalnie przedstawiony 
kontekst pozyskania prób (brakuje szczegółów ich lokalizacji 
oraz specjalistycznych określeń rodzaju drewna). Ponadto, 
kontekst stratygrafi czny prób węgla w jamach gospodarczych 
z  wielofazowych osad kultury mierzanowickiej przypomi-
na sytuację z  intensywnie eksploatowanych pól górniczych, 
takich jak kopalnia w  Ożarowie. W  obydwu przypadkach 
istnieje możliwość zalegania węgli na złożu wtórnym w zasy-
pisku obiektów. Nie można zatem w sposób bezkrytyczny po-
wiązać datowanych prób z  innymi znaleziskami z wypełnisk 
obiektów. Na możliwość redepozycji oznaczanego materiału 
wskazuje wyraźnie sytuacja zarejestrowana na stanowisku 9 
w  Szarbi Zwierzynieckiej – w  obiekcie 15/VII węgle z  dna 
jamy są wyraźnie starsze od wieku materiału ceramicznego 
(łączonego z  fazą późną – szarbiańską) i pochodzą prawdo-
podobnie ze starszego obiektu, przeciętego przez datowaną 
jamę (Baczyńska 1985, s. 131, ryc. 7b). Zatem, podobnie jak 
datowania z kopalń, wyniki oznaczeń wieku absolutnego uzy-
skiwane dla osad bywają dyskusyjne i wymagają krytycznej in-
terpretacji. Niemniej główną obecnie przeszkodą w studiach 
nad chronometrią osad z wczesnej epoki brązu jest brak do-
statecznie długiej serii dobrej jakości datowań odnoszących 
się do wszystkich jednostek taksonomicznych i  przedziałów 
chronologicznych.

Efektem badań prowadzonych w ostatnich dwudziestu la-
tach jest doprecyzowanie datowania wczesnych faz rozwojo-
wych kultury mierzanowickiej. Duże znaczenie miało tu opra-
cowanie dużych zbiorów źródeł pozyskiwanych dzięki ratow-
niczym badaniom inwestycyjnym. Długą serię pomiarów 14C, 
ugruntowujących datowanie fazy wczesnej otrzymano dla osa-
dy na stanowisku 158 w Jarosławiu (Pelisiak, Rybicka 2013). 
Ważne dane uzyskano także dla stanowisk 37 i 39 w Dobko-
wicach, pow. jarosławski ( Jarosz i  in. 2017). Podsumowano 
przy tym oznaczenia wieku bezwzględnego wykonywane dla 
różnego typu obiektów osadniczych na stanowiskach w róż-
nych regionach Polski południowo-wschodniej (Górski i  in. 
2013). Z  datowaniem osad udało się zsynchronizować wiek 
pochówków faz proto- i  wczesnomierzanowickiej (m.in. Ja-
rosz, Szczepanek 2019; Juras i in. 2020). Dzięki serii dat otrzy-
manych dla grobów z Czerniczyna (Hyrchała, Koman 2017, 
s. 45–50) potwierdzono wczesny wiek pochówków z  krze-
miennymi płoszczami typu Czerniczyn–Torczyn (Libera 
2001; Bargieł, Libera 2004-2005). Datowanie grobów z Czer-
niczyna wskazało jednoznacznie na zróżnicowaną metrykę 

krzemiennych wytworów bifacjalnych – płoszczy oraz sier-
pów. Geneza pierwszych łączy się z późnym etapem schyłko-
wego eneolitu i początkami wczesnej epoki brązu, a drugich 
(w tym także i sierpów z krzemienia ożarowskiego) – z póź-
nym etapem wczesnej epoki brązu. 

Jak wyżej wspomniano, z  rangą stanowiska w  Iwanowi-
cach nie współgra jakość otrzymanej dla niego serii datowań 
radiowęglowych (uwzględniając obecnie obowiązujące stan-
dardy). Pomijając kwestię samej jakości próbek, niedostat-
kiem jest brak datowań dla części z  wyróżnionych etapów 
osadniczych (Kadrow 1991a). Wyraźnie przeważają oznacze-
nia dla starszych faz (przede wszystkim wczesnej), a brakuje 
pomiarów wieku dla okresu późnego. Dużym mankamentem 
pozostaje brak datowań 14C dla obiektów z  cmentarzysk na 
„Babiej Górze” oraz „Górze Klin”. Groby z Iwanowic (szcze-
gólnie te z „Babiej Góry”) były ubogo wyposażone, a rzadkim 
elementem inwentarza były naczynia ceramiczne. Wskutek 
tego, ustaleń chronologicznych dokonano wykorzystując 
drobiazgowe porównania typologiczne cmentarzyska w Iwa-
nowicach z innymi stanowiskami sepulkralnymi w  Europie 
Środkowej (Kadrow, Machnikowie 1992). Niemniej, wery-
fi kację i  uszczegółowienie tych ustaleń za pomocą metody 
datowania absolutnego należy uznać za konieczność i  pilny 
postulat przyszłych badań. To niedoprecyzowanie chrono-
metrii faz osadniczych w Iwanowicach oraz cmentarzysk fazy 
późnej kultury mierzanowickiej skutkuje także trudnościa-
mi w szczegółowym wyznaczeniu początków eksploatacji na 
dużą skalę złóż krzemieni zlokalizowanych na obrzeżu Gór 
Świętokrzyskich. Świadectwem wzrostu tej aktywności jest 
bowiem pojawienie się licznych (insygnialnych?) narzędzi 
bifacjalnych (przede wszystkim sierpów, a także płoszczy i sie-
kier) w  grobach włączonych do fazy późnej kultury mierza-
nowickiej, przede wszystkim grupy samborzeckiej (Kadrow, 
Machnikowie 1992, s. 90–92; Kadrow 1995, s. 76, 77; Ka-
drow, Machnik 1997). Bez wątpienia skala produkcji tych wy-
robów wymagała zintensyfi kowania i reorganizacji procesów 
wydobycia oraz obróbki surowca. Znalazło to potwierdzenie 
w bogactwie znalezisk na stanowiskach kopalnianych (w tym 
także w Ożarowie), potwierdzającym duży rozmach produkcji 
bifacjalnych narzędzi rdzeniowych. Przy trudnościach w wy-
datowaniu szybów kopalnianych i  pracowni, jedyną szansą 
pozostaje określenie wieku grobów z wytworami poświadcza-
jącymi scharakteryzowaną produkcję krzemieniarską.

W ostatnich latach otrzymano kilka krótkich serii datowań 
radiowęglowych dla cmentarzysk odnoszonych typologicz-
nie do późnej fazy kultury mierzanowickiej oraz do kultury 
strzyżowskiej. W przypadku części z nich stwierdzono zaska-
kująco wczesny wiek – ok. 2000 BC. Tego rodzaju oznacze-
nia pochodzą m.in. ze stanowisk w Stryjowie (Budziszewski 
i in. 2016), Świniarach Starych ( Juras i in. 2020) oraz Szarbi, 
pow. proszowicki. W świetle tych oznaczeń, wyraźna zmiana 
w  rytuale pogrzebowym kultury mierzanowickiej zaszła już 
na przełomie III i II tysiąclecia BC. Można domniemywać, że 
odzwierciedla ona również istotną transformację osadniczą, 
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kulturową i demografi czną – łącząc się z pojawieniem ludno-
ści późnej fazy kultury mierzanowickiej, a także kultury strzy-
żowskiej. Można ją zarazem zsynchronizować z interesującym 
nas wzmożeniem aktywności górniczej.

W  odróżnieniu od tych nowych danych, datowania ra-
diowęglowe dla szybów z  Ożarowa wskazują, że kopalniany 
boom, związany z  masową produkcją narzędzi bifacjalnych 
w typie sierpów, nastąpił z opóźnieniem ok. 100–200 lat do 
początku fazy późnej kultury mierzanowickiej (ryc. 2–3). 
Dane dla kopalń krzemienia czekoladowego także zdają się 
potwierdzać wzmożenie aktywności górniczej po ok. 1900–
1800 BC. Ciągle jednak brakuje danych chronometrycz-
nych dotyczących czasu pojawienia się sierpów z krzemienia 
ożarowskiego (pierwszoplanowego narzędzia rdzeniowe-
go w  fazie późnej) w  małopolskich grobach. Przyjmując za 
wyznacznik dane z  kopalni „Za garncarzami”, można zasu-
gerować, że prowadzona na dużą skalę produkcja sierpów 

Ryc. 9. Datowania radiowęglowe grobów kultury strzyżowskiej 
(Rogalin) i kultury mierzanowickiej (Skołoszów), w których odkryto 
krzemienne sierpy z krzemienia wołyńskiego.

Fig. 9. Radiocarbon dates obtained for the Strzyżów culture (Rogalin) 
and the Mierzanowice culture (Skołoszów) graves in which fl int sickles 
made of Volhynian fl int were found.

Ryc. 10. Szarbia Zwierzyniecka, stanowisko 9. 1 - model zakładający sekwencję dwóch faz osadniczych (wczesno- i późnomierzanowickiej), 
2 – sierp z krzemienia ożarowskiego łączony najprawdopodobniej z osadnictwem fazy późnej. Rys. M. Dziewanowski. 

Fig. 10. Szarbia Zwierzyniecka, site 9.1 – model assuming a sequence of two settlement phases (early and late Mierzanowice), 2 – sickle made of 
Ożarów fl int, most likely connected with the late-phase settlement. Drawny by M. Dziewanowski. 



ROZDZIAŁ IX. DATOWANIA ABSOLUTNE I ICH PRAHISTORYCZNY KONTEKST 249

z  krzemienia ożarowskiego rozpoczęła się po ok. 1800 BC 
i  trwała do ok. 1700/1600 BC. Możemy również założyć 
synchronizację z  pojawieniem się sierpów z  krzemienia wo-
łyńskiego w  grobach kultury strzyżowskiej we wschodniej 
Lubelszczyźnie oraz kultury mierzanowickiej na wschodnim 
Podkarpaciu. Dla tego typu obiektów udało się w  ostatnich 
latach otrzymać kilka datowań radiowęglowych (ryc. 9). Daty 
14C z  cmentarzyska w  Rogalinie wskazują na obecność sier-
pów w grobach kultury strzyżowskiej w latach ok. 1800–1600 
BC (Hyrchała 2015, s. 77). Natomiast w strefi e podkarpackiej 
groby z opisywanymi tu narzędziami odkryto na stanowisku 
7 w Skołoszowie (Piątkowska, Dobrzyński 2011). Dla jedne-
go z nich – obiektu nr 750 – otrzymano datowanie 3480±35 
BP (Poz-82440), czyli 1878–1746 BC (Rybicka i  in. 2017, 
s. 128, tab. 2). Zatem dotychczas otrzymane wyniki datowania 
absolutnego dla grobów z sierpami z krzemienia wołyńskiego 
są zgodne z czasem głównej (najmłodszej) fazy użytkowania 
kopalni w Ożarowie. Bez wątpienia najistotniejszym uzupeł-
nieniem tej synchronizacji byłoby wykonanie pomiarów 14C 
dla grobów z sierpami z krzemienia ożarowskiego, znanymi ze 
strefy sandomierskiej.

W  perspektywie badań nad wykorzystaniem krzemienia 
ożarowskiego, cząstkowych danych dostarczyły także badania 
osady na stanowisku 9 w Szarbi Zwierzynieckiej (Baczyńska 
1985). Odkryte tam jamy osadnicze są datowane na fazę wcze-
sną oraz fazę późną (szarbiańską) kultury mierzanowickiej. 
Potwierdzają to wyniki datowań absolutnych, wskazujących 
na dwa odpowiednie przedziały czasowe (ryc. 10; Baczyńska 
1985; Górski i in. 2013). W inwentarzu krzemiennym z tego 
stanowiska wyróżniono cztery zabytki z krzemienia ożarow-
skiego, w tym sierp (jeden z dwóch znalezionych poza obsza-
rem Wyżyny Sadnomierskiej) oraz siekierę dwuścienną. Oba 
te narzędzia odkryto poza kontekstami obiektów osadni-
czych. Można jedynie przypuszczać, że łączą się z fazą późną, 
czyli z grupą szarbiańską, dla której otrzymano trzy datowania 
radiowęglowe (Baczyńska 1985, s. 129, 131, 132, ryc. 5, 7a, 
8). Wyniki te dają się doskonale zsynchronizować z wiekiem 
szybów najmłodszej fazy ożarowskiej.

Rekonstruując datowanie faz osadniczych stanowiska 
„Babia Góra” w  Iwanowicach, zwrócono uwagę na obecność 
przerwy osadniczej ok. 1800–1750 BC. Ponowne zasiedlenie 
łączyło się ze społecznościami późnej fazy kultury mierzano-
wickiej, a stylistykę łączonej z nią ceramiki powiązano z grupa-
mi: szarbiańską (małą część – tylko z 6. fazy osadniczej) oraz 
giebułtowską (Kadrow 1991a). Zatem nawet tak bogate sta-
nowisko nie dostarczyło pełnej sekwencji osadniczej. Wskaza-
na powyżej luka osadnicza z  Iwanowic zazębia się z hiatusem 
wyznaczonym przez datowania stanowiska w  Ożarowie. Jest 
także stwierdzana na innych małopolskich stanowiskach (np. 
na wyżej przedstawionym stanowisku 9 w Szarbi Zwierzyniec-
kiej), jakkolwiek nie jest dobrze udokumentowana przez wyniki 
datowania bezwzględnego. Taki stan rzeczy implikuje trudność 
w ocenie chronologii kopalni ożarowskiej. Kwestią trudną do 
oceny pozostaje wyraźnie wydzielona etapowość eksploatacji 

oraz hiatus w pierwszych stuleciach II tysiąclecia BC. Można 
przyjąć, że rozkwit kopalni łączył się z podjęciem na dużą skalę 
produkcji bifacjalnych sierpów – po ok. 1800 BC. Natomiast 
brakuje argumentów, które wskazywałyby na ważną rolę krze-
mienia ożarowskiego w fazie wczesnomierzanowickiej, z którą 
łączy się duża część datowań radiowęglowych otrzymanych dla 
pola górniczego „Za garncarzami”. Wskazanie na odlesienie eks-
ploatowanej strefy wskazuje jednak na podjęcie systematycznej 
eksploatacji, intensywniejszej niż w  okresie schyłkowoeneoli-
tycznym. Odkrycia licznych stanowisk osadniczych i potwier-
dzenia w postaci wielu datowań radiowęglowych wskazują na 
demografi czny skok w  okresie wczesnomierzanowickim. Ze 
wzrostem intensywności zasiedlenia w  całej Polsce południo-
wo-wschodniej łączy się ściśle wzmożenie aktywności górniczej 
(por. Kerig i in. 2015). Prawdopodobnie głównym celem była 
wówczas produkcja narzędzi rdzeniowych w typie siekier, a być 
może także i płoszczy. Stąd też pierwsza z dwóch wczesnobrą-
zowych faz eksploatacji kopalni w Ożarowie wydaje się ugrun-
towana.

Trudny do zaakceptowania wydaje się natomiast model 
zakładający zupełne porzucenie wydobycia krzemienia oża-
rowskiego w  latach ok. 2000–1900 BC, czyli w  okresie od-
powiadającym fazie klasycznej oraz początkowi fazy późnej 
kultury mierzanowickiej. Prawdopodobnie trzeba przyjąć, 
że kontynuowano wówczas eksploatację na niewielką skalę. 
Relikty tych działań nie zostały zarejestrowane w dotychczas 
pozyskanych materiałach – nikną w nawale znalezisk z młod-
szego okresu. Wskazówkę co do wykorzystania krzemienia 
ożarowskiego w okresie 2000–1900 BC dają znaleziska z osa-
dy w  Mierzanowicach, datowanej (metodami chronologii 
względnej) na fazę klasyczną kultury mierzanowickiej (Ka-
drow, Machnik 1997, s. 58). Surowiec ten stanowił jedynie 
0,4% bogatego inwentarza (Balcer 1977, s. 193). Jakkolwiek 
materiały z  Mierzanowic mają własną specyfi kę, polegającą 
na ukierunkowaniu w  stronę produkcji bifacjalnych siekier 
z krzemienia pasiastego, to wyraźnie ukazują niewielkie zna-
czenie surowca ożarowskiego (z czym łączy się również brak 
wyraźnych śladów wskazujących na produkcję sierpów). 

Niestety, dane chronometryczne na temat osadnictwa kul-
tury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej są bardzo 
ubogie, a  właśnie ten teren zamieszkiwała ludność, do której 
trafi ała większość wyrobów z kopalni krzemienia w Ożarowie 
(Budziszewski, Grużdź 2014, s. 162). Dotychczas opublikowa-
no jedynie pojedyncze wyniki otrzymane dla osad w Sandomie-
rzu (stanowisko 78 „Szpital” oraz „Wzgórze Zawichojskie”). Na 
tym pierwszym stanowisku datowania uzyskano dla częściowo 
przebadanych obiektów 3 i 4, w których odkryto materiały ce-
ramiczne łączone z fazą wczesną (Ścibior, Ścibior 1990). Nie-
stety, nie współgrają one z wynikami pomiarów 14C, wyraźnie 
wskazującymi na późny etap rozwoju kultury mierzanowickiej 
(Ścibior, Ścibior 1990, s. 195, tab. 1). Rezultaty te można ła-
two zsynchronizować z  czasem eksploatacji pola górniczego 
w Ożarowie. Jednak – z uwagi na wskazaną wyżej kontrower-
sję – jest to zabieg bezużyteczny. Ze „Wzgórza Zawichojskiego” 
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w  Sandomierzu pochodzą natomiast materiały datowane na 
fazę wczesną kultury mierzanowickiej (Włodarczak 2017b, 
s. 98, 99). Ich wiek oszacowano na lata ok. 2275–2050 BC, co 
odpowiada datowaniom starszego etapu wczesnobrązowego 
z Ożarowa. W przeciwieństwie do danych z innych regionów 
(zachodnia Małopolska, Podgórze Rzeszowskie, wschodnia 
Lubelszczyzna), materiały z  najwcześniejszych faz kultury 
mierzanowickiej są słabo rozpoznane tak pod względem chro-
nometrycznym, jak i ogólnie źródłoznawczym. Rzutuje to na 
możliwość określenia roli eksploatacji surowców dolnoturoń-
skich (w tym ożarowskiego) w ekonomii społeczności początku 
epoki brązu na tym terenie. 

