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Miejsce wydania: Sudół, Muzeum Archeologiczne i Rezer wat Krzemionki

Perspektywa wieku

Fot. Katarzyna Krawczyk
Kładka drewniana pomiędzy pawilonami ekspozycyjnymi
na polu górniczym w Rezerwacie Krzemionki. Stan obecny

Prawie nic nie przypomina dzisiaj tych Krzemionek, które odwiedził sto lat temu Jan Samsonowicz. Las pochłonął relikty zabudowań dawnej
wsi, a lejkowatych zagłębień po szybach neolitycznych górników trzeba wypatrywać uważnie wśród
krzaków leszczyny i jeżyn. Nie zmieniło się jednak
znaczenie tego miejsca. Jest nadal jedynym w swoim rodzaju pomnikiem prahistorii człowieka, którego ujawnienie zelektryzowało w ubiegłym wieku
środowisko badawcze. Wpis na listę UNESCO dokonany trzy lata temu należy odbierać raczej jako
potwierdzenie rangi należnej krzemionkowskim
kopalniom, niż jako zupełnie nową jakość dodaną
do nich. Trwa także rozpoczęty w chwili odkrycia
proces rozpoznawania tego zabytku. Pomimo wielu
badań prowadzonych w tym miejscu, wciąż niewiele o nim wiemy. Dlatego też każdy z archeologów,
który miał lub ma możliwość przyczynić się do poszerzenia wiedzy o niezwykłym regionie wydobycia
krzemienia pasiastego w dolinie Kamiennej, bardzo

Wieś Krzemionki w latach 20. XX wieku

Kopalnie jamowe
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ambicjonalnie traktował i traktuje takie wyzwanie.
Podobnie rzecz ma się w trakcie rozpatrywania wyników poszczególnych badań i ich interpretacji, oceny zastosowanych metod czy publikowanych później
tez. Chyba ciężko znaleźć podobne miejsce w Polsce,
które byłoby, z jednej strony powodem do dumy,
z drugiej zaś powodem do sporów – czasem nie tylko o merytorycznym charakterze.
Z perspektywy czasu, który upłynął od momentu ujawnienia fenomenu skrytego dziś w większości w krzemionkowskim lesie, można zastanawiać się wręcz nad proporcjami ludzkiej energii
wydatkowanek na zaistnienie w tym miejscu, w stosunku do tej zaangażowanej w otoczenie Krzemionek właściwą ochroną i opieką. Być może, gdyby
były one inne, wpis tego zabytku archeologicznego
na Listę Światowego Dziedzictwa nastąpiłby wcześniej. W chwili obecnej można się jednak wyłącznie
cieszyć, że wspólne wysiłki wielu środowisk – nie
wyłączając badawczego – zaowocowały obecnym
statusem Krzemionek.
Rozpoczęta druga dekada XXI wieku, napięta sytuacja w tej części Europy, zmiany klimatyczne i wiele innych przesłanek wskazuje, że nie tylko
archeolodzy czy inni bezpośredni interesariusze
unikatowego, krzemionkowskiego dobra, winni poświęcić teraz więcej czasu i energii dla zapewnienia
mu właściwych warunków dalszego istnienia. Skoro bowiem w niewielkim stopniu zostało ono naruszone przez tysiąclecia, które minęły od momentu
rozpoczęcia działalności pradziejowych górników,
wypadałoby, aby ludzkość – bo Krzemionki są przecież ogólnoludzką spuścizną - utrzymała ten stan.
Zwłaszcza, że dysponujemy obecnie zupełnie inny-

Fot. Krzysztof Pęczalski
Neolityczny rysunek wykonany weglem drzewnym
na jednym z filarów kopalni w Krzemionkach