Faza późna kultury mierzanowickiej z Wyżyny Sandomier-
skiej jest znana przede wszystkim z cmentarzysk (m.in. Mierza-
nowice, stan. 1, Wojciechowice, Złota, stan. 2 „Nad Wawrem”). 
Bogatsze zasoby źródeł z osad, w tym najważniejszy – ze stano-
wiska 1 w Samborcu, nie zostały dotąd całościowo opracowane. 
Kluczowym mankamentem w  podejmowanej tu analizie jest 
brak oznaczeń wieku bezwzględnego dla licznych grobów z sier-
pami z krzemienia ożarowskiego, odkrytych na cmentarzyskach 
w  Mierzanowicach, Wojciechowicach i  Złotej (Bąbel 2013, 
s. 105–107). Dotychczas nie opublikowano również wyników 
datowania absolutnego dla cmentarzyska w Kicharach Nowych, 
na którym również odkryto liczne groby z bifacjalnymi sierpami 
wykonanymi z krzemienia ożarowskiego (Kowalewska-Marsza-
łek, Duday 2014, s. 303). Stąd też, stosując typologię porównaw-
czą, możemy jedynie założyć, że wszystkie wymienione tu cmen-
tarzyska z fazy późnej na Wyżynie Sandomierskiej są datowane 
na lata ok. 1800–1600 BC, czyli analogicznie jak cmentarzyska 
kultury strzyżowskiej oraz kultury mierzanowickiej, na których 
odkryto sierpy z krzemienia wołyńskiego. Wymienione powyżej 
wyniki datowania absolutnego dla kilku stanowisk fazy późnej, 
dla których otrzymano wskazanie na wiek nieco wcześniejszy od 
oczekiwanego, nie pozwalają jednak uznać proponowanej esty-
macji za ostatecznie ugruntowaną. 

5. Podsumowanie

Reinterpretacja wyników datowania bezwzględnego kopalni 
krzemienia w Ożarowie skłania do utrzymania modelu chronolo-
gicznego zakładającego trzy fazy eksploatacyjne:
a) schyłkowoeneolityczną, łączoną ze społecznościami kultury 

ceramiki sznurowej, datowaną na ok. 2550–2400 BC;
b) starszą wczesnobrązową, łączoną ze społecznościami wczesnej 

fazy kultury mierzanowickiej, datowaną na ok. 2200–2000 
BC;

c) główną wczesnobrązową, łączoną ze społecznościami późnej 
fazy kultury mierzanowickiej (prawdopodobnie grupy sam-
borzeckiej), datowaną na ok. 1800–1600 BC.
Dodatkowe przesłanki dopuszczają wyróżnienie dwóch eta-

pów eksploatacji pola górniczego w Ożarowie (na małą skalę), nie 
uchwyconych w serii datowań radiowęglowych:
a) starszego schyłkowoeneolitycznego, łączonego ze starszą fazą 

kultury ceramiki sznurowej (ok. 2900/2800–2600 BC);

b) wczesnobrązowego, związanego z klasyczną fazą kultury mie-
rzanowickiej (ok. 2000–1800 BC). 
Wyniki datowań radiowęglowych i ich interpretacje potwier-

dziły zarazem, że zdecydowanie przeważająca liczba szybów oraz 
pracowni krzemieniarskich łączy się z  rozkwitem aktywności 
górniczej po ok. 1800 BC, który z kolei był związany z masową 
produkcją bifacjalnych sierpów.
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IX. Absolute dating and its prehistoric context

Part of the research on prehistoric fl int mines is dating and 
anchoring them in the taxonomic and cultural classifi cations 
that are created based on the data from other sites (mainly 
settlements and cemeteries). Determining the chronology of 
mining sites oft en poses a big challenge due to the fact that 
they mainly yield bulk material, which, unlike the fi nds from 
settlements and graves, is not very distinctive. Absolute dating 
methods are oft en the only way to establish the time when 
the mines were built and operated. In practice, it translates 
to using 14C analysis (e.g., Consuegra, Díaz-del-Río 2018). 
Th e data obtained in this manner, supplemented with in-
depth analyses of workshop material, make it possible to trace 
the relationship between the sites where raw material was 
extracted and other settlement points.

At fi rst glance, the results of absolute dating obtained for 
the mine at Ożarów could be considered surprising (Table 1). 
Assuming that the number of determinations obtained is 
a derivative of the intensity of mine›s activity, two periods 
should be distinguished: early Mierzanowice (about 2200–
2100/2050 BCE) and late Mierzanowice (about 1900–1600 
BCE). Such a reconstruction is contradicted by both the 
data from the mining fi eld as well as from the settlements 
and cemeteries in Lesser Poland. It has been shown that the 
majority of activity at the Ożarów mine was clearly focused 
on obtaining material for the production of bifacial sickles – 
forms characteristic of the late stage of the Early Bronze Age. 
Such tools were used by the population of the Samborzec 
group of the late phase of the Mierzanowice culture (cf. 
Kadrow, Machnik 1997; Budziszewski, Grużdź 2014; Grużdź 
2012). Th erefore, it became necessary to adopt an appropriate, 
taphonomic interpretation of the dated organic remains, 
taking into account the nature of sedimentation processes in 
mining shaft s (Budziszewski 1997a). It should be noted that 
the then additional conditioning of the weight of absolute 
age measurements is now an integral part of chronology 
modelling carried out in the Bayesian spirit (e.g., Bayliss 
2009; Bronk Ramsey 2009; Buck, Meson 2015). Th e a priori 
factor aff ecting the nature of the radiocarbon dating series is 
the deforestation of the mining fi eld area that took place in 
the early phase of the Mierzanowice culture (Budziszewski 
1997a, pp. 51–54). Its aft ermath is the presence of numerous 
charcoals in the fi lls of mining shaft s dated to various stages of 
the Early Bronze Age. Th e very context of the dated charcoal 
being present in a secondary deposit makes it necessary to test 
various assumptions and adopt the most probable solutions.

Th e production of bifacial forms, focused on the 
manufacturing of sickles, dominated at the Ożarów site. Th e 
radiocarbon-dated features in which this specialisation was 
noted included the following shaft s: I/1, I/2, I/3, I/4, IV/6, 
VII/1. On the other hand, the attempts at technological 
identifi cation of the production remains found in shaft s I/5, 

IV/3, IV/4 and IV/5 give less clear results. Th e manifestations 
of blade technology documented at the site can be divided into 
two types. Th e fi rst one is related to the direct percussion with 
a hard hammer and most probably documents an alternation in 
the production of fl akes. Th ese types of forms occur in most of 
the examined shaft s, however, they are statistically insignifi cant 
and their morphology fi ts into the range of products made 
using the chaîne opératoire typical of the examined assemblage. 
Th e second method of blade removal consisted in the use 
of indirect percussion, which is a characteristic method of 
detaching blanks, used from the late Mesolithic to the end of 
the Neolithic (Pelegrin 2006). Th e main concentration of forms 
confi rming the use of such a technology was located near shaft  
VII/1 (Chapter III.3), i.e., in the zone where a potsherd from 
the early phase of the Mierzanowice culture was discovered 
(Chapter V). Th ese fi nds indicate that exploitation and 
processing of Ożarów fl int took place in the early stages of the 
Early Bronze Age (in the last centuries of the third millennium 
BCE). Some of the core preforms from the “Za garncarzami” 
mining fi eld may indicate the use of the quadrifacial technology 
for the production of Final Eneolithic axes. Th is chronological 
horizon is confi rmed by the discovery of a potsherd from the 
Corded Ware culture.

Th erefore, the typological and technological features of 
the fl int material from the Ożarów mining fi eld show a clear 
dominance of the remains from the production of bifacial 
sickles, associated with the late stage of the Early Bronze Age 
(fi rst half of the second millennium BCE). At the same time, 
there is a visible addition of material of earlier chronology, 
from the Final Eneolithic and the early stages of the Early 
Bronze Age.

In the Polish research on prehistoric mining, there is 
a visible emphasis on maximising the possibility of dating 
shaft s by using the 14C method. Th e exploration of the 
mining fi eld at Ożarów also focused on acquiring numerous 
samples of charcoal to determine the age of as many of the 
examined shaft s as possible. Th e results obtained mostly met 
expectations, as they confi rmed the assumptions made about 
the dating of the mine based on the analysis of the shaft s and 
fl int material uncovered (Budziszewski 1986; 1997a; 1997b; 
Budziszewski, Grużdź 2014). Th e data allowed presenting 
a chronological model (Budziszewski 1997a). Th e analysis 
presented is an attempt at verifying the then achieved results, 
based on new sources obtained both through the new Ożarów 
mine research programme as well as chronometric studies of 
other sites from south-eastern Poland.

Th e reinterpretation of the results of absolute dating 
of the fl int mine at Ożarów encourages to maintain the 
chronological model consisting of three exploitation phases:
a) the Final Eneolithic, associated with the communities of the 

Corded Ware culture, dated to approx. 2550–2400 BCE;
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b) the older Early Bronze Age, associated with the communi-
ties of the early phase of the Mierzanowice culture, dated 
to approx. 2200–2000 BCE;

c) the main Early Bronze Age, associated with the communities 
of the late stage of the Mierzanowice culture (probably of 
the Samborzec group), dated to approx. 1800–1600 BCE.
Additional indicators allow distinguishing two stages of 

exploitation of the mining fi eld at Ożarów (on a small scale), 
not captured in the series of radiocarbon dates:

a) the older Final Eneolithic, associated with the late phase of 
the Corded Ware culture (approx. 2900/2800–2600 BCE);

b) the Early Bronze Age, associated with the classic phase of 
the Mierzanowice culture (approx. 2000–1800 BCE).
Th e results of radiocarbon dating and their interpretations 

confi rmed that a prevalent number of shaft s and fl int 
workshops are connected to the boom of mining activity aft er 
about 1800 BCE, which in turn was related to the large-scale 
production of bifacial sickles.



ROZDZIAŁ X

KONCEPCJA CZASU I PRZESTRZENI 
W KULTURZE MIERZANOWICKIEJ A OŻARÓW

Wyżyna Sandomierska, charakterystyczna pod względem 
ukształtowania i oferująca dogodne warunki dla pradziejowe-
go osadnictwa, należy dziś do obszarów o  dużym natężeniu 
procesów morfogenetycznych. Przekształcenie antropoge-
niczne obszaru związane z trwającą już od 7 tysięcy lat gospo-
darką opartą na rolnictwie i hodowli znacznie przyśpieszyło 
procesy denudacji stoków, erozję wąwozową i  akumulację 
osadów deluwialnych (np. Kruk, Śnieszko 1998; Kołodyńska-
Gawrysiak, Mroczek, Chabudziński 2013; Michno 2013, 
s. 15–17; Twardy, Forysiak, Kittel 2014). Przystępując do 
analizy cech krajobrazu mierzanowickiego mieszczącego się 
na północnych rubieżach Wyżyny Sandomierskiej, trzeba na 
wstępie zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o traktowanie tego ob-
szaru w  kategoriach absolutnej lub zgeometryzowanej prze-
strzeni, którą można wypełnić czymś dowolnym. Krajobraz 
mierzanowicki, podobnie jak każdy antropogeniczny krajo-
braz, ukonstytuowany był siecią zróżnicowanych miejsc, ście-
żek (dróżek) i widnokręgów zrelatywizowanych przez sposób 
bycia grup ludzkich w różnych okresach czasu (Iwaniszewski 
2002). Taki krajobraz był nasycony znaczeniami i wartościa-
mi przypisanymi do poszczególnych miejsc lub większych 
fragmentów otoczenia i  powiązanych z  nimi zjawisk, z  któ-
rych niektóre mogły być upodmiotowione, w  zależności od 
dominującego paradygmatu ontologicznego (Descola 2012). 
Ten, ukształtowany przez neolityczne i wczesnobrązowe spo-
łeczności krajobraz ulegał ciągłym przekształceniom, zaś jego 
zasadniczymi cechami stały się intersubiektywność i relatyw-
ność1. 

Osady i  cmentarzyska ludności kultury mierzanowickiej 
usytuowane na wysoczyźnie lessowej w obrębie zlewni rzeki 
Przepaść, blisko północnej krawędzi pokrywy lessowej Wy-

1  Oznacza to, że kształtowanie krajobrazu nie jest działalnością obiek-
tywną, zawsze chodzi o znaczenia wytworzone na gruncie lokalności. 
Oznacza to także, że znaczenia przypisane poszczególnym formom krajo-
brazu nie tylko nie są uniwersalne, ale także nie są absolutne i ich znaczenie 
zmienia się w toku ludzkiego „mieszkania”.

żyny Sandomierskiej, położone były w  bliskim sąsiedztwie 
rozległych terenów złóż krzemienia. Ponieważ w  okresie 
neolitu na terenach pól górniczych rozpoczął się proces od-
lesiania (Barga-Więcławska 2007; 2009), nie dziwi, że wcze-
snobrązowa eksploatacja pola górniczego „Za garncarzami” 
w  Ożarowie miała miejsce w  terenie pozbawionym natural-
nej pokrywy leśnej (Budziszewski 1997, s. 54; Budziszewski, 
Grużdź 2014, s. 156). Z kolei ekstensywny system uprawy roli 
w neolicie, który doprowadził do wyniszczenia lasów na wyso-
czyźnie lessowej (Kruk, Milisauskas, Alexandrowicz, Śnieżko 
1996, s. 100–105; Barga-Więcławska, Jedynak 2014; Krysiak 
1952) znacznie przyczynił się do zmiany przebiegu procesów 
denudacji, erozji i  rozmywania pokrywy lessowej. Należy są-
dzić, że przeobrażenia krajobrazu, spowodowane trwałym 
odlesieniem większych powierzchni lessowych wysoczyzn, 
spowodowały zmiany w zmysłowym postrzeganiu krajobrazu, 
z  których w  niniejszym opracowaniu podkreślić należy per-
cepcję wzrokową. Cechą osad i cmentarzysk ludności kultury 
mierzanowickiej zakładanych w  pobliżu kulminacji wierz-
chowin było wzrokowe (zmysłowe) ujawnienie otaczających 
je terenów oraz powstanie perspektyw otwartych przestrzeni. 
W krajobrazie społeczności kultury mierzanowickiej obecne 
były zarówno ślady działalności ludności kultury pucharów 
lejkowatyh i  kultury amfor kulistych (grobowce, relikty po 
osadach, rowy i wały, ścieżki, itd), jak i tętniące życiem osady 
i  cmentarzyska współczesnych grup mierzanowickich, eks-
ploatujących wychodnie krzemienia na Przedgórzu Iłżeckim. 
Ponieważ w  otwartej przestrzeni, gdzie można coś dostrzec 
w oddali, wyłania się nowe znaczenie miejsc zamieszkanych, 
należy sądzić, że dla społeczności mierzanowickich, lokują-
cych podczas fazy samborzeckiej swe osady i  cmentarzyska 
w  mikroregionie Gierczanki, zarówno odległe szczyty Gór 
Świętokrzyskich, jak i  znacznie bliższe „krzemienionośne” 
wzniesienia zostały „włączone” do bezpośredniego doświad-
czenia życia codziennego, toczącego się wśród swojskości 
i  obcości. Włączone do przestrzeni doświadczenia społecz-

Stanisław Iwaniszewski 
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nego (Tuan 1987) relikty przeszłości i  naturalne formy kra-
jobrazowe, w zależności od swego usytuowania towarzyszyły 
mieszkańcom osad mierzanowickich w różnych aspektach ży-
cia codziennego, przyczyniając się do ukonstytuowania szcze-
gólnego obrazu świata, dzięki czemu tradycyjne orientacje 
pochówków na cmentarzyskach mogły nabrać specyfi cznego 
znaczenia. 

W  większości znanych przypadków cmentarzyska lud-
ności kultury mierzanowickiej położone były w  sąsiedztwie 
osad, zazwyczaj na terenach przylegających do obszarów po-
szczególnych osiedli centralnych lub osad fi lialnych (Machnik 
1978, s. 54; Kadrow, Machnik, Machnik 1992, s. 47–49, 93, 
94; Bąbel 2013a, s. 54; Włodarczak 2017, s. 61). Podobnie 
usytuowane są na Wyżynie Sandomierskiej w  rejonie Mie-
rzanowic (doliny rzeczki Gierczanki) skupiska dużych osad 
i  osiedli kultury mierzanowickiej, które obejmują większe 
cmentarzysko w Mierzanowicach (stan. 1) i mniejsze w Woj-
ciechowicach (stan. 1). Układ zmarłych w  pochówkach wy-
daje się odwzorowywać reguły praktyk pogrzebowych kultur 
ludności początków epoki brązu (Machnik 1978, s. 56, 59; 
Kadrow, Machnik, Machnik 1992, s. 95–97; Włodarczak 
2017, s. 61). Zarówno w fazie klasycznej, jak i fazie późnej, ści-
śle przestrzega się zasady dymorfi zmu płciowego związanego 
z orientacją według stron świata. W fazie klasycznej obserwu-
je się orientowanie zmarłych po osi N-S i NE-SW, zaś późnej 
następuje przesunięcie na oś E-W (Machnik 1978, s. 59; Ka-
drow, Machnik, Machnik 1992, s. 96, 97; Bąbel 2013a, s. 31). 
Groby kobiece orientowano na osi E-W, głową na E, w pozycji 
leżącej na lewym boku, z twarzą zwróconą na S, zaś pochówki 
mężczyzn  orientowano głową na W, w pozycji leżącej na pra-
wym boku, z twarzą również skierowaną na S (Kadrow, Mach-
nik, Machnik 1992, s. 95–97; Górski, Kadrow 1996, s. 20; 
Bąbel 2013a, s. 58, 59; 73–76; Włodarczak 2017, s. 66, 67). 
W przypadku cmentarzyska w Iwanowicach odchylenia od osi 
E-W tłumaczono orientacją lokalnych form topografi cznych 
(Kadrow, Machnik, Machnik 1992, s. 95). Z kolei przyczyną 
odchyleń na cmentarzyskach w Mierzanowicach i Wojciecho-
wicach miała być potrzeba orientowania zwłok w  kierunku 
wschodzącego w danym dniu słońca (Bąbel 2013a, s. 78).  

Jak wynika z  badań archeologicznych, wzgórze, na któ-
rym usytuowane jest cmentarzysko kultury mierzanowickiej 
w  Mierzanowicach (stan. 1), stanowiło obszar, na którym 
społeczności kultury pucharów lejkowatych, kultury amfor 
kulistych, a  później kultury mierzanowickiej, lokowały swo-
je osady i cmentarzyska. Ponieważ większe osady były często 
lokowane w  pobliżu kulminacji wierzchowin lub na nasło-
necznionych (niezalesionych) zboczach wzniesień, niekiedy 
blisko trudno dostępnych i  stromych stoków lub ścian wą-
wozów lub otoczonych rowami i wałami, badacze tej kultury 
wywnioskowali (np. Machnik 1978, s. 49; Bąbel 1985, s. 59, 
60), że społeczności neolityczne i wczesnobrązowe wykorzy-
stały ukształtowanie terenu do wzmocnienia ich obronności. 
Przypisanie formom krajobrazu stałych funkcji i znaczeń, jak 
w  tym przypadku przydzielenie funkcji obronnych określo-

nym warunkom topografi cznym, musi także brać pod uwagę 
szerszy kontekst archeologiczny. Powyższa teza znajduje uza-
sadnienie w sytuacji zidentyfi kowania w pobliżu osad śladów 
po rowach lub wałach pełniących funkcje obronne, ale nie 
znajduje uzasadnienia w sytuacji lokowania w pobliżu wierz-
chołków wzniesień cmentarzysk. W kontekście cmentarzysk, 
rowy i  wały mogą pełnić funkcje kultowe. Jeżeli natomiast 
przyjmiemy koncepcję konstytuowania się krajobrazu lud-
ności kultury mierzanowickiej w  mikroregionie mierzano-
wickim, to usytuowanie cmentarzyska ludności tej kultury na 
obrzeżu osady i w pobliżu kulminacji wzniesienia, w pobliżu 
śladów „zamieszkania” wcześniejszych grup ludzkich, inter-
pretować można w  kategoriach procesu wytwarzania miejsc 
o  konkretnych, specyfi cznych powiązaniach z  otaczającymi 
je formami krajobrazu. W  takim przypadku, zakładając, że 
cmentarzyska funkcjonowały w  otwartym krajobrazie, uza-
sadniona jest potrzeba analizy stosunków przestrzennych, 
w  tym sieci powiązań wzrokowych między poszczególnymi 
formami materialnego (naturalnego) krajobrazu.   

Badania archeologiczne, przeprowadzone w  mikroregio-
nie rzeczki Gierczanki i sąsiadującym z nim rejonem pola gór-
niczego „Za garncarzami” w Ożarowie, nie pozwalają na pełne 
zrozumienie relacji łączących zamieszkujące je grupy ludzkie 
z otoczeniem, gdyż niemożliwe jest przezwyciężenie proble-
mu nieciągłości krajobrazowej. Osady i cmentarzyska ludno-
ści kultury mierzanowickiej położone w obrębie doliny rzecz-
ki Gierczanki (Bąbel 1985) dzieli od Ożarowa obszar niepo-
siadający materiału archeologicznego związanego z tą kulturą. 
Owa nieciągłość może być jednak osłabiona poprzez badania 
z zakresu archeologii krajobrazu i archeologii skyscape. 

Okolice pola górniczego „Za garncarzami” 
w Ożarowie 

Pole górnicze „Za garncarzami” w  Ożarowie usytuowa-
ne jest na pograniczu dwóch ważnych mezoregionów wcho-
dzących w skład Wyżyny Kieleckiej – Przedgórza Iłżeckiego 
i  Wyżyny Sandomierskiej, które, z  uwagi na odmienną hi-
storię geologiczną, prezentują różnorodne ukształtowanie 
powierzchni (Szeliga i  in. 2018). Przedgórze Iłżeckie, które 
w  pobliżu Ożarowa obejmuje część starego koryta Kamien-
nej, tworzą niewysokie wzniesienia i wychodnie skał ciągnące 
się z północnego zachodu w stronę południowego wschodu. 
W wielu miejscach przekraczają one wysokość 200 m. Są one 
pokryte glebami wytworzonymi na gruncie piaszczysto-gli-
nowym, o małej wartości dla rolnictwa, za to na jej obszarze 
występują liczne i dobrej jakości surowce krzemienne (Budzi-
szewski 2008; Florek 2009). Od południa i zachodu do tego 
obszaru przylega wysoczyzna Wyżyny Sandomierskiej, która 
pokryta jest warstwą lessową o znacznej miąższości, nadającą 
całemu regionowi jednolitą, płaską lub lekko pofałdowaną 
powierzchnię. Jest ona poprzecinana licznymi dolinami do-
pływów Wisły i  Kamiennej, tworząc malowniczy krajobraz 
pełen wąwozów, parowów, bezodpływowych niecek, cypli 
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i  wysoczyzn lessowych osiągających wysokość między 180 
a 230 m n.p.m. 

Granica pomiędzy oboma mezoregionami przebiega 
w przybliżeniu na linii Wyszmontów–Janików (wzdłuż poto-
ku Wyszmontowskiego). 

Pole górnicze „Za garncarzami” w  Ożarowie (pow. opa-
towski) znajduje się na południowo-zachodnich zboczach 
rozległego wzniesienia, na wysokości ok. 178–186 m n.p.m. 
Jego niżej położona część sąsiaduje z dnem suchej doliny (Bu-
dziszewski 1986, s. 70; Budziszewski, Grużdż 2014, s. 156), 
zaś jego górna część rozmywa się w  kontakcie z  uskokiem 
tektonicznym, kierując się w stronę pasma wzniesień osiąga-
jących lokalnie wysokości powyżej 210 m n.p.m. Suchą dolinę 
Ożarowa cechuje wysoki poziom wód gruntowych, powodu-
jąc okresowe występowanie cieków wodnych lub nawet pod-
topień (zwłaszcza w okresie od czerwca do sierpnia). Nadmiar 
wód gromadzących się w  południowej, najniższej części do-
liny jest dzisiaj odprowadzany kanałem Ożarów-Wisła, który 
łączy się z Czyżówką. Wyższe partie tych wzniesień pokryte 
są obecnie szatą leśną, ograniczającą znacznie widzialność sta-
nowiska od północy, północnego wschodu i wschodu. Od za-
chodu i południa rejon Ożarowa sąsiaduje z obszarem wyżyn 
lessowych pociętych ciekami rzek Przepaść, prawobrzeżnego 
dopływu Kamiennej i  Czyżówki – lewobrzeżnego dopływu 
Wisły, do której uchodzi w okolicy Zawichostu.  

Badania archeologiczne sugerują, że rejon pola górni-
czego w  Ożarowie prawdopodobnie był poddany okresowej 
penetracji grup ludzkich związanej z  eksploatacją surowców 
krzemiennych, zaś bardziej intensywne osadnictwo neolitycz-
ne i brązowe wystąpiło w okolicach dolin Potoku Wyszmon-
towskiego i Czyżówki (stanowiska w Wyszmontowie, Tomi-
nach, Przybysławicach, Jankowicach, Janikowie, Zawadzie), 
na przedpolu wysoczyzny lessowej, (Szeliga, Zakościelna 
2007; Szeliga 2008; Florek 2009; Zakościelna, Wiśniewski 
2009; Kadrow, Olejarczyk 2010; Miecznikowski, Sałaciński, 
Sałacińska 2013). Dzięki lokalizacji śladów po osadnictwie 
ludności kultury mierzanowickiej można stwierdzić, że sta-
nowisko „Za garncarzami” znajduje się w  odległości 3,5–5 
km na północ od wspomnianych stanowisk. Z kolei w odle-
głości 7–8 km na południowy zachód od stanowiska w Oża-

rowie znajduje się mikroregion cieku Gierczanki (z osadami 
w Mierzanowicach i Wojciechowicach), nieco bliżej na połu-
dniowym zachodzie – stanowisko w Mikułowicach w dolinie 
rzeki Przepaść, cytowane przez Z. Krzaka (stan. 53, 1984, s. 
27). Przytoczone tu odległości pozwalają na stwierdzenie, 
iż pole górnicze usytuowane było na peryferiach terytoriów 
ekploatowanych przez mieszkańców osad kultury mierzano-
wickiej położonych w dolinach Potoku Wyszmontowskiego, 
Czyżówki, Przepaści i Gierczanki. 

Stanowisko „Za garncarzami” w  Ożarowie sąsiaduje 
z trzema innymi polami górniczymi eksploatowanymi w okre-
sie wczesnej epoki brązu: „Wzgórze Kruk” w  Glinianach 
(krzemień czekoladowy, w  odległości 4,4 km, na wysokości 
195–196 m n.p.m.), „Korycizna“ w  Wojciechówce (krze-
mień pasiasty, w odległości 4,9 km, na wysokości 200–201 m 
n.p.m.) i „Klin” w Śródborzu (krzemień czekoladowy, w odle-
głości 4,1 km, na wysokości 201 m n.p.m.). Znajdują się one 
na obszarze Przedgórza Iłżeckiego, na terenach położonych 
wyżej o 10–20 m w stosunku do pola eksploatacyjnego „Za 
garncarzami” (Budziszewski, Michniak 1984; Jedynak 2014). 
Skąpe dane archeologiczne wskazują, że pola eksploatacyj-
ne w  Wojciechówce („Korycizna”) i  Glinianach („Wzgórze 
Kruk”) mogły użytkować społeczności kultury mierzano-
wickiej (Budziszewski, Michniak 1984, s. 168; Boguszewski 
1984, s. 243). Analiza widoczności wykazuje, że otwarty kra-
jobraz z „Wzgórza Kruka” otwiera się na kierunek północno-
-wschodni (w stronę Krzemionek), zaś z „Korycizny” można 
dostrzec szczyty Pasma Jeleniowskiego. Dominuje jednak kra-
jobraz zamknięty, ograniczony do najbliższej okolicy.  

Analizując zasięg widoczności z miejsca usytuowanego na 
obszarze pola górniczego „Za garncarzami”, można wywnio-
skować, że jego usytuowanie jest niekorzystne dla analizy wi-
doczności (Ryc. 1). Sucha i płakodenna dolina, z którą sąsia-
duje stanowisko „Za garncarzami”, położona jest znacznie po-
niżej grzbietów ją okalających, co sprawia, że linia widnokręgu 
ogranicza pole widzenia do najbliższego otoczenia. Jedynie od 
strony południowo-wschodniej i południowej dolina prowa-
dzi wody okresowe w kanale łączącym Ożarów z Wisłą, wyko-
rzystującym naturalne obniżenie terenu, co skutkuje odsunię-
ciem linii widnokręgu do odległości 10–11 km. Rozciągający 

Ryc. 1. Linia widnokręgu otaczająca stanowisko „Za garncarzami” w Ożarowie, pow. opatowski. Zaznaczono punkty wschodu i zachodu Słońca 
w dniach przesilenia zimowego i letniego w epoce 1900 r. p.n.e. Widok ze stanowiska sugeruje brak istotnych zbieżności między wydatnymi 
formami krajobrazu a miejscami o znaczeniu astronomicznym. Rysunek wg www.peakfi nder.com. Oprac. S. Iwaniszewski.

Fig. 1. View of the skyline surrounding the “Za garncarzami” site at Ożarów. Th e picture shows the rising and setting positions of the Sun during 
the summer and winter solstices in the epoch of 1900 BCE. Th e view taken from the site suggests a lack of signifi cant coincidence between 
prominent landforms and astronomically meaningful places. Drawing aft er www.peakfi nder.com. Rendered by S. Iwaniszewski.



KOPALNIE KRZEMIENIA NA STANOWISKU „ZA GARNCARZAMI” W OŻAROWIE258

się z pola górniczego obszar poddający się kontroli wzrokowej 
obejmowałby zatem opisane powyżej osady i osiedla ulokowa-
ne w rejonie doliny Potoku Wyszmontowskiego i Czyżówki. 
Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o widoczność 
pola „Za garncarzami” z rejonu Tomin i Zawady. Podsumo-
wując, pole eksploatacji krzemienia „Za garncarzami” pozo-
staje widoczne z  wybranych miejsc ulokowanych w  pobliżu 
osad na południe od Ożarowa, również z tego miejsca można 
dostrzec fragmenty wspomnianych osad. Natomiast zlewnia 
rzeki Przepaść wraz z osadami w Mierzanowicach, Wojciecho-
wicach, jak i pozostałe miejsca eksploatacji krzemienia pozo-
stają poza zasięgiem wzroku osob przebywających w  rejonie 
tego pola górniczego.  Poza najbliższym obszarem, brak wzro-
kowej obecności położonych dalej osad, cmentarzysk i  form 
krajobrazu naturalnego, może sytuować pole „Za garncarza-
mi”, jak i osoby zajmujące się jego eksploatacją, poza światem 
ukonstytuowanym na wysoczyźnie lessowej. Poza społeczno-
ściami z rejonu Potoku Wyszmontowskiego i Czyżówki, pole 
górnicze „Za garncarzami” nie było wpisane w przestrzeń po-
wszechnego doświadczenia ludnośći kultury mierzanowickiej. 

Mierzanowice

Niestety, mimo stwierdzenia śladów po długotrwałych 
osadach kultury mierzanowickiej, bardzo skąpe informacje 
odnoszą się do budowli mieszkalnych. Jak wiadomo, na sta-
nowisku Babia Góra w Iwanowicach założono, że obiekty tra-
pezowate z warstwowanymi wypełniskami interpretowanymi 
jako rodzaj piwniczek stanowiły poszczególne zagrody (Ka-
drow 1991, s. 72–78; 2001, s. 79). O ile jednak badania arche-
ologiczne pozwalają uchwycić rozplanowanie i etapy rozwoju 
osad, to analiza wyboru miejsca, zorientowania w przestrzeni 
poszczególnych elementów domostwa (wejścia, paleniska) 

wydaje się być znacznie utrudniona. Z tego też powodu w ni-
niejszym opracowaniu dane dotyczące domostw (zagród) 
i osad są pominięte.

Miejsce położenia cmentarzyska w Mierzanowicach cha-
rakteryzuje się szczególnymi walorami widokowymi. Obszar 
widzialności przebiega na linii doliny Gierczanki, przyjmując 
kierunek z północnego zachodu do południowego wschodu, 
ograniczając się do krajobrazu wewnętrznego. Z zachodnich, 
wyżej położonych sektorów cmentarzyska widoczne są dwie 
dominanty na widnokręgu zachodnim, w  postaci szczytów 
Pasma Jeleniowskiego i Łysogór. W obrębie Pasma Jeleniow-
skiego, poruszając się w kierunku zachodnim, widnokrąg obej-
muje Truskolaskę (448 m n.p.m.), Wesołówkę (469 m n.p.m.), 
Szczytniak (522 m n.p.m.), Górę Witosławską (491 m n.p.m.) 
i Górę Skoszyńską (451 m n.p.m.), położone w odległości od 
22 do 29 km od cmentarzyska. Z  kolei Łysogóry stanowią 
drugą dominantę, zaakcentowaną sylwetką Św. Krzyża (594 
m n.p.m.), położoną w odległości ponad 36 km (ryc. 2).

Główne szczyty Pasma Jeleniowskiego (Truskolaska, 
Skoszyńska, Wesołówka, Witosławska, Jeleniowska (533 
m n.p.m.) i  Szczytniak) określają zarazem miejsca zachodu 
słońca w okresach przed wiosennym zrównaniem dnia z nocą 
lub po jesiennej równonocy (Tabela 1). Sylwetka Św. Krzyża 
(594 m n.p.m.), należąca do pasma Łysogór, jest usytuowana 
w miejscu, w którym zachody Słońca, obserwowane ze stan. 
1 w  Mierzanowicach, przypadają na dni bliskie datom rów-
nonocy wiosennej (około 20 marca) i jesiennej (około 22–23 
września). Daty przypadające na okresy między początkiem 
marca (nawet 28 lutego) a wiosenną równonocą lub między 
jesienną równonocą i końcem pierwszej dekady października 
częściowo pokrywają się z  długością okresu wegetacji (pora 
roku od przełomu marca i  kwietnia do końca października, 
około 206 dni; Skuza, Kasprowicz, Kamińska-Skuza, Nowak, 

Ryc. 2. Widok zachodniego horyzontu z okolic stanowiska 1 w Mierzanowicach. Szczyty należące do Gór Świętokrzyskich oznaczają miejsa 
zachodzącego Słońca około momentów zrównania dnia z nocą. Oprac. S. Iwaniszewski.

Fig. 2. View of the western horizon as seen from the neighbourhood of the site Mierzanowice 1. Several peaks of the Świętokrzyskie Mountains 
mark the setting positions of the Sun around the equinoxes. Rendered by S. Iwaniszewski.
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Śliwińska, Gdak 2016, s. 32). Należy przypomnieć, że na Wy-
żynie Sandomierskiej pierwsze trzy miesiące w  roku są naj-
suchsze, zaś opady atmosferyczne zwiększają się stopniowo od 
marca, dochodząc do rocznego maksimum w lipcu (Ryc. 3). 
W cyklu rocznym najwięcej wiatrów jest z kierunków zachod-
niego (W), z  tego w  okresie zimowym (od października do 
marca) dominują wiatry z  kierunku zachodniego (W) i  za-
chodniego południowego zachodu (WSW), a  w  półroczu 
letnim (od kwietnia do września) przeważają wiatry z kierun-
ku zachodniego północnego zachodu (WNW) (Balun i  in. 
2007, s. 38, 39). Łatwo zauważyć, że pozycje zachodzącego 
słońca nad Górami Świętokrzyskimi odpowiadają okresowi, 
w którym przeważają dni z wiatrami z kierunków W i WSW 
(położone między azymutami wynoszącymi 236° i 281°)  

 W  analizie obrządku pogrzebowego ludności kultury 
mierzanowickiej J. T. Bąbel (2013a; 2013b) zajął się m.in. 
problemem orientowania pochówków. Do opisania orientacji 
grobów i  szkieletów autor ten (Bąbel 2013a, s. 74–76) użył 
ograniczającej się do trzeciego poziomu (16 kierunków) skali 
rumbowej, to jest takiej, jaka powszechnie jest stosowana do 
konstrukcji wiatrogramów w prognozach meteorologicznych. 
Chociaż kierunki rumbowe mają określone przypisane im 
azymuty, to dla celów niniejszego opracowania przyjęto przy-
jęto podział rumbów na sektory, aby w ten sposób wziąć pod 
uwagę odchylenia od kierunków rumbowych. W ten sposób, 
każdy kierunkowy sektor obejmuje obszar 22½°, zaś 16 sekto-
rów obejmuje 360° (Tabela 2). 

Po przeprowadzeniu tej analizy, J. T. Bąbel porównał 
rozkład orientacji grobów w  skali rumbowej z  rozkładem 

azymutów wyznaczających kierunki wschodów i  zachodów 
słońca 22. dnia każdego miesiąca (w  przybliżeniu odpowia-
dająca dacie wstępowania słońca w nowy znak zodiaku). Na 
podstawie porównania obu rozkładów azytmutów autor ten 
uznał ( J. T. Bąbel 2013a, s. 78), że odchylenia w orientowa-
niu grobów i  szkieletów wynikały ze zwyczaju orientowania 
zwłok w kierunku wschodzącego (kobiety) bądź zachodzące-

Tabela 1. Orientacje słoneczne nad Górami Świętokrzyskimi obserwowane z Mierzanowic (stan. 1). Średnie daty zachodów słońca podane w gregoriańskim 
kalendarzu proleptycznym są wyliczone dla lat 1901–1897 p.n.e.
Table 1. Solar orientations over the Świętokrzyskie Mountains as observed from Mierzanowice (site 1). Th e mean sunset dates given in the proleptic Gregorian 
calendar are from 1901–1897 BCE.