Kopalnia niszowa

mi możliwościami niż ci, którzy zaraz po odkryciu
kopalni zaczęli się starać o wykup gruntów Krzemionek i utworzenie rezerwatu archeologicznego.
Czynili to, pomimo iż dopiero wówczas rozpoczął
się proces odbudowy polskiej państwowości po zawieruchach Wielkiej Wojny i wojny polsko-bolszewickiej. Zapewne zachowanie unikalnego zabytku
nie dla wszystkich było wtedy takim samym priorytetem jak rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej.
Skoro jednak w procesie zapewnienia opieki nad
Krzemionkami uczestniczyły też osoby, takie jak
Mieczysław Radwan, które ów pożądany gospodarczy progres równolegle kształtowały – możemy
to uznać za wskazówkę, również dla nas.
Wspomniany rozwój, który także obecnie jest
przedmiotem naszych pilnych zabiegów, nie musi się
przecież odbywać kosztem środowiska przyrodniczego i zabytków. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia,
nowe technologie i wiedzę, które umożliwiają nam
zadbać o unikalne dobra zdecydowanie lepiej. Możemy w taki sposób zaplanować inwestycje służące
poprawie naszego bytowania, aby nie stanowiły one
zagrożenia dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Jednakże dopiero za jakiś czas będzie można
ocenić, czy właściwie wykorzystaliśmy nasze możliwości i czy społecznicy sprzed wieku, rozpoczynający starania o ochronę dla Krzemionek w ówczesnych
uwarunkowaniach, nie pozostaną jednak dla nas
niedościgłym wzorem…
Andrzej Przychodni
Sudół-Krzemionki, 8 lipca 2022

Jan Samsonowicz z okazami paleontologicznymi

Kopalnia filarowo-komorowa

Kopalnia komorowa

Wizualizacja przekroju geologicznego przez pole górnicze w Krzemionkach z różnymi formami eksploatacji krzemienia pasiastego
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Pr zedhistor yc zne kopalnie kr zemienia w powiecie Opatowskim
W lipcu 1922 roku prof. Jan Samsonowicz, stępuje: okazało się, że wspomniane dołki stanowią
Od szybu szły chodniki wyrobowe po upageolog państwowy, prowadząc swe prace badawcze zasypane przez rumowisko i glebę przedhistorycz- dzie warstw krzemienia. Każdy chodnik mierzy
na terenie powiatu opatowskiego odkrył liczne zro- ne szyby górnicze. D-r J. Żurowski w czasie swych 0,5 – 0,7 m. na wysokość i 1,5 m. na szerokość.
by górników przedhistorycznych na terenie przed prac na Krzemionkach otworzył dwa studniska Praca w nich była możliwa w pozycji leżącej lub
laty kilkunastu powstałej po lasach wyciętych, ko- nowe i pomierzył kilka starych, któremi obec- klęczącej. Między chodnikami pozostawiano filalonji Krzemionki, położonej na północny-zachód
ry oporowe o średnicy około 1 m. Chodniki łączyod wsi Magoni.
ły się z sobą przecznicami. Jak się
Wśród kolonji rzucają się
bowiem zdaje, istniało parę konw oczy dwie, biegnące z połudygnacyj chodników, rozchodniowego wschodu na północny
dzących się z szybu; w jednym
zachód, początkowo równoległe
z takich szybów widział prof.
do siebie, a następnie łączące się
Samsonowicz dwie takie kondyz sobą smugi nieużytków, porognacje. Chodniki, rozchodzące
śniętych leszczyną i pokrytych
się od jednego studniska, łączą
licznemi dołkami i drobnemi
się z chodnikami z innych studhałdami, na których leży wielka
nisk tak, że cała przestrzeń pod
ilość brył krzemienia i wytwoziemią zdaje się być połączona
rzonych zeń narzędzi. Szerokość
chodnikami. D-r Żurowski odsmug zmniejsza się ku południo
czyścił około 60 m. chodnika
-wschodowi od paru dziesiąti napotkał po drodze na kilka
ków do kilku metrów, w tym też
studnisk. Według słów p. Janickierunku zwiększa się odległość
kiego, który tam wapień wydomiędzy niemi, która na Krzebywa, istnieją chodniki bardzo
mionkach mierzy około pół kidługie po kilkadziesiąt metrów
lometra. Okazuje się, że smugi
liczące. Krzemień eksploatowadołków i hałd idą po wychodni
no nie we wszystkich chodnina powierzchnię pokładu wakach równocześnie, lecz kolejno,
pienia dolno-astrackiego, który
o czem świadczy okoliczność,
na pewnej głębokości zawiera
że niektóre chodniki, widoczne
warstwę krzemieniową w postaci
już porzucone przez górników
konkrecyj (buł i płyt) krzemienia
przedhistorycznych, są prawie
pasiastego. Charakter tych dołcałkowicie zawalone ostrokraków i hałd obecnie wyjaśnił się
wędziastemi kawałkami, wijuż całkowicie, a to dzięki pracom
docznie otrzymywanemi przy
p. J. Samsonowicza1), S. Krukowrobocie w chodnikach sąsiedskiego i prof. Wł. Antoniewicza,
nich. W ten sposób unikano
a także dzięki zorganizowanej
konieczności wynoszenia gruzu
z funduszów T-wa Krajoznawna powierzchnię. Strop chodczego w Ostrowcu wyprawie naników w licznych punktach jest
ukowej, prowadzonej przez D-ra
wyraźnie okopcony; na podłoRyc. 49 
(Według J. Samsonowicza)
Józefa Żurowskiego, konserwatodze chodnika w takiem miejscu
Mapka
prze
d
histor
ycznych
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k
rzemieni
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ich
ra województwa krakowskiego,
zawsze znaleźć można popiół
w czasie od dnia 3 – 17 września
i drobne kawałki węgla drzewnenie posiłkują się włościanie do łamania wapienia.
1925 r. Dzięki pracom w terenie J. Samsonowicza Głębokość szybików średnio 5-6 metrów, a na- go. Palono wiec ogień, możliwe, dla oświetlenia
i D-ra Żurowskiego możemy obecnie ustalić co na- wet więcej, średnica 1,5 – 2,5 m. Bite one były nie chodnika.
Wśród rumowiska w chodnikach, a zwłasztylko na wychodniach warstw krzemieniowych,
1) J. Samsonowicz. O złożach krzemieni w utworach jurajskich
cza przy samych studniskach, jak dawniej
lecz również nieco niżej po upadzie, a to zapewne
pn.-wsch. zbocza gór Świętokrzyskich. „Wiad. Archeol.”, Warszaznajdywano liczne kości i rogi. D-r Żurowski
wa 1923, t. VIII, str. 17-24
dla otrzymania materiału mniej zwietrzałego.