Nazwa szczytu Azymut
(°)

Wysokość horyzontu
(°)

Odległość
(km)

Deklinacja (po 
uwzględnieniu 

refrakcji) (°)

Daty zachodu słońca 
w XVIII w. p.n.e

Truskolaska 448 260,7 0,557 22.4 -5.90 6.03–6.10
Wesołówka 469 263,0 0,533 25.5 -4.38 9.03–2.10
Szczytniak 522 264.6 0,556 28.8 -3.41 12.03–30.09
Witosławska  491 265.6 0,554 26.5 -2.72 14.03–28.09
Skoszyńska 451 266.7 0,408 29.1 -2.17 15.03–27.09
Św. Krzyż 594 271.7 0,503 36.5 1.07 23.03–19.09
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Ryc. 3. Średnie opady i temperatury w Sandomierzu. (50°,70N 
21°,70E, 217 m n.p.m). Dane za okres 1951–1970, źródło: www.
worldclimate.com, dostęp 27.08.2016. Opracowanie: S. Iwaniszewski.

Fig. 3. Average rainfall and temperature in Sandomierz (50°,70N 
21°,70E, 217 m above the sea level). Data for the period 1951–1970, 
source: www.worldclimate.com, accessed on August 27, 2016. 
Compiled by S. Iwaniszewski.

Tabela 2. Podział na sektory rumbowe w skali 16 kierunków. Wartości sektorów w stopniach zostały zmodyfi kowane po zredukowaniu rumbów czwartego 
poziomu (32 kierunków) do trzeciego poziomu (16 kierunków). Wykonanie: S. Iwaniszewski.
Table 2. Division into 16 compass point sectors. Sector values in degrees were modifi ed aft er reducing the compass points of the fourth level (32 directions) 
to the third level (16 directions). Created by: S. Iwaniszewski.

Kierunek kompasu Ekwiwalent 
w stopniach Sektor w stopniach Kierunek kompasu Ekwiwalent 

w stopniach Sektor w stopniach

N 0 349-11 S 180 169–191
NNE 22,50 11-34 SSW 202,50 191–214
NE 45 34-56 SW 225 214–236
ENE 67,50 56-79 WSW 247,50 236–259
E 90 79-101 W 270 259–281
ESE 112,50 101-124 WNW 292,50 281–304
SE 135 124-146 NW 315 304–326
SSE 157,50 146-169 NNW 337,50 326–349
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go (mężczyźni) słońca. Naturalnie, wnioskowanie autora jest 
znacznie uproszczone, zaś schemat przedstawiający pozycje 
wschodzącego i zachodzącego słońca błędnie zakłada, że wi-
domy ruch słońca po nieboskłonie jest jednostajny. Ponieważ 
słońce porusza się szybciej w półroczu trwającym pomiędzy 
październikiem a marcem, zaś wolniej w połroczu pomiędzy 
kwietniem a wrześniem, azymuty wyznaczające daty pojawie-
nia się słońca na horyzoncie nie są symetrycznie rozłożone, 
tak jak to przedstawia autor ( J. T. Bąbel 2013a, s. 77, ryc. 
34). Ponadto, średnie nachylenie ekliptyki do płaszczyzny 
równika wynoszące obecnie 23°26’21.41” (epoka J2000.0) 
maleje i  w  okresie trwania kultury mierzanowickiej kąt ten 
był prawie o średnicę dysku słonecznego większy (łatwo obli-
czyć, że w 2001 r. p.n.e. średnie nachylenie ekliptyki wyniosło 
23°55’29.34”)2. 

Biorąc pod uwagę tę i inne okoliczności, można, na pod-
stawie opisu grobów (Bąbel 2013a, s. 73–78; 2013b) przed-
stawić w przybliżeniu ich orientację (Tabela 3). 

Tabela 3. Zestawienie orientacji grobów w Mierzanowicach (stan. 1) i Woj-
ciechowicach (stan. 1) na podstawie opracowania J. T. Bąbla (2013, s. 73–76). 
W statystyce grobów z Mierzanowic nie uwzględniono grobów 16 i 31. Litery 
„m” i „ k” oznaczają odpowiednio groby mężczyzn i kobiet. Opracowanie: 
S. Iwaniszewski.
Table 3. Orientations of graves at Mierzanowice (site 1) and Wojciechowice 
(site 1), based on a study by J. T. Bąbel (2013, pp. 73–76). Th e statistics of 
graves from Mierzanowice do not include graves 16 and 31. Th e letters “m” 
and “k” denote the graves of men and women respectively. Compiled by S. 
Iwaniszewski.

Kierunek 
kompasu

Sektor 
w stopniach

Mierzanowice 
st. I(IV)

Wojciechowice 
st. I

N-S 349–11 1k
S-N 169–191 4m 1k
NNE-SSW 11–34 3k 2k + 1m
SSW-NNE 191–214 1m 2m
NE-SW 34–56 11k
SW-NE 214–236 11m 3m
ENE-WSW 56–79 4k
WSW-ENE 236–259 5m 3m
E-W 79–101 25k 5k
W-E 259–281 33m + 1k? 4m
ESE-WNW 101–124 1k
WNW-ESE 281–304 2m
Suma grobów 99 24

Wojciechowice

Cmentarzysko (Wojciechowice, stan. 1) położone jest 
blisko krawędzi doliny Gierczanki, na szerokim cyplu lesso-
wym, na wysokości ok. 179–180 m n.p.m. Również i w tym 
przypadku obszar zajmowany przez cmentarzysko ludności 
kultury mierzanowickiej wykazuje ślady należące do obiek-
tów osadniczych ludności kultury pucharów lejkowatych, 

2 Średnie nachylenie Ekliptyki w roku -1900.0J obliczono według nastę-
pującego  wzoru: 23°26’21.41”- 46”.836 769T - 0”.000 183 1T2 -+ 0”.002 
003 40T3 – 0”. 000 000 576T4 - 0”.000 000 043 4T5  (Rocznik Astrono-
miczny 2020, s. 165). www.igik.edu.pl/en/a/Astronomical-Almanac-2020 

kultury amfor kulistych i kultury ceramiki sznurowej, zaś ob-
szar cmentarzyska sąsiaduje z osadą ludności kultury mierza-
nowickiej. Cmentarzysko to, położone zaledwie kilka metrów 
nad dnem doliny strumienia, oferuje dogodne warunki do 
obserwacji obszarów ulokowanych w dolinie. Analiza widocz-
ności wykazuje, że krajobraz obserwowany z  cmentarza był 
zamknięty, ograniczony tylko do obiektów znajdującyh się 
w dolinie. Warto zaznaczyć, że osoby znajdujące się w pobliżu 
cmentarzysk w  Mierzanowicach (stan.1) i  Wojciechowicach 
(stan. 1) mogły się wzajemnie obserwować (odległość mię-
dzy cmentarzyskami wynosi ok. 3 km). Warto zaznaczyć, że 
cmentarzysko znajduje się w pobliżu kulminacji wzniesienia 
o wysokości 191 m n.p.m. i ta wysokość wystarcza, aby ujrzeć 
Góry Świętokrzyskie na kierunku zachodnim (W). W  tym 
celu należy oddalić się od cmentarzyska o  około 100 m na 
wschód (E). Widok w  kierunku Ożarowa zablokowany jest 
przez tereny wysoczyzny lessowej. 

Wnioski

Wstępna analiza wybranych aspektów kultury mierza-
nowickiej w  zakresie kształtowania stosunków przestrzen-
nych wykazuje pewien potencjał interpretacyjny pomijany 
w  publikacjach. Należy bowiem podkreślić, że lokowanie 
osad i cmentarzysk na wyniosłościach terenu „ otwiera” je na 
krajobraz obejmujący nie tylko otaczające tereny, lecz tak-
że na perspektywę otwartych przestrzeni, w  tym wypadku 
skierowanych na sylwetki Gór Świętokrzyskich. Dominanty 
w postaci Pasma Jeleniowskiego mogły wpłynąć na kulturo-
we poznawanie krajobrazu. Stanowiska niżej położone, jak 
cmentarzysko na stanowisku 1 w  Wojciechowicach, należą 
do krajobrazów zamkniętych, skupionych na linii wyzna-
czonej przez ciek Gierczanki. Kategorię pośrednią wydaje 
się zajmować usytuowanie pola „Za garncarzami”, które, acz-
kolwiek reprezentuje krajobraz zamknięty, otwiera się nieco 
w kierunku południowym. 

Stanowiska, które cechują otwarte krajobrazy umożliwia-
ją włączenie do dalszych badań zjawisk meteorologicznych 
i  astronomicznych, które dalej mogą służyć do analizy cykli 
lub kalendarzy rolniczych lub włączenia ciał niebieskich do 
dyskursu na temat roli zmarłych w życiu codziennym społecz-
ności mierzanowickich3. 

Można się spodziewać, że dzięki połączeniu różnych 
przedmiotów, wydarzeń i  procesów, otoczenie w  którym 
przebywały społeczności mierzanowickie stopniowo stawało 
się znaczące, spójne, a  zatem coraz bardziej przystosowane 
do zamieszkiwania (w  sensie heideggerowskim). To dzięki 
zamieszkiwaniu, „byciu-w-świecie” konstytuują się miejsca, 
kształtuje się okolica, czy rozumienie otaczającego świata 
(Heidegger 2002:139; Ingold 2000: 189-208). Dlatego też 

3 Do analizy map widoczności (vieshed) użyto oprogramowania znaj-
dującego się w www.heywhatsthat.com , www.peakfi nder.org, google.
earth.pro, zaś do analizy opadów i średniej rocznej temperatury użyto.  
www.worldclimate.com.
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zabieg łączenia ze sobą wielu składników otoczenia naturalne-
go w kontekście funeralnym ma na celu stworzenie kontekstu 
interpretacji, dzięki któremu zostają one wciągnięte w zwią-
zek wzajemnych relacji. Ta, wydająca się na pierwszy rzut oka 
chaotyczna kolekcja przedmiotów, zdarzeń i procesów powin-
na w  wyniku dogłębnej analizy, tu zaledwie naszkicowanej, 
stać się punktem odniesienia do zrozumienia mechanizmów 
tworzenia przestrzeni społecznej i krajobrazu zamieszkanego 
przez społeczności mierzanowickie.  
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X.  A contribution to the studies on the formation of space of common experience 
in the Mierzanowice culture communities

Th e mining fi eld “Za garncarzami” at Ożarów is 
situated on the border between two important mesoregions 
comprising the Kielce Upland, i.e., the Iłża Foreland and the 
Sandomierz Upland, which, due to their diff erent geological 
history, present a variety of surface features (Szeliga et al. 
2018). During the few millennia before the beginning of 
the Early Bronze Age, both mesoregions were utilised by 
many prehistoric groups and communities, which gradually 
transformed the natural environment into a social landscape, 
laden with relations, values and meanings dependent on 
the dominating ontological paradigm (Descola 2012). Th e 
Mierzanowice culture communities that inhabited this area 
at the end of the third/beginning of the second millennium 
BCE likewise imbued individual landforms and elements of 
the landscape with additional meanings and functions. Th e 
traces of the past exerted certain infl uence on the perception 

of the surrounding world by the Mierzanowice communities; 
they, in turn, left  behind the remains of their own shaping of 
spatial relations, which are visible in archaeological material. 
Th e social life of the population of the Mierzanowice culture 
took place among individualised places endowed with their 
own meanings, located within a landscape arranged according 
to the four directions of the world.

In the majority of known cases, the cemeteries of the 
Mierzanowice culture population were situated in the 
vicinity of settlements, usually in the areas adjoining central 
sites or fi lial settlements (Machnik 1978, p. 54; Kadrow, 
Machnik, Machnik 1992, pp. 47–49, 93–94; Bąbel 2013a, 
p. 54; Włodarczak 2017, p. 61). Th e clusters of large sites and 
settlements of the Mierzanowice culture in the Sandomierz 
Upland and the Mierzanowice region (valley of the Gierczanka 
River), which include a larger cemetery at Mierzanowice (site 1) 
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and a smaller one at Wojciechowice (site 1) are situated 
in a similar manner. Th e positioning of the deceased in the 
graves seems to refl ect funeral practices of the people of 
the Early Bronze Age (Machnik 1978, pp. 56, 59; Kadrow, 
Machnik, Machnik 1992, pp. 95–97; Włodarczak 2017, p. 
61). Th e principle of sexual dimorphism connected with the 
orientation according to the four directions of the world was 
strictly observed both in the classical as well as in the late 
phase. In the classical phase, the dead were oriented along the 
north-south and northeast-southwest axes, which later shift ed 
to the east-west axis (Machnik 1978, p. 59; Kadrow, Machnik, 
Machnik 1992, pp. 96–97; Bąbel 2013a, p. 31). Female 
burials were arranged along the east-west axis, with the head 
to the east, laid on the left  side, facing south, while men were 
positioned with the head to the west, laid on the right side, also 
facing south (Kadrow, Machnik, Machnik 1992, pp. 95–97; 
Górski, Kadrow 1996, p. 20; Bąbel 2013a, pp. 58–59; 73–76; 
P. Włodarczak 2017, pp. 66–67). In the case of the cemetery 
at Iwanowice, the orientation of the local topographic forms 
was used to explain the deviations from the east-west axis 
(Kadrow, Machnik, Machnik 1992, p. 95). Th e deviations at 
the cemeteries at Mierzanowice and Wojciechowice were to 
have been caused by the need to orient the bodies towards the 
direction of sunrise on a given day (Bąbel 2013a, p. 78).

According to archaeological research, the hill on which 
the Mierzanowice culture cemetery at Mierzanowice (site 
1) is situated was an area where the communities of the 
Funnel Beaker, Globular Amphora and later Mierzanowice 
culture sited their settlements and cemeteries. Since larger 
settlements were oft en located near the top parts of plateaus 
or on sunny (non-forested) hillsides, sometimes near hard-to-
reach and steep slopes or walls of ravines, or surrounded with 
ditches and embankments, the researchers of this cultures 
concluded (e.g., Machnik 1978, p. 49; Bąbel 1985, pp. 59, 60) 
that the Neolithic and Early Bronze communities took 
advantage of the terrain to reinforce their defences. Assigning 
permanent functions and meanings to landforms, such as 
in the case of attributing particular topographic conditions 
with defensive functions, must also take into account the 
broader archaeological context. Th e abovementioned thesis 
is justifi ed in the case of settlements with remains of ditches 
and embankments identifi ed nearby and interpreted as having 
defensive functions, but not in the case of siting cemeteries 
near hilltops. In the context of cemeteries, ditches and 
embankments might have had cult functions. If, however, we 
adopt the idea of the formation of the Mierzanowice culture 
landscape in the Mierzanowice microregion, then the location 
of a cemetery of this culture at the edge of a settlement and 
near a hilltop, near traces of occupation of earlier human 
groups, may be interpreted in terms of the process of creating 
places with specifi c connections to the surrounding landforms. 
In such a case, assuming that cemeteries functioned in an 
open landscape, an analysis of spatial relations, including 
the network of visual connections between the individual 

forms of material (natural) landscape, is justifi ed. To this end, 
I will use in this study the viewshed analysis available in the 
heywhatsthat and peakfi nder soft ware.

In the 21st century BCE, the vicinity of the “Za garncarzami” 
mining fi eld at Ożarów (Opatów County) was permanently 
deforested (Budziszewski 1997: p. 54; Budziszewski, Grużdź 
2014, p. 156). Th e phenomenon of gradual elimination of 
natural forest cover near mines is known already from the 
Neolithic sites associated with exploitation of fl int raw material 
(Barga-Więcławska 2007; 2009). Th e ability to visually perceive 
the site from a certain distance is of special signifi cance to this 
place, as the lower-situated part of the mining fi eld (at the 
altitude of 178–179 m.a.s.l) adjoins the bottom of a dry valley 
(Budziszewski 1986, p. 70; Budziszewski, Grużdż 2014, p. 
156) from which excess water is nowadays drained through the 
Ożarów-Wisła Channel, which connects with the Czyżówka 
River. Archaeological research suggests that more intense 
Neolithic and Bronze Age settlement occurred near the valleys 
of the Wyszmontowski Stream and the Czyżówka (sites at 
Wyszmontów, Tominy, Przybysławice, Jankowice, Janików, 
Zawada), at the forefi eld of a loess plateau (Szeliga, Zakościelna 
2007; Szeliga 2008; Florek 2009, Zakościelna, Wiśniewski 
2009; Kadrow, Olejarczyk 2010; Miecznikowski, Sałaciński, 
Sałacińska 2013). Th anks to locating traces of settlement of the 
Mierzanowice culture people, it can be stated that the site “Za 
garncarzami” lies 3.5–5 km to the north of the abovementioned 
sites, which places it at the periphery of the territory exploited 
by the inhabitants of the Mierzanowice culture settlements in 
the valleys of the Wyszmontowski Stream and the Czyżówka. 
Th e extensive system of agriculture in the Neolithic, which 
led to the destruction of forests on the loess plateau (Kruk, 
Milisauskas, Alexandrowicz, Śnieżko 1996, pp. 100–105; 
Barga-Więcławska, Jedynak 2014; Krysiak 1952) contributed 
to the creation of open landscapes, areas visible and invisible, 
illuminated or in the dark, or places with the view of rising and 
setting celestial bodies. Narrowing the study of visibility to the 
broad period of the Mierzanowice culture, it can be stated that 
the “Za garncarzami” mining fi eld was visible from the vicinity 
of sites 5, 6 and 17 at Tominy (Miecznikowski, Sałaciński, 
Sałacińska 2013; Szeliga, Zakościelna 2007; Szeliga 2008; 
Zakościelna, Wiśniewski 2009). At the same time, human 
groups near the mining fi eld maintained visual contact with 
these settlements. On the other hand, comparing the locations 
of neighbouring mining fi elds, likewise exploited in the Early 
Bronze Age (“Wzgórze Kruk” at Gliniany, “Korycizna” at 
Wojciechowice and “Klin” at Śródborze), it can be concluded 
that they could not be seen by the people from the “Za 
garncarzami” site.

Th e visual “neighbourhood” of the “Za garncarzami” 
site with other settlements of the Mierzanowice culture 
seems out of the question. Th us, it should be stated that the 
place of fl int exploitation was invisible to the Mierzanowice 
settlements located in the valleys of the Przepaść River and 
its tributaries: Gierczanka and Obręczówka (Krzak 1984; 
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Bąbel 1985, 2013a). Th e visibility analysis suggests that 
the fl int mining site was “cast out” of the area that could be 
visually controlled. For the inhabitants of the Mierzanowice 
settlements and villages situated close to the northern 
edge of the loess plateau, the place where Ożarów fl int was 
obtained remained hidden.

Archaeological excavations showed that the Mierzanowice 
communities evaluated space in relation to the directions of 
the world, as suggested by the trends in the orientation of 
graves and burials presented above. Th e analysis of the location 
of the Mierzanowice culture cemeteries at Mierzanowice 
(site 1) and Wojciechowice (site 1) indicates that spatial 
orientation additionally included the remote peaks of the 
Holy Cross Mountains in the visual space of the users of those 
sites. Th e formation of open landscapes on the loess plateau 
and, consequently, open visual spaces for the inhabitants of 
Mierzanowice culture settlements allowed a slight change in 
the form of perception of the cemetery at Mierzanowice (site 
1). Th ere, the custom of orienting men with the head turned to 
the west also takes into account characteristic points provided 
by the Świętokrzyskie Mountains. Th anks to the extant 

funeral practices, the individual peaks of the Jeleniowskie 
Range and Łysogóry were included in a cultural participation 
of a kind. Th is type of relations between the deceased and the 
landforms may also “incorporate” in cultural participation 
other elements of natural environment, such as the sun moving 
along the horizon, the direction of the wind changing with 
the seasons and the associated rainfall, the establishment of 
the cyclic perception of time. Th e visibility analysis also shows 
that locating the settlement next to the cemetery “excludes” 
the distant horizon from the participation in the everyday 
life of the Mierzanowice culture population, limiting it to the 
valley of the Gierczanka River.

Th e situation at the Wojciechowice cemetery (site 1) is 
quite diff erent. Th e location of the cemetery closer to the 
bottom of the valley results in the site being open only to 
the landscape of the valley of the Gierczanka, enabling visual 
perception of the cemetery at Mierzanowice. Th e areas in the 
upper and lower parts of the Gierczanka valley can be visually 
controlled from the cemetery, but visual control of this place 
in connection to the perception of the distant peaks of the 
Holy Cross Mountains is missing.



ROZDZIAŁ XI

WYKORZYSTYWANIE KRZEMIENIA OŻAROWSKIEGO 
W  ŚWIETLE MATERIAŁÓW OSADNICZYCH 

Janusz Budziszewski 

1. Problem identyfi kacji krzemieni ożarowskich

Stanowisko „Za garncarzami” w  Ożarowie leży na wy-
chodni opok dolnego piętra turonu (górna kreda) – poziomu 
Inoceramus lamarcki. Choć badania wykopaliskowe nie odsło-
niły pełnego profi lu występujących tu warstw z krzemieniami, 
to jednak umożliwiły pełną ich rekonstrukcję. Możliwe było 
to dzięki porównaniom z odsłonięciami w wielkim, przemy-
słowym kamieniołomie w sąsiedniej wsi – Karsy (Budziszew-
ski 1980b, ryc. 618; 1995). Rytm krzemionkowy w tych osa-
dach wygląda następująco. W dolnych partiach z rzadka roz-
rzucone są poziomy małych buł krzemiennych o kilkucenty-
metrowej średnicy. Ku górze profi li poziomy te stają się coraz 
częstsze i bogatsze. Przybierają one formę ławic o grubości do 
1 m, lecz rozmiary występujących w nich buł nie ulegają zmia-
nie. Dopiero w górnych partiach profi li tego piętra, wśród ła-
wic drobnych krzemieni pojawiają się buły znacznie większe 
– o  średnicy do kilkudziesięciu centymetrów. W  stropowej 
partii profi li ich miejsce zajmują wielkie płaskury o średnicy 
kilkunastu i  więcej metrów i  grubości kilkudziesięciu centy-
metrów. Występują one w kilku poziomach. 

Badania powierzchniowe pola górniczego „Za garncarza-
mi” wykazały, że eksploatowano na nim skały krzemionkowe 
pochodzące z  najwyższych poziomów przedstawionego wy-
żej rytmu. Wśród mnóstwa mikrobuł niemających znaczenia 
przemysłowego, występują tu okazy poświadczające wyko-
rzystywanie zarówno dużych buł o  średnicy kilkudziesięciu 
centymetrów, jak i  masywnych fragmentów płaskurów. Eks-
ploatowane tu krzemienie ulegają bardzo szybko procesom 
wietrzenia, podczas których w  sposób zasadniczy zmieniają 
swój wygląd. W efekcie pod terminem „krzemień ożarowski” 
musi się kryć wiele mocno różniących się między sobą odmian 
krzemieni.

Wśród turońskich krzemieni północno-wschodniego 
obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jedynie odmiana świecie-

chowska jest łatwo wyróżnialna (Krzak 1965; Balcer 1971; Li-
bera, Zakościelna 2002). Krzemień ożarowski (Krzak 1970a; 
Budziszewski, Grużdź 2014) jest pod wieloma względami po-
dobny do pozostałych turońskich szarych, plamistych surow-
ców z  okolicznych wystąpień – gościeradowskiego (Libera, 
Zakościelna 2002), janikowskiego (Michniak, Budziszewski 
1995), czy też z  nieodległej Zawady (Szeliga 2014, ryc. 5). 
W zasadzie jedynym wśród nich wyraźniejszym wyróżnikiem 
jest specyfi czna, „piaszczysta” kora krzemieni z Janikowa po-
chodzących z  detrytycznych wapieni mszywiołowych. Stąd 
też makroskopowe próby identyfi kacji surowca z  Ożarowa 
często budzą wątpliwości, a i podejmowane dotychczas próby 
identyfi kacji w  oparciu o  procedury instrumentalne dalekie 
są od uzyskania zadowalających wyników (Machniak 1980; 
Szeliga, Huber 2016). Jest to tym bardziej kłopotliwe, że krze-
mienie tego typu występują na znacznie większym obszarze 
niż zazwyczaj się przyjmuje. Spotyka się je dość obfi cie w ma-
teriale eratycznym wzdłuż fl eksur rozgraniczających utwo-
ry jurajskie od kredowych od okolic Ożarowa aż po okolice 
Wierzbicy (Pożaryski 1948, mapa).

2. Wykorzystywanie krzemienia ożarowskiego 
w pradziejach

Wstęp
Studia nad wykorzystywaniem krzemienia ożarowskiego 

trwają już czterdzieści lat (Budziszewski 1980a; Budziszew-
ski, Grużdź 2014: Ryc. 9), jednak ciągle dalecy jesteśmy od 
wyjaśnienia wielu kwestii.

2.1. Paleolit
Wychodnia krzemieni ożarowskich leży na stoku nad głę-

boką doliną o  przedczwartorzędowej genezie (Kosmowska-
Suff czyńska 1966, ryc. 19). W plejstocenie dolina ta zapewne 
wielokrotnie odprowadzała wody, czyniąc okolicę wychodni 
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niezwykle atrakcyjną dla osadnictwa. Było tak również w in-
terglacjale lubelskim, gdy w pobliżu stanowiska uformował się 
zbiornik wodny (Kosmowska-Suff czyńska, Szczepanek 1981, 
ryc. 1; Marks i in. 2016). W takiej sytuacji należy oczekiwać 
śladów korzystania z  wychodni krzemieni ożarowskich już 
w środkowym paleolicie. Niestety, żadnych pewnie dokumen-
tujących to okazów dotychczas nie zidentyfi kowano. Wśród 
materiałów z powierzchni pola górniczego wyróżniono kilka 
zabytków o stopniu przekształcenia powierzchni sugerującej 
ich związek z paleolitem. Materiały te są jednak zbyt mało dys-
tynktywne, aby na ich podstawie móc snuć jakieś przypuszcze-
nia o  ich wieku i przynależności kulturowej. Natomiast ma-
teriał zabytkowy na środkowopaleolitycznych stanowiskach 
osadniczych jest zazwyczaj spatynowany w stopniu utrudnia-
jącym ich identyfi kację surowcową. Warto jednak odnotować, 
że wśród niezbyt bogatego inwentarza związanego z górnym 
poziomem stanowiska w Zwoleniu, pow. loco wystąpiły 4 oka-
zy podobne do krzemieni z Ożarowa (Królik 2005, s. 194).

Wydaje się, że największą szansę na znalezienie paleoli-
tycznych wytworów z krzemienia ożarowskiego mamy wśród 
zespołów z  okolicznych stanowisk kultury magdaleńskiej. 
Ówczesny sposób aprowizacji, polegający na korzystaniu 
z  bardzo szerokiej gamy surowców pochodzących z  okolicy 
stanowiska (Pyżewicz 2015, s. 527), powoduje, że zespoły 
te są surowcowo bardzo zróżnicowane. Na wszystkich sta-
nowiskach znanych z  Wyżyny Sandomierskiej wyraźnie za-
znaczony jest udział krzemieni turońskich. Jest tak zarówno 
w  Wilczycach, pow. sandomierski (Kowalewska-Marszałek, 
Włodarczak 2002, s. 25; Królik 2014, s. 173), na „Małym 
Gawrońcu” w  Ćmielowie, (Przeździecki i  in. 2012, s. 228), 
w  Podegrodziu (Pyżewicz i  in. 2014) i  Małym Antoniowie 
(Sawicki 1960), wszystkie pow. ostrowiecki, jak i na ostatnio 
odkrytym stanowisku w Barakach, pow. kraśnicki (informacja 
ustna T. Wiśniewskiego). Jednak specyfi czny sposób zacho-
wania inwentarzy magdaleńskich, inny niż w  przypadku ze-
społów neolitycznych czy z wczesnej epoki brązu, powoduje, 
że analizujący je badacze zazwyczaj nie podejmują się identyfi -
kacji źródeł pochodzenia surowców turońskich.

Podobnie sytuacja ma się z zespołami schyłkowego pale-
olitu, z tym że wytwory z krzemieni turońskich pojawiają się 
w  inwentarzach z  tego okresu zdecydowanie rzadziej. Rela-
tywnie częściej spotykamy je w zespołach kultur z tylczakani 
(Schild i in. 2011, s. 72–78). O zabytkach z surowca zbliżo-
nego do ożarowskiego wspomina się na przykład w odniesie-
niu do obozowisk z Pawłowa, pow. sandomierski (Libera i in. 
2008, s. 360). W inwentarzach kultury świderskiej wykorzy-
stywanie krzemieni turońskich zdaje się być zupełnym wyjąt-
kiem, ograniczonym do bezpośredniego sąsiedztwa wychodni 
(Grużdź i in. 2012, s. 245).

2.2 Neolit
Już od najwcześniejszych faz rozwoju kultury ceramiki 

wstęgowej rytej społeczności wczesnorolnicze wykorzysty-
wały – w  niewielkim stopniu – i  dystrybuowały na znaczne 

odległości turoński krzemień świeciechowski (Szeliga 2014, 
ryc. 6). W późniejszych fazach towarzyszą mu śladowe ilości 
innych odmian krzemieni turońskich (Szeliga 2014, tab. 1). 
Zapewne dzieje się tak za sprawą wkroczenia osadnictwa tej 
kultury w bezpośrednie sąsiedztwo ich wychodni. Na leżącej 
tuż przy wychodni w Zawadzie osadzie w Tominach lokalne 
odmiany krzemieni turońskich stanowią blisko 20% inwenta-
rza (Szeliga 2014, ryc. 4). Krzemieniom z Zawady towarzyszy 
8 okazów (0,3%) z  krzemienia w  typie znanym z  Ożarowa 
(Szeliga 2014, ryc. 4).

Na stanowiskach kultury pucharów lejkowatych krzemień 
ożarowski pojawia się zupełnie wyjątkowo na osadach z Wy-
żyny Sandomierskiej. Wśród blisko 5700 zabytków krzemien-
nych pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych rozległej 
osady w Zawichoście, pow. sandomierski, wyróżniono jeden 
surowiak z  krzemienia ożarowskiego (Balcer 1975, tab. 22, 
24). Z  badań powierzchniowych podobnej osady na „Gaw-
rońcu” w  Ćmielowie, pow. ostrowiecki, pochodzi makroli-
tyczny drapacz z zatępca (Sałaciński 1987, ryc. 15). Natomiast 
z badań wykopaliskowych tej osady, wśród prawie 88 tysięcy 
artefaktów krzemiennych odnotowano obecność tylko jedne-
go obłupa z okrucha krzemienia ożarowskiego (Balcer 2002, 
s. 28, 32). 

W  materiałach kultury amfor kulistych nie zidentyfi ko-
wano dotychczas zabytków z  krzemienia ożarowskiego. Na-
tomiast w  jednym z około 40 grobów cmentarzyska kultury 
złockiej na stanowisku „Nad Wawrem” w  Złotej, pow. san-
domierski, odkryto wiórowiec z  krzemienia ożarowskiego 
(Krzak 1970b, ryc. 100g).

Znacznie liczniej zabytki z  tego surowca pojawiają się 
w  zespołach kultury ceramiki sznurowej. Społeczności za-
mieszkujące zachodnie wyżyny lessowe wytwarzały w  tym 
czasie krzemienne ostrza siekier głównie z krzemienia świecie-
chowskiego (Budziszewski, Włodarczak 2011, ryc. 7). Natu-
ralnym jego uzupełnieniem stały się surowce z sąsiednich wy-
chodni pozostałych krzemieni turońskich – gościeradowskie-
go, janikowskiego i ożarowskiego, z których wykonano blisko 
10% okazów. Sporządzone z krzemienia ożarowskiego ostrza 
zidentyfi kowano dotychczas w czterech grobach. Najstarszym 
wśród nich – z fazy IIIA według periodyzacji P. Włodarczaka 
(2006, s. 89–127; 2018; Jarosz, Włodarczak 2007) – zdaje się 
być trójścienna, duża siekiera z grobu 105 na stan. I w Mie-
rzanowicach, pow. opatowski (Uzarowiczowa 1970, ryc.17b). 
Kolejne pochodzą z  grobu 3(4) w  Żukowie, pow. sando-
mierski (siekiera gruba mała – Marciniak 1960, tabl. VI:12; 
Włodarczak 2006, tabl. CXI:5), grobu 24 na stan. 2 w  Ki-
charach Nowych, pow. sandomierski (dłuto płaskie – infor-
macja H. Kowalewska-Marszałek) oraz grobu 1 w Sokolinie, 
pow. kazimierski (siekiera trójścienna mała – Machnik 1966, 
tabl. V:1d). Wszystkie one datowane są na fazę IIIB. Dalsze 
dwie siekiery czworościenne KCS znamy z  przypadkowych 
odkryć na Wyżynie Opatowskiej. Ponadto w materiałach z le-
żącego w Karpatach kurhanu w Niepli, pow. jasielski, odkryto 
wiórowiec („nóż płomienisty”) wykonany prawdopodobnie 
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z  krzemienia ożarowskiego (Gancarski, Valde-Nowak 2011, 
s.  283, 286, ryc. 5A, 5C). Jak wynika z  powyższych uwag, 
choć społeczność KCS znała i wykorzystywała krzemień oża-
rowski, to nie odgrywał on większej roli w ogólnej gospodarce 
surowcowej. Z drugiej strony kilka znalezionych na polu gór-
niczym „Za garncarzami” zaniechów siekier czworościennych 
z zachowanymi fragmentami powierzchni korowych zdaje się 
potwierdzać eksploatację krzemienia metodą górniczą, choć 
wykorzystywano również znajdowane na powierzchni suro-
wiaki wyświecone eolicznie.

2.3 Wczesna epoka brązu – kultura mierzanowicka
W  przeciwieństwie do wszystkich odnotowanych wcze-

śniej przypadków, znaleziska z  krzemienia ożarowskiego 
występują licznie na stanowiskach kultury mierzanowic-
kiej z Wyżyny Sandomierskiej. Znamy je zarówno z grobów 
na cmentarzyskach w  Mierzanowicach i  Wojciechowicach 
w  pow. opatowskim (Bąbel 2013) oraz Złotej (Bąbel 2013) 
i Kicharach Nowych (Kowalewska-Marszałek, Duday 2014) 
w  pow. sandomierskim, jak i  obiektów osadniczych w  Mie-
rzanowicach, pow. opatowski (Balcer 1977) i  Samborcu, 
pow. sandomierski (Kamieńska, Kulczycka-Leciejewiczowa 
1970). Także wśród materiałów odkrywanych w  trakcie ba-
dań powierzchniowych prowadzonych na obszarze Wyżyny 
Sandomierskiej trafi ają się materiały na tyle dystynktywne, 
że bez wątpliwości można je łączyć z kulturą mierzanowicką. 
Warto jednocześnie podkreślić, że na terenach leżących dalej 
na południe nawet przebadane na wielką skalę cmentarzyska 
i osady kultury mierzanowickiej – Świniary Stare, pow. sando-
mierski (Kraussowie 1971), Żerniki Górne, pow. buski (Kem-
pisty 1977; Włodarczak 1998), Szarbia Zwierzyniecka, pow. 
kazimierski (Baczyńska 1994), Iwanowice Dworskie, pow. 
krakowski (Kadrow 1991; Kadrow, Machnikowie 1992) – nie 
zawierały materiałów z krzemienia ożarowskiego.

Zabytki z  tego krzemienia pojawiają się już w  zespołach 
wczesnej fazy kultury mierzanowickiej. W grobie 37 na cmen-
tarzysku w  Wojciechowicach odkryto wykonany z  tego su-
rowca zaniech grocika sercowatego (Bąbel 2000, ryc. 15–11). 
Obiekt ten autor wykopalisk wiązał z kulturą ceramiki sznu-
rowej (Bąbel 2000 s. 22–27). Jego późniejszą metrykę zasu-
gerował kilka lat później P. Włodarczak (2006, s. 174, tabl. 
CXIII), co ostatnio zostało potwierdzone datowaniem 14C.