przy odkrywaniu studnisk znalazł kilkanaście narzędzi rogowych; były to kilofy górnicze. W zbiorach Towarzystwa Krajoznawczego
w Ostrowcu posiadamy nadto kilka tłuczków
krzemiennych i granitowych.
Studnisk górniczych naliczył d-r Żurowski
tylko na Krzemionkach przeszło 500. A jednak nie
są to wszystkie. Jak to bowiem wyśledził p. Samsonowicz, studniska te ciągną się z przerwami
dwiema linjami aż za Borownię, gdzie następuje
połączenie tych linij. Długość więc śladów zrobisk
przedhistorycznych ciągnie się przeszło siedem kilometrów. Miejscowi włościanie dzięki tym studniskom mają ułatwioną robotę przy wydobywaniu
wapienia: z łatwością łamią strop, niszczą filary
i w końcu dopuszczają do zapadnięć i obsypisk.
W ten sposób zniszczono bezpowrotnie kilkadziesiąt studnisk na przestrzeni około 20 morgów.
Zjawia się tedy konieczność roztoczenia ścisłej opieki nad tym niezwykle ciekawym
zabytkiem, jaki przedstawiają studniska krzemieniarskie w Krzemionkach, aby nie dopuścić
do niszczenia nietylko znajdowanych tutaj kości
i narzędzi, lecz i również i samych szybów i chodników, które – sądząc z typów odkrytych wyrobów krzemiennych i kamiennych – pochodzą
z okresu neolitycznego.
Studniska krzemieniarskie w Magoni są
podobne do znajdujących się w Europie2) i Egipcie,
również z młodszej epoki kamiennej. Dotychczas
analogiczne zabytki w Europie są znane: we Francji
w miejscowości Obourg, Champignolles; w Belgii
– w Spiennes; w Anglji – w Cissbury nadto w Egipcie – w Wadi-el-Szeik, w Polsce szyby górnictwa
krzemieniarskiego w Magoni stanowią pierwsze
stanowisko, jakie się udało u nas ustalić.
Znaczenie naukowe studnisk krzemieniarskich tembardziej jest ważne, że materjał wydobywany – krzemień t. zw. pasiasty był dobrym materjałem dla siekier czworościennych (o przekroju
czworokątnym3). Jak o tem wspomina S. Krukowski, niemiecki prof. Gustaw Kossinna przeprowadził szczegółową rejestrację neolitycznych wyrobów z krzemienia pasiastego, jakie były mu znane
2) J. Andree. Der Bergbau in der Vorzeit. Berlin, 1922.
3) S. Krukowski. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. „Wiad. Arch.” V, str. 185 – 206,
VII, str. 34 – 57.