Eponimiczne dla kultury mierzanowickiej cmentarzysko 
na stan. I  w  Mierzanowicach było badane wykopaliskowo 
w latach 30. ubiegłego stulecia przez K. Salewicza (Salewicz 
1937; 1939). W efekcie tych badań odkryto ponad 120 gro-
bów. Niestety, znaczna część cmentarzyska zniszczona była 
nowożytnymi rowami, które poważnie uszkodziły większość 
badanych obiektów. W dodatku w czasie ostatniej wojny uzy-
skane materiały zostały częściowo zdekompletowane i  prze-
mieszane, a  część dokumentacji z  badań zaginęła. Szczęśli-
wym trafem odkryte na stanowisku groby zostały wcześniej 
opisane przez odkrywcę (Salewicz 1944), co umożliwiło ich 
współczesne opracowanie (Bąbel 2013b, s. 11–199). W sumie 

w  78 grobach odkryto wyposażenia krzemienne, na które 
składały się 333 zabytki, związek dalszych 585 okazów po-
chodzących z 74 obiektów z poszczególnymi wyposażeniami 
jest słabiej udokumentowany. W pierwszej grupie znalazło się 
31 okazów z  krzemienia ożarowskiego, co stanowi niespełna 
10% zbioru. Na inwentarz ten składały się 24 bifacjalne noże 
sierpowate, 1 grocik sercowaty, 1 narzędzie odłupkowe, 2 wióry 
i 3 odłupki. W drugiej grupie znalazło się zaledwie 11 wytwo-
rów z krzemienia ożarowskiego, co stanowi 2% zbioru. Były to 
2 bifacjalne noże sierpowate, 1 zaniech zapewne analogicznego 
narzędzia, 1 grocik sercowaty i  8 odłupków. Choć materiały 
z  krzemienia ożarowskiego stanowią w  sumie niewielką część 
wyposażeń krzemiennych na omawianym cmentarzysku, to 
jednak aż 26 spośród 28 odkrytych tu bifacjalnych noży sierpo-
watych wykonanych zostało z tego krzemienia.

Cmentarzysko kultury mierzanowickiej na stanowisku 
I  w  Wojciechowicach było badane wykopaliskowo w  latach 
1972–1975 najpierw przez K. Kowalskiego, a  następnie 
J. T. Bąbla (Bąbel 2000; 2013, s. 201–273). W przebadanej 
części stanowiska odkryto 28 grobów, z  których wyeksplo-
rowano 232 zabytki krzemienne. W  materiale tym znalazł 
się zaledwie 1 bifacjalny nóż sierpowaty oraz 5 odłupków 
wykonanych z  klasycznych odmian krzemieni ożarowskich. 
Natomiast dalszych kilkadziesiąt okazów – drobne odłupki, 
łuszczki, okruchy i  fragmenty mikrokonkrecji – wykonano 
z odmian występujących na terenie pola górniczego „Za garn-
carzami”, ale niemających znaczenia przemysłowego. Choć in-
wentarz ten poświadcza korzystanie przez społeczność z Woj-
ciechowic z wychodni krzemieni w Ożarowie, to jednocześnie 
ukazuje zupełnie inny jej wymiar niż znany z  Mierzanowic. 
Odkryto tu tylko 2 bifacjalne noże sierpowate, z których je-
den wykonany był z krzemienia ożarowskiego. Natomiast bar-
dzo mocno poświadczone jest tutaj pozautylitarne znaczenie 
krzemieni uzyskiwanych w Ożarowie.

Stanowisko „Nad Wawrem” w Złotej było badane w latach 
1926–1927 i 1929 przez Z. Szmita, a potem po jego śmierci 
przez J. Żurowskiego (Bąbel 2013, s. 275–299). Odsłonięto 
na nim miniaturowe cmentarzysko składające się z  skupiska 
10 grobów i  jednego pochówku oddalonego od pozostałych 
o kilkadziesiąt metrów (Bąbel 2013, ryc. 359). W wyposaże-
niach grobów odkryto 58 zabytków krzemiennych, spośród 
których tylko w 36 przypadkach udało się określić surowiec. 
Było wśród nich 8 okazów z krzemienia ożarowskiego: 4 bi-
facjalne noże sierpowate, 1 grocik sercowaty, 2 narzędzia 
odłupkowe i 1 odłupek. Obserwujemy tu w większym nasile-
niu wszystkie tendencje znane z cmentarzyska w Mierzanowi-
cach. W wyposażeniu ponad połowy grobów znajdowały się 
bifacjalne noże sierpowate, a wszystkie zachowane ich okazy 
(2 zaginęły) wykonane były z krzemienia ożarowskiego.

Kolejne cmentarzysko kultury mierzanowickiej na stan. 
2 – „Pole Bolenia” w  Kicharach Nowych badane jest od 
1987 r. przez H. Kowalewską-Marszałek (Kowalewska-Mar-
szałek, Duday 2014). Niestety, eksplorowane w kolejnych se-
zonach obiekty nie doczekały się monografi cznej publikacji. 
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Ryc. 1. Lokalizacja znalezisk noży sierpowatych z krzemienia ożarowskiego. 1 – Adamczowice, st. 11, pow. Sandomierz; 2 – Boria, 
st. „Wyrzykowszczyzna”, pow. Ostrowiec Świętokrzyski; 3 – Buszkowice, pow. Opatów; 4 – Byszów, st. 21, pow. Sandomierz; 5 – Byszów, st. 34, 
pow. Sandomierz; 6 – Chmielów, pow. Ostrowiec Świętokrzyski; 7 – Ćmielów, st. „Gawroniec”, pow. Ostrowiec Świętokrzyskie; 8 – Dwikozy, 
pow. Sandomierz; 9 – Glinka, pow. Ostrowiec Świętokrzyski; 10 – Grójec, pow. Ostrowiecki Świętokrzyski; 11 – Hucisko, st.1, pow. Zamość; 
12 – Kaliszany, st. 23, pow. Opatów; 13 – Kamień Plebański, st. 7, pow. Sandomierz; 14 – Kichary Nowe, pow. Sandomierz, cmentarzysko; 
15 – Koprzywnica, st. „Łysa Góra”, pow. Sandomierz, grób?; 16 – Łukawka, st. 2, skupisko A, pow. Opatów; 17 – Majkowice, pow. Proszowice; 
18 – Mierzanowice st. 1, pow. Opatów, cmentarzysko; 19 – Mydłów, st. 38, pow. Opatów, grób?; 20 – Samoborzec, st. 1, pow. Sandomierz, 
osada; 21 – Słupiec, pow. Staszów, grób (forma substytucjonalna); 22 – Sośniczany. st. 15, pow. Sandomierz; 23 – Stodoły, st. 1, pow. Opatów; 
24 – Stodoły, st. 45, pow. Opatów; 25 – Stodoły-Kolonie, st. 6, pow. Opatów; 26 – Szarbia, st. 9, pow. Kazimierza Wielka; 27 – Trębanów, st. 20, 
pow. Ostrowiec Świętokrzyski; 28 – Trześn, grób 7, pow. Tarnobrzeg; 29 – Wojciechowice, st.1, pow. Opatów; 30 – Wojciechowice, st. 3, pow. 
Opatów; 31 – Wojciechowice, punkt 3, pow. Opatów; 32 – Wojciechowice, st. 6, pow. Opatów; 33 – Wojciechowice, okolice, pow. Opatów; 
34 – Wyszmontów, st. 5, pow. Opatów; 35 – Złota, pow. Sandomierz; 36 – Złota „Nad Wawrem”, pow. Sandomierz, cmentarzysko i osada (Balcer, 
Machnik, Sitek 2002; Bąbel 1985; Budziszewski 1980; Florek 1995, Florek, Gajewska, Gajewski 2000; Grużdź i in. 2017; Kopacz, Valde-Nowak 
1987; Kowalewska-Marszałek 1999; Libera 2001; Salewicz 1937; Zalewski, Sałaciński 1996). Rys. W. Grużdź.

Fig. 1. Location of the fi nds of sickle-shaped knives made of Ożarów fl int. 1 – Adamczowice, st. 11, Cnty. Sandomierz; 2 – Boria, 
st. „Wyrzykowszczyzna”, Cnty. Ostrowiec Świętokrzyski; 3 – Buszkowice, Cnty. Opatów; 4 – Byszów, st. 21, Cnty. Sandomierz; 5 – Byszów, st. 34, 
Cnty. Sandomierz; 6 – Chmielów, Cnty. Ostrowiec Świętokrzyski; 7 – Ćmielów, st. „Gawroniec”, Cnty. Ostrowiec Świętokrzyskie; 8 – Dwikozy, 
Cnty. Sandomierz; 9 – Glinka, Cnty. Ostrowiec Świętokrzyski; 10 – Grójec, Cnty. Ostrowiecki Świętokrzyski; 11 – Hucisko, st.1, Cnty. Zamość; 
12 – Kaliszany, st. 23, Cnty. Opatów; 13 – Kamień Plebański, st. 7, Cnty. Sandomierz; 14 – Kichary Nowe, Cnty. Sandomierz, cemetery; 
15 – Koprzywnica, st. „Łysa Góra”, Cnty. Sandomierz, grave?; 16 – Łukawka, st. 2, concentration A, Cnty. Opatów; 17 – Majkowice, Cnty. 
Proszowice; 18 – Mierzanowice st. 1, Cnty. Opatów, cemetery; 19 – Mydłów, st. 38, Cnty. Opatów, grave?; 20 – Samoborzec, st. 1, Cnty. 
Sandomierz, settlement; 21 – Słupiec, Cnty. Staszów, grave (substitutional form); 22 – Sośniczany. st. 15, Cnty. Sandomierz; 23 – Stodoły, st. 1, 
Cnty. Opatów; 24 – Stodoły, st. 45, Cnty. Opatów; 25 – Stodoły-Kolonie, st. 6, Cnty. Opatów; 26 – Szarbia, st. 9, Cnty. Kazimierza Wielka; 
27 – Trębanów, st. 20, Cnty. Ostrowiec Świętokrzyski; 28 – Trześn, grave 7, Cnty. Tarnobrzeg; 29 – Wojciechowice, st.1, Cnty. Opatów; 
30 – Wojciechowice, st. 3, Cnty. Opatów; 31 – Wojciechowice, point 3, Cnty. Opatów; 32 – Wojciechowice, st. 6, Cnty. Opatów; 
33 – Wojciechowice, environs, Cnty. Opatów; 34 – Wyszmontów, st. 5, Cnty. Opatów; 35 – Złota, Cnty. Sandomierz; 36 – Złota „Nad Wawrem”, 
Cnty. Sandomierz, Cemetery and settlement (Balcer, Machnik, Sitek 2002; Bąbel 1985; Budziszewski 1980; Florek 1995, Florek, Gajewska, 
Gajewski 2000; Grużdź i in. 2017; Kopacz, Valde-Nowak 1987; Kowalewska-Marszałek 1999; Libera 2001; Salewicz 1937; 
Zalewski, Sałaciński 1996). Drawn by W. Grużdź.
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Prezentowane były na licznych konferencjach naukowych, 
stąd wiemy, że w  wyposażeniach tamtejszych grobów zna-
leziono kilka bifacjalnych noży sierpowatych z  krzemienia 
ożarowskiego (np. Kowalewska-Marszałek 1999, ryc. 10b). 
Kolejny bifacjany nóż sierpowaty pochodzi z  grobu 7 na 
cmentarzysku w Trześni, pow. tarnobrzeski (Florek i in. 2000; 
Libera 2001, tabl. XXIb). Niezwykle ciekawy jest inwentarz 
z odkrytego przypadkowo grobu w Słupcu, pow. staszowski. 
Znajdują się w nim dwa narzędzia z krzemienia ożarowskiego: 
zgrzebło z odłupka oraz retuszowany dwustronnie nóż tylco-
wy o formie naśladującej bifacjalne noże sierpowate.

Materiały z osady kultury mierzanowickiej na stan. I w Mie-
rzanowicach pochodzą ze wzmiankowanych już badań K. Sa-
lewicza w latach 30. ubiegłego wieku. Skomplikowane dzieje 
uzyskanych w ich trakcie inwentarzy powodują, że nie sposób 
dziś wydzielić w sposób wiarygodny zespołów wczesnobrązo-
wych. We wszystkich 22 obiektach zawierających ceramikę 
kultury mierzanowickiej znajdowały się też skorupy kultury 
amfor kulistych, w niektórych przypadkach nawet liczniejsze 
(Balcer 1963; 1977). Zatem także wśród zabytków krzemien-
nych należy oczekiwać sporych domieszek materiałów tej 
ostatniej kultury. Obiekty zawierające ceramikę kultury mie-
rzanowickiej dostarczyły w sumie 1317 zabytków krzemien-
nych. Ponad 70% z nich wykonanych jest z krzemienia pasia-
stego, poświadczając wyraźny związek tutejszej ludności z wy-
korzystywaniem tego surowca. Wyraźny udział w materiałach 
mają jeszcze krzemień czekoladowy (18%) i  świeciechowski 
(10%). Z  krzemienia ożarowskiego wykonano jedynie 4 za-
bytki – 3 odłupki i jeden amorfi czny rdzeń odłupkowy.

W kontekście tym ciekawie prezentuje się ubogi inwentarz 
kultury mierzanowickiej z  jam 99 i 100 na stanowisku w Sam-
borcu, pow. sandomierski. Wśród 21 zabytków krzemiennych aż 
5 wykonanych zostało z krzemienia ożarowskiego. Są to 3 odłup-
ki, zgrzebło jednostronne z masywnego odłupka oraz płaska sie-
kiera dwuścienna wykonana ze zniszczonego bifacjanego noża 
sierpowatego z intensywnymi śladami glazury żniwnej.

Zaprezentowane wyżej materiały z obiektów kultury mie-
rzanowickiej uzupełnić można zabytkami z powierzchni stano-
wisk lub o niejasnej proweniencji, których związek z tą kulturą 
nie może budzić wątpliwości. Są to przede wszystkim bifacjalne 
noże sierpowate. Znamy je z następujących stanowisk (ryc. 1): 

Adamczowice, pow. sandomierski, stan. 11 (MOS1; Libe-
ra 2001, nr. kat. 484 – nieokreślony);

Boria, stan. Wyrzykowszczyzna, pow. ostrowiecki (PMA) 
2 egz.;

Buszkowice, pow. opatowski (IA UW); 
Byszów, pow. sandomierski, stan. 21 (MOS; Libera 2001, 

nr. kat. 133-A-II) 2 egz.;

1 IA UW- Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, IAiE 
PAN-Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, KA 
UMCS- Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, MNK- Muzeum Narodowe w Kielcach, MOS- Muzeum 
Okręgowe w Sandomierzu, PMA- Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie.

Byszów, pow. sandomierski, stan. 34 (MOS; Libera 2001, 
nr. kat. 491– nieokreślony);

Chmielów, pow. ostrowiecki (MNK; Pyzik 1963, tabl. 
I:10; Libera 2001, nr. kat. 1-AA-I);

Ćmielów „Gawroniec”, pow. ostrowiecki (PMA) 2 egz.;
Dwikozy, pow. sandomierski (MOS; Grużdź i  in. 2017, 

ryc. 3 i 4) 2 egz.; 
Glinka, pow. ostrowiecki, grób? (MOS; Libera 2001, 

nr. kat. 119-A-I, tabl. XXIXd);
Grójec, pow. ostrowiecki (IAiE PAN Warszawa);
Hucisko, pow. zamojski (Balcer i in. 2002, ryc. 55:3; Libe-

ra 2001, nr. kat. 27-AA-III);
Kaliszany, pow. opatowski, stan. 23? – półwytwór (MOS; 

Libera 2001, nr. kat. 516 – nieokreślony);
Kamień Plebański, pow. sandomierski, stan. 7 (MOS; Baj-

ka 2013, s. 403; Libera 2001, nr. kat. 64-AB-III);
Łukawka, pow. opatowski, stan. 2, skupisko A (MOS; Li-

bera 2001, nr. kat. 150-A-II);
Mydłów, pow. opatowski, stan. 38 (KA UMCS; Libera 

2001, nr. kat. 12-AA-I, tabl. XXIe)
Mydłów, pow. opatowski, stan. 38 (KA UMCS; Bargieł 

1990, ryc. 3d; Libera 2001, nr. kat. 123-A-I);
Mydłów, pow. opatowski, stan. 38 (KA UMCS; Libera 

2001, nr. kat. 159-A-II);
Stodoły, pow. opatowski, stan. 1, skupisko 2 i 3 – półwy-

twory (PMA; Zalewski, Sałaciński 1996, ryc. 3c i 4e; Libera 
2001, nr. kat. 573 – nieokreślony) 2 egz.;

Stodoły, pow. opatowski, stan. 45; 
Stodoły-Kolonie, pow. opatowski, stan. 6 (KA UMCS; 

Libera 2001, nr. kat. 5- AA-I, tabl. XXIa);
Stodoły-Kolonie, pow. opatowski, stan. 6 – półwytwór 

(KA UMCS; Libera 2001, nr. kat. 127-A-I, tabl. XXXIb);
Stodoły-Kolonie, pow. opatowski, stan. 6 (KA UMCS; 

Libera 2001, nr. kat. 166-A-II, tabl. XXXIc);
Stodoły-Kolonie, pow. opatowski, stan. 6 – 5 półwytworów 

+ 1 (KA UMCS; Libera 2001, nr. kat. 574 – nieokreślony);
Szarbia, stan. 9, pow. kazimierski (IAiE PAN Kraków; 

Libera 2001, nr. kat. 34-AA-III);
Trębanów, pow. ostrowiecki, stan. 20 (MOS; Libera 2001, 

nr. kat. 585 – nieokreślony);
Wojciechowice, pow. opatowski, stan. III (PMA; Bąbel 

1985, ryc. 8i; Libera 2001, nr. kat. 589 – nieokreślony);
Wojciechowice, pow. opatowski, punkt 3 (PMA; Bąbel 

1985, ryc. 7b; Libera 2001, nr. kat. 590 – nieokreślony)
Wojciechowice, pow. opatowski, stan. VI – 2 półwytwo-

ry (PMA; Bąbel 1985, s. 10c,  10f; Libera 2001, nr. kat. 591
– nieokreślony);

Wojciechowic okolice, pow. opatowski (Florek 1995, tabl. 
II:8; Libera 2001, nr. kat. 129-A-I);

Wojciechowic okolice, pow. opatowski (Florek 1995, tabl. 
II:7; Libera 2001, nr. kat. 171-A-II);

Wyszmontów, stan. 5, pow. opatowski (PMA);
Złota, pow. sandomierski (MNK; Antoniewicz 1925, ryc. 

26:1; Libera 2001, nr. kat. 14-AA-I);
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Złota, pow. sandomierski (MNK A/265; Libera 2001, nr. 
kat. 61-AB-III);

Złota, pow. sandomierski (MNK A/265; Libera 2001, nr. 
kat. 173-A-II);

Listę tę uzupełnia płaska siekiera dwuścienna wykonana 
ze zużytego noża sierpowatego pochodząca z Majkowic, pow. 
proszowicki (zbiory MA Kraków). Zważywszy na odnotowa-
ny wyżej podobny okaz z osady w Samborcu, można sądzić, 
iż zabieg tego typu był wśród społeczności kultury mierzano-
wickiej często praktykowany. Dokumentuje to wartość, jaką 
interesujące nas narzędzia posiadały w tym czasie. Ocenę taką 
dodatkowo uzasadnia odkrycie naśladownictwa noża sierpo-
watego z krzemienia ożarowskiego w postaci retuszowanego 
dwustronnie noża tylcowego ze wzmiankowanego wyżej gro-
bu w Słupcu, pow. staszowski.

2.4 Nieokreślone materiały powierzchniowe
Obszar Wyżyny Sandomierskiej był intensywnie badany 

powierzchniowo już od lat międzywojennych ( Jażdżewski 
1931). W latach 50. i 60. ubiegłego wieku prace prowadził tu 
Z. Krzak (1961; 1962; 1984), a w kolejnej dekadzie J. T. Bąbel 
(1975), K. Kowalski (1974) i I. Kupczyk. W następnych de-
kadach weryfi kacyjne badania powierzchniowe wybranych re-
gionów prowadzili J. T. Bąbel (1985), J. Budziszewski (1991) 
oraz M. Zalewski z S. Sałacińskim (1996). W ostatnich latach 
uzupełniające poszukiwania powierzchniowe prowadził tu 
M. Szeliga. Od lat 80. prowadzone były na tym terenie także 
regularne poszukiwania w ramach Archeologicznego Zdjęcia 
Polski (m.in. Libera, Zakościelna 1990; Jedynak i  in. 2008). 
Badania te dostarczyły niezwykle bogatej kolekcji materiałów 
pozwalających nie tylko na zrekonstruowanie w  ogólnych 
zarysach osadnictwa pradziejowego, ale także rozstrzyganie 
wielu kwestii szczegółowych. W  zakresie naszych obecnych 
zainteresowań warto odnotować zupełny brak pracowni zwią-
zanych z obróbką krzemienia ożarowskiego w okolicach pola 
górniczego „Za garncarzami” w  Ożarowie. Ewidentnie cała 
aktywność pracowniana odbywała się w  obrębie stanowiska 
eksploatacyjnego, wokół obiektów górniczych. Na pozosta-
łym obszarze badania powierzchniowe dostarczyły nie tylko 
szeregu okazów z krzemienia ożarowskiego, które typologicz-
nie łatwo związać z kulturą mierzanowicką, ale znacznie więk-
szej ilości materiałów niecharakterystycznych. Wskazują one 
na obszar zamieszkały przez użytkowników interesującego nas 
surowca, ograniczony do niewielkiej Wyżyny Sandomierskiej. 
Jednocześnie posiadane dane nie pozwalają na wyróżnienie 
w jej obrębie jakiegoś specjalnego regionu związanego w spo-
sób szczególny z jego eksploatacją.

3.  Sposób gospodarki krzemieniem ożarowskim 
w kulturze mierzanowickiej

W  spojrzeniu na krzemieniarstwo wczesnej epoki brązu 
w Małopolsce utrwaliło się w ostatnich dekadach sporo mitów. 
Jednym z  nich jest dominujący, choć niczym nieuzasadniony 

pogląd R. Schilda, H. Królik i  J. Mościbrodzkiej (1977), że 
w  tym czasie „poszczególne kopalnie pracowały głównie, lub 
wyłącznie, na korzyść stosunkowo małych jednostek organiza-
cyjnych (osad?), które były samowystarczalne w zakresie zdoby-
wania surowca krzemiennego.” Pogląd ten próbował podeprzeć 
później obserwacjami z badań powierzchniowych nad Kamien-
ną J. Budziszewski (1996). Jednak wyniki badań powierzchnio-
wych zarówno na wychodniach surowców krzemieniarskich 
północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, jak 
i terenów lessowych Wyżyny Sandomierskiej zdają się wyraźnie 
przeczyć tej tezie. Na każdym pradziejowym stanowisku górni-
czym znajdujemy dziś ślady aktywności kopalnianej ludności 
kultury mierzanowickiej (Budziszewski, Michniak 1983/1989; 
Budziszewski 1996; 2008; Budziszewski, Grużdź 2014). Jedno-
cześnie na terenach osadniczych tej kultury nigdzie nie udało 
się zlokalizować osad pracownianych związanych w  sposób 
szczególny z którąś z kopalni. Wydaje się, że odkrywane tu po-
zostałości są prostą funkcją odległości od wychodni krzemieni. 
Na stanowiskach leżących blisko północnej granicy sandomier-
skiego płata lessu materiałów pracownianych odkrywamy wię-
cej. A zatem można sądzić, że dostęp do wszystkich wychodni 
był wolny i wszyscy mieszkańcy Wyżyny Sandomierskiej korzy-
stali z niego bez ograniczeń. 

Jednocześnie gospodarka surowcami krzemieniarskimi we 
wczesnej epoce brązu ewoluowała tak, że w późnej fazie kultu-
ry mierzanowickiej zorganizowana była w sposób zadziwiają-
co zaawansowany. Poszczególne rodzaje krzemienia wykorzy-
stywane były do wytwarzania konkretnych narzędzi zgodnie 
z  ich technicznymi parametrami. Około 75% siekier dwu-
ściennych wykonywano z  krzemieni pasiastych, blisko 80% 
bifacjalnych noży sierpowatych z  krzemienia ożarowskiego; 
podobny udział w wytwarzaniu dużych ostrzy dwuściennych 
oraz małych grocików sercowatych miały krzemienie cze-
koladowe (Budziszewski 1991). Sugeruje to, że aktywność 
krzemieniarska musiała odgrywać sporą rolę w  społeczności 
kultury mierzanowickiej z  tego regionu. Pozautylitarną rolę 
tego surowca dokumentują przywoływane wyżej znaleziska 
z cmentarzyska w Wojciechowicach.

Wbrew poglądom, że krzemieniarze tego czasu zajmowali 
się rozgrzebywaniem neolitycznych pracowni krzemieniar-
skich (Borkowski i in. 2000), z aktywnością górników kultu-
ry mierzanowickiej łączyć można najwięcej z  przebadanych 
dotychczas pradziejowych kopalń krzemieni (Budziszewski 
1997; 2008). Jednak zawsze były to obiekty niewielkie, pa-
rumetrowej głębokości, co najwyżej z  niewielkimi niszami 
eksploatacyjnymi. Do ich wykonania wystarczał zapewne kil-
kudniowy wysiłek niewielkiej grupy. Można zatem sądzić, że 
pozyskiwaniem krzemienia i wytwarzaniem z niego określo-
nych narzędzi zajmowała się część mężczyzn z większości mi-
kroregionów osadniczych Wyżyny Sandomierskiej. A  zatem 
związek z aktywnością górniczą limitowany nie był terytorial-
nie, a zapewne poprzez stosunki społeczne. 

Ciekawą obserwację o  relacjach pomiędzy kopalniami 
przyniosło odkrycie w pracowniach związanego z eksploatacją 
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krzemieni czekoladowych pola górniczego „Wzgórze Kruk” 
w  Glinianach serii materiałów z  krzemienia ożarowskiego, 
w tym fragmentu wierzchołkowej partii półwytworu bifacja-
nego noża sierpowatego (Budziszewski 2008, s. 51, 52, ryc. 
8a). Przy jednoczesnym nieomal zupełnym braku krzemieni 
czekoladowych w Ożarowie może to sugerować, że górnicy do 
obu kopalń przychodzili z południa, z sandomierskiego płata 
lessu i idąc do Glinian zabierali z sobą nieco materiałów po-
wierzchniowych z Ożarowa.

4. Podsumowanie

Łatwo dostępna wychodnia krzemieni w  Ożarowie za-
pewne znana była wszystkim mieszkańcom regionu już od 
najdawniejszych czasów. Jednak przez tysiąclecia nie budziła 
ona większego zainteresowania. Powodem była zapewne ja-
kość surowca nie wytrzymująca konkurencji z  okolicznymi 
krzemieniami wieku jurajskiego. Choć krzemień z Ożarowa 
wykorzystywany był, jak się wydaje, już od starszej epoki 
kamienia, to jednak zawsze pozyskiwany był okazjonalnie, 
na minimalną skalę. Sytuacja zmieniła się nieco dopiero 
u schyłku neolitu, tj. początku III tysiąclecia p.n.e. Zapew-
ne wtedy ludność kultury złockiej zaczęła bardziej stabilną 
eksploatację ożarowskiego złoża krzemienia. Działalność tę 
kontynuowały lokalne społeczności kultury ceramiki sznu-
rowej oraz wczesnej fazy kultury mierzanowickiej. Jednak 
jego eksploatacja ciągle nie miała znaczniejszych rozmiarów, 
a  surowiec ożarowski odgrywał zupełnie marginalną rolę 
w gospodarce. 

Sytuacja zmieniła się diametralnie dopiero na początku 
II tysiąclecia p.n.e. wraz z pojawieniem się na Wyżynie Sando-
mierskiej osadnictwa grupy samborzeckiej kultury mierzano-
wickiej (Kadrow, Machnik 1997, ryc. 66). Okazało się wtedy, 
że spośród surowców krzemieniarskich północno-wschodnie-
go obrzeżenia Gór Świętokrzyskich najlepiej do wytwarza-
nia makrolitycznych noży sierpowatych nadaje się krzemień 
ożarowski. Eksploatacja tutejszego złoża przybrała znaczące 
rozmiary i dziś obiekty z  tego czasu stanowią większość od-
krywanych podczas badań w Ożarowie kopalni.

W tej sytuacji ważny jest problem genezy narzędzi o for-
mie asymetrycznych noży sierpowatych. Wiemy dziś, że na 
obszarze Wołynia narzędzia takie pojawiły się po raz pierw-
szy już na początku III tysiąclecia p.n.e. wśród społeczności 
kultury amfor kulistych oraz być może późnych grup kultury 
trypolskiej (Tkacz 2005; Kozak, Priszczepa 2013). Jednak 
idea takiego narzędzia nie dotarła wtedy do Małopolski. Nie 
wiemy, czy wytwarzanie makrolitycznych noży sierpowatych 
kontynuowane było przez kolejne zamieszkujące Wołyń spo-
łeczności, czy ponownie idea takiego narzędzia dotarła tam 
prawie tysiąc lat później wraz z pojawieniem się kultury strzy-
żowskiej. Na pewno bifacjalne noże sierpowate występują 
w wołyńskich inwentarzach tej ostatniej kultury (Ochrimen-
ko i in. 2017) oraz późnych inwentarzach kultury mierzano-
wickiej nad górnym Dniestrem. Pojawiają się wtedy także na 

terenie obecnej Polski – w zespołach zachodniej fl anki kultury 
strzyżowskiej (Hyrchała 2015) oraz rzeszowsko-jarosławskie-
go skupiska osadnictwa późnej fazy kultury mierzanowickiej 
(Piątkowska, Dobrzyński 2011). W  materiałach tego ostat-
niego skupiska widać wyraźne związki z inwentarzami grupy 
samborzeckiej z  Wyżyny Sandomierskiej (Machnik 2011; 
Włodarczak 2017). Zapewne w  tych związkach należy po-
szukiwać inspiracji dla wytwarzania bifacjalnych noży sier-
powatych w  Ożarowie. Warto na koniec odnotować, że ten 
horyzont kontaktów zyskuje zupełnie nową wymowę w świe-
tle wyników ostatnich badań genetycznych. Wynika z  nich, 
że pojawienie się kultury strzyżowskiej jest wynikiem kolejnej 
fali kontaktów strefy przykarpackiej z populacjami strefy pon-
tyjskiej ( Juras i in. 2020).
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XI. Th e use of Ożarów fl int in the light of settlement materials

Th e research at the mining fi eld “Za garncarzami” has 
shown that siliceous rocks from the highest levels of siliceous 
limestones from the Lower Turonian (Upper Cretaceous) 
Inoceramus lamarcki level were exploited there. Among the 
multitude of micronodules of no industrial signifi cance, 
there are specimens that confi rm that both large nodules, 
several dozens of centimetres in diameter, as well as massive 
fragments of tabular fl int were used. Th e fl ints exploited 
there are very quickly aff ected by weathering processes, 
which fundamentally changes their appearance. As a result, 

the term “Ożarów fl int” applies to many varieties of fl ints, 
signifi cantly diff erent from one another. Th e macroscopic 
attempts at identifying the raw material from Ożarów oft en 
raise doubts, and the identifi cation attempts undertaken so 
far based on instrumental procedures are far from yielding 
satisfactory results (Machniak 1980; Szeliga, Huber 2016). 
Th is is even more troublesome, as fl ints of this type occur 
over a much larger area than is usually assumed. Th ey are 
encountered quite profusely in erratic material along the 
fl exures separating the Jurassic and Cretaceous formations, 
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all the way from Ożarów up to the vicinity of Wierzbica 
(Pożaryski 1948, map).

Th e easily accessible fl int outcrop at Ożarów had probably 
been known to all inhabitants of the region since the earliest 
times. However, it did not garner much interest for thousands 
of years. Th e reason was probably the quality of the raw 
material, which could not compete with the local Jurassic 
fl ints. Although the fl int from Ożarów seems to have been used 
since the Palaeolithic, it was always exploited occasionally, 
on a minimal scale. Th e situation changed somewhat only 
at the end of the Neolithic, i.e., at the beginning of the third 
millennium BC. It was probably at that time that the people 
of the Złota culture began a more stable exploitation of the 
fl int deposit at Ożarów. This activity was continued by the 
local communities of the Corded Ware culture and the early 
phase of the Mierzanowice culture. However, the extent 
of exploitation was still insignifi cant, and the Ożarów raw 
material played a completely marginal role in the economy.

Th e situation changed dramatically only at the beginning 
of the second millennium BC, with the appearance of 
settlement of the Samborzec group of the Mierzanowice 
culture in the Sandomierz Upland (Kadrow, Machnik 
1997, fi g. 66). It turned out then that, among the fl int raw 
materials of the north-eastern margin of the Świętokrzyskie 
Mountains, Ożarów fl int was best suited for the manufacture 
of macrolithic sickle knives. Th e exploitation of the local 
deposit increased signifi cantly, and the features from that 
period now constitute the majority of the mines discovered 
during the excavations at Ożarów. At present, we know more 
than 70 sickle knives made of Ożarów fl int. Th ey come from 
over 30 sites.

In this situation, the problem of the genesis of asymmetric 
sickle knives is important. We know today that such tools 
appeared in the area of Volhynia for the fi rst time at the beginning 
of the third millennium BC among the Globular Amphora 
culture communities and perhaps late Tripolye culture groups 
(Tkacz 2005; Kozak, Priszczepa 2013). However, the idea of 
such a tool did not reach Lesser Poland at that time. We do not 
know whether the manufacture of macrolithic sickle knives was 
continued by subsequent communities living in Volhynia, or 
whether the idea of such a tool appeared there once again almost 
a thousand years later with the emergence of the Strzyżów 
culture. Bifacial sickle knives are certainly found in the 
Volhynian inventory of that culture (Ochrimenko et al. 
2017) and in the late inventories of the Mierzanowice culture 
on the Upper Dniester. Th ey also appear at that time in the 
territory of present-day Poland—in the assemblages of the 
western fl ank of the Strzyżów culture (Hyrchała 2015) and 
the Rzeszów-Jarosław settlement cluster from the late phase 
of the Mierzanowice culture (Piątkowska, Dobrzyński 2011). 
Th e material from the latter cluster shows clear links to the 
inventories of the Samborzec group from the Sandomierz 
Upland (Machnik 2011; Włodarczak 2017). Th e inspiration 
for the manufacture of bifacial sickle knives at Ożarów should 
probably be sought in these connections.

Finally, it is worth noting that this horizon of contacts 
gains a completely new meaning in the light of the results 
of recent genetic research. Th ey show that the emergence of 
the Strzyżów culture is the result of another wave of contacts 
between the Carpathian zone and the populations of the 
Pontic zone ( Juras et al. 2020).





PODSUMOWANIE

Informacje pozyskane w  drodze przeprowadzonych stu-
diów ukazują złożony obraz prehistorycznego górnictwa na 
terenie stanowiska w  Ożarowie. Uzupełniają równocześnie 
szersze tło, stanowiąc jeden z istotnych, poznawczych elemen-
tów przetwórstwa krzemienia w  tej części regionu Wyżyny 
Kieleckiej we wczesnej epoce brązu. Jednocześnie pozyskane 
dane pozwalają na uzyskanie szeregu wniosków na tematy 
związane z różnymi aspektami dotyczącymi zarówno samych 
materiałów ze stanowiska, jak i informacji płynących z analiz 
geologicznych, geofi zycznych, petrografi cznych i  środowi-
skowych (archeozoologicznych, malakologicznych i  antra-
kologicznych). Należy podkreślić, że choć metodami wyko-
paliskowymi przebadano niespełna 0,5% obszaru kopalni, to 
jednak zakres prac i pozyskanych informacji umożliwił podję-
cie szerokopłaszczyznowych studiów przedstawionych w mo-
nografi i. Dodać należy, że pomimo iż problematyka schyłko-
woneolitycznej i  wczesnobrązowej technologii dwuściennej 
w  odniesieniu do form fi nalnych poruszana była w  licznych 
publikacjach, których historia sięga XIX w., dotychczas rzad-
ko podejmowano się studiów w  kontekście badań nad pra-
cowniami wytwarzającymi tego typu okazy. 

Krzemień ożarowski jest dość dobrze rozpoznanym su-
rowcem, który był wykorzystywany w  prehistorii, jednak 
jego dystrybucja miała bardziej regionalny charakter, w  od-
różnieniu do krzemienia pasiatego, czekoladowego, czy też 
świeciechowskiego. Jednak jego znaczenie dla lokalnych spo-
łeczności było istotne zwłaszcza we wczesnej epoce brązu, kie-
dy to wytwarzano z niego sierpy bifacjalne. Same fragmenty 
krzemienia ożarowskiego mogą niekiedy przysparzać proble-
mów w  identyfi kacji, zwłaszcza jeśli zestawimy je z  innymi 
szarymi surowcami wieku turońskiego z regionu. Dodatkowo, 
krzemień ten, jak dowiodły eksperymenty, ulega procesom 
wietrzenia pod wpływem m.in. działalności kwasów, które 
pozbawiały go wytrąceń węglanowych i  tworzyły kawerny. 
Efekt taki w środowisku poza laboratoryjnym mógł być spo-

Th e information obtained through the research conducted 
shows a complex picture of prehistoric mining at the Ożarów 
site. At the same time, it complements the wider background 
and is an important element for the study on fl int knapping 
in this part of the Kielce Upland in the Early Bronze Age. 
Th e data acquired allow a number of conclusions on topics 
related to various aspects concerning both the material from 
the site as well as the information gathered through the 
geological, geophysical, petrographic and environmental 
(archaeozoological, malacological and anthracological) 
analyses. It should be emphasised that although less than 
0.5% of the mine area was excavated, the scope of work and 
information obtained made it possible to undertake the wide-
ranging studies presented in this monograph. Moreover, 
despite the fact that the issue of the Final Neolithic and Early 
Bronze Age bifacial technology in regard to fi nal forms has 
been addressed in numerous publications, with the research 
history dating back to the 19th century, studies on the 
workshops manufacturing this type of specimens have rarely 
been undertaken.