i zaopatrzył ją w mapę. Okazało się, iż zasiąg siePodkreślić należy okoliczność, że uporządkier pasiatych obejmuje mniej więcej przestrzeń kowane te zrobiska staną się niewątpliwie celem
od Niemna, Zbrucza i górnego Seretu do środ- licznych wycieczek nietylko krajowych lecz i zakowej Łaby; wzdłuż pobrzeża Bałtyku podchodzi granicznych, jak to się dzieje we Francji, Belgji,
pod Rugję, na południu ograniczony jest Karpa- Anglji i Egipcie. Ze względu więc na wartość
tami, wdzierając się bramą Morawską do górne- naukową i krajoznawczą kopalni w Magoni, odgo dorzecza Morawy. Nie ulega wiec wątpliwości, dział P. T. Kr. w Ostrowcu postanowił – w miarę
że także surowiec krzemienny z Krzemionek był sił i możności – przyłączyć się czynnie do akcji
tam wywożony. Udało się na razie ustalić, że pod utworzenia rezerwatu archeologicznego na KrzeĆmielowem na wzgórzu t. zw. Gawroniec istnia- mionkach i polegając na opinji fachowców, uważa
ła w czasach przedhistorycznych wytwórnia tych w chwili obecnej na najkonieczniejsze:
siekier, bez wątpienia jednak stacyj obróbczych 1) natychmiastowe pomiary terenów, na których
było więcej. Mamy tedy oczywisty obraz rozwiznajdują się wspomniane studniska;
niętego przemysłu krzemieniarskiego, a musiała 2) zakaz eksploatacji wapienia na tych terenach;
tu też istnieć znaczna organizacja handlowa, sto- 3) wykup części najbardziej charakterystycznej
sownie do rozmiarów samych kopalń, trudniąca
dla stworzenia rezerwatu archeologicznego;
się wywozem surowca
i narzędzi.
Stan obecny zrobisk kopalnianych budzi
wszakże wielkie obawy.
Ulega bowiem zniszczeniu na zawsze jeden z najciekawszych zabytków
prehistorji, świadczący
o wielkiej inteligencji
i przedsiębiorczości ludności, która z górą 4000
lat temu zamieszkiwała
nasze okolice. Na dokładne zbadanie naukowe tego stanowiska potrzeba kilka lat, a może
kilkanaście.
Ryc. 50 
Fot. M. Żakowska
Niewiadomo jeszWnęt rze kor yt arza b o cznego
w kop a lni k rzemieni a na k rzemion kach
cze, co dla nauki kryje
się w podziemiach krzemionkowskich. Praca ta musi być planowa, a każ- 4) przeprowadzenie robót badawczych z pomocą
górników i założenie stacji dla badań naukowych.
dy wysiłek odkrywczy winien być zabezpieczony,
że nie ulegnie zagładzie. Wymaga to konieczności
Wymaga to wielkiego nakładu pracy i środwykupu terenów i założenia choć na niewielkim ków materjalnych, które oddział P. T. Kr. w Ostrowobszarze 10 – 15 morgów ścisłego rezerwatu, któ- cu ma nadzieję zebrać przy pomocy instytucyj
ryby zabytek sztuki górniczej człowieka neolitycz- państwowych i samorządowych, oraz osób, interenego zachował dla potomności. Obecnie otworzo- sujących się sprawami nauki polskiej.
ne studniska przez d-ra Żurowskiego uległy już
Mieczysław Radwan
zniszczeniu, gdyż właściciel nie ograniczony dotąd
„Przedhistoryczne kopalnie krzemienia w powiecie
w prawie własności, wykorzystał je do wydobywaOpatowskim”, w: „Ziemia” Tygodnik Krajoznawczy
nia wapienia.
Ilustrowany, rok XI, nr 5, Warszawa, 1 marca 1926.