Ożarów fl int is a fairly well-known raw material used 
in prehistory, however, in contrast to banded, chocolate 
or Świeciechów fl int, its distribution was more regional. 
Nevertheless, it was of signifi cant importance to local 
communities, particularly in the Early Bronze Age, when 
it was used to make bifacial sickles. Fragments of Ożarów 
fl int may sometimes be diffi  cult to identify, especially when 
compared with other grey raw materials of the Turonian age 
from the region. Additionally, as experiments have proven, 
said fl int undergoes weathering processes caused by, e.g., the 
activity of acids, which deprive it of carbonate precipitates and 
form cavities. Such an eff ect in a non-laboratory environment 
may be caused by a long-term exposure to post-depositional 
factors in the sediment and those related to water migration 
in the rocks (Chapter I.2; Huber 2020). Th e factors presented 

CONCLUSION

Witold Grużdź
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wodowany długotrwałym wystawieniem na czynniki podepo-
zycyjne zachodzące w sedymencie oraz zawiązane z migracją 
wody w skałach (rozdz. I.2). Skutki przedstawionych czynni-
ków rzutują znacznie na zmienność kolorystyczną krzemienia 
ożarowskiego, jego powierzchnię oraz masę, przez co zabytki 
z niego wykonane mogą być trudne w identyfi kacji. 

Wychodnia krzemienia ożarowskiego położona jest w połu-
dniowo-wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego, na wzniesieniu 
zbudowanym ze skał turońskich przykrytych osadami czwar-
torzędowymi. Miejsce to jest długim stokiem denudacyjnym, 
który od południa i południowego zachodu został podcięty sto-
kiem erozyjnym pochodzenia rzecznego. Pomimo że stanowisko 
przedzielone jest trzema uskokami, opoki, które go tworzą, nie 
wykazują wyraźnego zróżnicowania. Wspomniane skały przy-
kryte są zwietrzeliną osiągającą miąższość nawet jednego metra. 
Głównym celem pradziejowej eksploatacji były warstwy krzemie-
nionośne składające się z dwóch poziomów – wyżej położonego, 
gdzie zarejestrowano płaskury oraz niższych pokładów, składają-
cych się z konkrecji krzemienia o bulastym kształcie i o wyższej 
zawartości krzemionki. Zwietrzelina przykryta jest warstwą gliny 
o  pomarańczowej barwie i  wysokiej zawartości materiałów ila-
stych oraz fragmentów opoki, która powstawała w wyniku wie-
trzenia osadów. Nad nią zalega kolejna warstwa gliny o polodow-
cowej genezie. Całość przykrywają osady piaszczyste z  dobrze 
zaznaczonym poziomem warstwy ornej (rozdz. II.1). Zasięg pola 
górniczego udało się określić na podstawie wyników badań elek-
trooporowych oraz analiz materiałów powierzchniowych. Dzięki 
danym pozyskanym z tych badań, możliwe było dokładne ukaza-
nie podziału stanowiska na części, w których eksploatowano i ob-
rabiano krzemień. Krajobraz otaczający stanowisko był najpew-
niej otwartym i lekko zacienionym środowiskiem, na co wskazują 
wyniki analiz malakologicznych (rozdz. VI.2). Dodatkowo, na 
podstawie pozostawionej próbki węgla, która jako jedyna nie po-
służyła do datowań 14C (Budziszewski 1997), udało się określić, 
że było to drewno brzozy (rozdz. VI.3). To zdaje się być kolejną 
poszlaką potwierdzającą wygląd lekko zacienionego, krzewiaste-
go krajobrazu nakopalnianego z pojedynczymi gatunkami drzew 
pionierskich. Większość z przebadanych szybów górniczych eks-
ploatowana była prostymi metodami górniczymi do głębokości 
kilku metrów. W  niektórych z  nich poszerzano wyrobisko na 
dnie, tworząc nisze. Prace wydobywcze podejmowane były przez 
lokalne społeczności kultury mierzanowickiej najpewniej kilka 
razy w roku, a szacunkowa liczba szybów na powierzchni całego 
pola górniczego wynosiła od 1000 do 1500 (rozdz. II.3).

Przeprowadzone analizy materiału krzemiennego ukie-
runkowane były na rozpoznanie metod produkcji i zidentyfi -
kowanie, jakiego typu narzędzia były wytwarzane w określo-
nych częściach stanowiska. W tym celu przebadano materiał 
masowy ze szczególnym uwzględnieniem form wydzielonych. 
Analizy poszczególnych okazów wskazują, że dominującymi 
sposobami produkcji na stanowisku w Ożarowie były strate-
gie dążące do wytwarzania dwuściennych narzędzi w  typie 
sierpów. Ponadto w  wykopie VII odkryto pozostałości de-
bitażu identyfi kowanego z produkcją wiórową, która nawią-

signifi cantly aff ect colour variability of Ożarów fl int as well as 
its surface and mass, which may make the artefacts made of it 
diffi  cult to identify.

Th e outcrop of Ożarów fl int is located in the south-eastern 
part of the Iłża Foreland, on a hill built of Turonian rocks 
covered with Quaternary deposits. It is a long denudation 
slope, undercut from the south and south-west by an erosion 
slope of fl uvial origin. Even though the site is divided by 
three faults, the siliceous limestones of which it is built do 
not show any clear diff erentiation. Th e aforementioned 
rocks are covered by a regolith, which can be as much as one 
meter thick. Th e main goal of ancient exploitation were the 
fl int-bearing layers consisting of two levels – the upper one, 
where tabular fl int was recorded, and the lower deposits 
of nodular fl int with higher silica content. Th e regolith is 
covered with a layer of orange loam with a high content of 
silt materials and fragments of siliceous limestone, which 
was formed as a result of sediment weathering. Above it, 
there is another layer of loam of post-glacial origin. Th e 
whole is covered with sandy sediments with a well-defi ned 
plough layer (Chapter II.1). Th e extent of the mining fi eld 
was determined based on the results of electrical resistivity 
surveys and analyses of surface material. Th anks to the data 
obtained, it was possible to accurately show the division of the 
site into parts where fl int was exploited and processed. Th e 
landscape surrounding the site was most probably an open 
and slightly shaded environment, as indicated by the results 
of malacological analyses (Chapter VI.2). Additionally, it 
was possible to identify the only charcoal sample not used 
for 14C dating (Budziszewski 1997) as birch wood (Chapter 
VI.3), which also seems to indicate a slightly shaded, 
shrubby, mine landscape with few pioneer tree species. Most 
of the examined mine shaft s were exploited using simple 
mining methods up to a depth of a few meters. In some 
cases, the pit was widened at the bottom, creating niches. 
Mining works were undertaken by the local communities of 
the Mierzanowice culture probably several times a year, and 
the estimated number of shaft s on the surface of the entire 
mining fi eld ranged from 1,000 to 1,500 (Chapter II.3).

Th e analyses of fl int material were aimed at investigating 
production methods and identifying what types of tools were 
manufactured in specifi c parts of the site. For this purpose, 
the waste material was examined, with particular emphasis 
on the small fi nds. Th e analyses of individual specimens 
indicate that the dominant production methods at the 
Ożarow site were strategies aimed at manufacturing sickle-
type, bifacial tools. Moreover, remains of debitage identifi ed 
with blade production, technologically related to Neolithic 
traditions, were discovered in Trench VII. During this 
stage of analyses, it was also possible to reconstruct several 
production sequences using the refi tting method. Most of 
them were connected to the manufacture of bifacial sickles. 
Another important aspect of the study was the examination 
of the entire fi ll of Shaft  I/4 to precisely investigate the 
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knapping technology. Th e results supplemented the 
previously acquired information on the dominant bifacial 
production. Th e fl akes detached during bifacial reduction 
were assigned to individual stages of tool manufacturing and 
their technological marks were described. Some of the data 
obtained, related to later knapping phases, may be helpful for 
distinguishing bifacial technology at other sites. In addition, 
the study of the Early Bronze Age bifacial material showed 
some diff erences between the artefacts from that period 
and those from Middle Palaeolithic assemblages. Th e issue 
of distinguishing between these two distant technologies is 
crucial, especially in the case of studies on fl int outcrops that 
were visited many times in the past by diff erent communities, 
and what is left  of them oft en forms a palimpsest, composed 
of many episodes of deposit exploitation.

A large group of stone artefacts, used as hammers for 
fl int knapping, was discovered at the Ożarów site. Th e group 
can be divided into two categories corresponding to the so 
called hard and soft  hammerstones. Th e former included 
specimens made of igneous rocks, which were much more 
durable during use; as they were more consolidated, they 
did not crumble so easily on contact with the treated surface 
and guaranteed a point impact with a large amount of force 
provided by the mass of the hammer. Th e second type of 
hammers was selected from among sandstone pebbles/
cobbles, which are less consolidated and wear relatively 
quickly during knapping. It has been observed that a lot of 
the stone tools described bear traces of chipping, which was 
not accidental, and the probable purpose of which was to 
shape the working edge. Another raw material used in the 
manufacturing of bifacial sickles was antler. Even though 
only one antler piece was discovered, many microscopically 
analysed fl int preforms bore traces of knapping with tools 
made of organic material (Chapter III.6).

Th e least representative group of artefacts consists of 
three fragments of prehistoric pottery, whose chronology 
has been established for the period from the Final Neolithic 
– the Corded Ware culture – through probably the early 
Mierzanowice phase to a fraction of the late phase of 
development of this culture (Chapter V). Despite such 
a small assemblage, this material is in line with the chronology 
determined based on fl int artefacts and 14C dating.

Bearing in mind that prehistoric fl int mines were a place 
from which communities distributed raw material, it was 
then traced in what form sickles could have been distributed 
outside the mine workshops and how they functioned 
outside the site. For this purpose, a morphometric analysis 
was carried out, which showed the variability of shapes 
within the sickles made of this raw material (Chapter VII). 
Next, experimental tests were performed to verify knapping 
techniques and provide a basis for comparison with artefacts. 
As a result of the experiments, which in the fi rst part were 
a kind of “blind test”, it was possible to check the classifi cation 
adopted for the study and to estimate the number of sickles 

zuje technologicznie do tradycji neolitycznych. W  trakcie 
tego etapu analiz udało się również zrekonstruować kilka se-
kwencji produkcji za pomocą metody składanek. Większość 
z nich związana była z wytwarzaniem sierpów dwuściennych. 
Kolejnym istotnym aspektem opracowania było przebadanie 
całości wypełniska szybu I/4 pod kątem dokładnego rozpo-
znania technologii obróbki. Efekty tych badań uzupełniły 
pozyskane wcześniej informacje o dominującej na stanowisku 
wytwórczości bifacjalnej. Odłupki powstające w  trakcie re-
dukcji dwuściennej połączono z poszczególnymi etapami wy-
twarzania narzędzi oraz opisano ich stygmaty technologiczne. 
Część z uzyskanych danych, związanych z późniejszymi faza-
mi obróbki, może stanowić pomoc w  wyróżnianiu techno-
logii dwuściennej na innych stanowiskach. Ponadto podjęte 
studium wczesnobrązowych materiałów bifacjalnych ukazało 
pewne różnice pomiędzy wytworami z tego okresu a zespoła-
mi ze środkowego paleolitu. Problematyka rozróżniania tych 
dwóch oddalonych od siebie w  czasie technologii jest klu-
czową zwłaszcza w przypadku studiów wychodni krzemieni, 
które odwiedzane były wielokrotnie w przeszłości przez różne 
społeczności, a to co po nich pozostało często tworzy palimp-
sest, składający się z wielu epizodów eksploatacji złóż. 

Na stanowisku w  Ożarowie odkryto sporą grupę zabyt-
ków kamiennych, które wykorzystywane były jako tłuki do 
obróbki krzemienia. Grupę tych zabytków da się podzielić na 
dwie kategorie, odpowiadające tzw. twardym i miękkim tłu-
kom. Do pierwszej z nich zaliczono okazy z surowców ze skał 
magmowych, które podczas użytkowania były znacznie wy-
trzymalsze – lepiej zespojone, przez co przy kontakcie z obra-
bianą powierzchnią nie kruszyły się tak łatwo i gwarantowały 
punktowe uderzenie z dużą ilością siły, która zapewniała masa 
tłuka. Drugi typ tłuków dobierany był spośród otoczaków 
piaskowca, które są słabiej zespojone i w trackie obróbki ule-
gają relatywnie szybkiemu starciu. Zaobserwowano, że sporo 
z opisywanych narzędzi kamiennych nosi ślady obłupywania, 
które nie było akcydentalne i zapewne wykonywano je w celu 
ukształtowania krawędzi pracującej. Kolejnym surowcem, 
służących do wytwarzania sierpów bifacjalnych, było poroże. 
Pomimo że odkryto tylko jeden parostek z tego surowca, to 
wiele przeanalizowanych mikroskopowo półwytworów krze-
miennych nosiło ślady po obróbce narzędziami organicznymi 
(rozdz. III.6).

Najmniej reprezentatywną grupę zabytków tworzą trzy frag-
menty pradziejowej ceramiki, których chronologię udało się 
określić na czasy od schyłkowego neolitu – kultura ceramiki sznu-
rowej, poprzez najpewniej fazę wczesnomierzanowicką, aż po 
ułamek z późnej fazy rozwoju tej kultury (rozdz. V). Pomimo tak 
nielicznego zbioru, materiał ten wpisuje się w chronologię okre-
śloną na podstawie zabytków krzemiennych oraz datowań  14C. 

Mając na uwadze, że kopalnie krzemienia stanowiły w pre-
historii miejsce, z  którego społeczności dystrybuowały suro-
wiec, prześledzono następnie, w jakiej formie sierpy mogły być 
dystrybuowane poza pracownie nakopalniane i w jaki sposób 
funkcjonowały poza terenem stanowiska. Do tego celu prze-
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prowadzono studium morfometryczne, które ukazało zmien-
ność kształtów w obrębie sierpów z tego surowca (rozdz. VII). 
Następnie przeprowadzono badania eksperymentalne, które 
miały zweryfi kować techniki obróbki i  stanowiły bazę po-
równawczą do zabytków. W  wyniku przeprowadzonych do-
świadczeń, będących w pierwszej części swoistą „ślepą próbą”, 
udało się sprawdzić przyjętą dla opracowania klasyfi kację oraz 
oszacować liczbę sierpów, które mogły być wyprodukowane 
na terenie całego pola górniczego. Estymacje te zapewne obar-
czone są sporym błędem, ale pomimo swoich mankamentów, 
stanowią pierwszą tego rodzaju próbę szacunku wytwórstwa 
bifacjalnego w rodzimej literaturze przedmiotu (rozdz. VIII). 

Bazując na wiedzy płynącej z analiz przeprowadzonych na 
materiale krzemiennym, trudno jest jednoznacznie określić 
pierwszy epizod obecności ludzkiej na stanowisku. Najstarsze 
ślady wykorzystywania wychodni krzemienia ożarowskiego 
sięgają najpewniej paleolitu. Wskazują na to pojedyncze, dość 
spatynowane – i  to w  odmienny sposób niż formy zalegające 
na terenie kopalni – zabytki odnotowane w inwentarzu. Prze-
słankę tę dodatkowo wzmacnia fakt, że okazy z krzemienia oża-
rowskiego odnotowano na innych stanowiskach z paleolitu np. 
w Zwoleniu (Królik 2005, s. 194). Dopiero jednak w neolicie 
społeczności zaczęły pozyskiwać ten surowiec na większą ska-
lę. Apogeum wydobycia przypadło na początek epoki brązu. 
Z  tego okresu dysponujemy licznymi źródłami krzemienny-
mi, ceramicznymi, a także serią dat 14C. W tym właśnie czasie 
kopalnie w Ożarowie były częścią krajobrazu osadnictwa spo-
łeczności mierzanowickich i  pomimo że ich lokalizacja uwa-
runkowana była występowaniem krzemieni, to z  pewnością 
były ważnym punktem topografi cznym w ich funkcjonowaniu. 
Sam krzemień najprawdopodobniej wydobywali sezonowo 
mieszkańcy tych osad (rozdz. XI). Nie ma pewności istnienia 
specjalizacji krzemieniarskich wśród społeczności mierzano-
wickich, jednakże można zaobserwować różne poziomy na-
praw gotowych narzędzi z krzemienia ożarowskiego, co może 
być przesłanką, że wiedza o obróbce krzemienia nie była już tak 
powszechna, jak we wcześniejszych okresach, jednak wciąż od-
grywała istotną rolę u progu nowej epoki.  
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that could be produced in the entire mining fi eld. Th ese 
estimates probably carry a considerable error, but despite 
their fl aws, they are the fi rst such attempt at estimating 
bifacial production in the Polish literature on the subject 
(Chapter VIII).

Based on the knowledge obtained through the analyses 
carried out on the fl int material, it is diffi  cult to unequivocally 
determine the fi rst episode of human presence at the site. 
Th e oldest signs of use of the Ożarów fl int outcrop most 
likely date back to the Palaeolithic, as indicated by isolated, 
quite patinated – and in a diff erent way than the forms lying 
in the mine area – artefacts recorded in the inventory. Th is 
is further reinforced by the fact that specimens made of 
Ożarów fl int were registered at other Palaeolithic sites, e.g., 
Zwoleń (Królik 2005, p. 194). However, it was only in the 
Neolithic that communities started to acquire this material 
on a larger scale. Th e peak of extraction falls at the beginning 
of the Bronze Age. We are in possession of numerous fl int 
and ceramic sources as well as a series of 14C dates from that 
period. It was at that time that the mines at Ożarów were 
part of the settlement landscape of the Mierzanowice culture 
communities and were certainly an important topographic 
point in their functioning, despite the fact that their location 
was conditioned by the presence of fl int. Th e fl int itself 
was most probably extracted seasonally by the settlement 
inhabitants (Chapter XI). Th ere is no certainty as to the 
existence of fl int specialisation among the Mierzanowice 
culture communities, however, diff erent levels of repair of 
fi nished tools made of Ożarów fl int can be observed, which 
may indicate that the knowledge of fl int knapping was not 
as common as in the previous periods but still played an 
important role at the beginning of the new age.
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