Pod Ostrowcem odkryto kopalnię krzemienia sprzed 3 tysięcy lat

W małej osadzie Krzemionki, odległej
pięć kilometrów od Ostrowca nad Kamienną
odkryta została kopalnia krzemienia prehistorycznego, pochodząca sprzed 2-3 tysięcy lat.
Cennym odkryciem zainteresowało się państwowe muzeum archeologiczne warszawskie,
które delegowało na miejsce stałego kustosza,
w osobie inż. Krukowskiego, prehistoryka.
Zadaniem kustosza jest pielęgnowanie terenu
kopalnianego oraz przeprowadzanie dalszych
badań.
Kopalnia w Krzemionkach, rozłożona
jest na dość przestrzennym obszarze równinnym, o pokaźnej ilości wkląchnięć, charakterystycznych we wszystkich podobnych kopal-
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niach, odkrytych na terenie Świętokrzyzczyzny.
Po istniejących kiedyś szybach zachowały się
do dzisiejszego dnia najzupełniej widoczne
ślady. Szybiki odległe są od siebie w promieniu
5 do 15 kilometrów.
Na podstawie dokonanych badań stwierdzono, że kopalnia prowadzona była prawidłowo, w zbliżeniu według wymogów obecnej techniki. Od szybików przeprowadzone
były tunele podziemne do złóż krzemienia.
Na miejscu zachowały się jeszcze najrozmaitsze
przyrządy górnicze, które są poważną zdobyczą
dla archeologów. Przyrządów tych odnaleziono
bardzo dużo wzdłuż chodników, łączących szyby z krzemieniem.

Badania wykazały, że kamień krzemieniecki wyrabiany był w postaci półproduktu.
Świadczą o tem wielkie masy odłupków, pozostałe do dziś na całym terenie kopalnianym.
W niektórych miejscach są jeszcze doskonale
zachowane kopalnie wapienia, do których jest
nietrudny dostęp.
Wewnątrz kopalni na ścianach odkryto bardzo ciekawe rysunki, wykonane węglem.
Rysunki przedstawiają różnych bożków, słońce,
ziemie i t. p. jak wiadomo, ówcześni ludzie czcili
ziemię i słońce i stąd prawdopodobnie pochodzi
symboliczne wyobrażenie świętych bóstw.

Aby zabezpieczyć teren odkrytej kopalni
przed możliwem zniszczeniem, rząd wykupił
od chłopów część cennego obszaru, część zaś
wydzierżawiło muzeum archeologiczne. Teren
kopalni ogrodzony został drutem. Obecnie,
wybudowany został domek dla dozorcy, pilnującego skrawków krzemienia.
Wielka bryłę krzemienia muzeum archeologiczne ofiarowało w darze oddziałowi
kieleckiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Bryła złożona została w muzeum
Świętokrzyskiem w Kielcach, wzbogacając regionalny dział geologiczny i archeologiczny.

Pr zedrukowane ar t yku ł y pochodz ą z prasy z lat 20. i 30. X X wieku i nie oddają wspó łc ze snego st anu badań i wiedz y o Kr zemionkach

Ponieważ odkryta kopalnia w Krzemionkach ma wybitną wartość naukową ministerstwo komunikacji projektuje otwarcie kilku
szybów. Do Krzemionek przyjeżdżają najznakomitsi archeologowie polscy i z zagranicy.
W całej Europie kopalń prehistorycznego
krzemienia odkryto do tej pory 52. Najwięcej,
bo aż 17-cie przypada na Polskę. Z tych 17-tu
w ziemi Świętokrzyskiej mamy 16-cie. Kopalnia
w Krzemionkach jest jednak najcenniejsza. Stanowi prawdziwy unikat archeologiczny Europy.
W. Sl.
Gazeta Kielecka 1935
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PROGRAM DZIENNY OBCHODÓW 100-LECIA ODKRYCIA KOPALŃ KRZEMIONKOWSKICH
Informujemy, że w dniach 16.07–19.07.2022 oraz 21.07–24.07.2022

19 lipca (WTOREK)

możliwe jest zwiedzanie wystawy i trasy turystycznej po dokonaniu uprzedniej rezerwacji. Osoby uczestniczące
w zwiedzaniu mają możliwość skorzystania z oferty związanej z obchodami bez dodatkowych opłat.

Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia

Wszyscy pozostali chętni do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z jubileuszem, mogą wziąć w nich
udział za zaproszeniem lub wykupując bilet za symboliczną kwotę 4 zł od osoby, każdego dnia imprezy.

Obozowisko łowców schyłkowopaleolitycznych, niecenie
ognia, kuchnia neolityczna i bartnictwo, tkactwo, odlewnictwo miedzi, obróbka bursztynu, poroża i kości, krzemienia
oraz kamienia, garncarstwo i plastyka figuralna z gliny,
warzelnictwo soli.

Kontakt w sprawie rezerwacji lub dodatkowych informacji:
Tel. 41 260 55 51 lub 669 970 499
Email: sekretariat@krzemionki.info

100. Rocznica Odkrycia Kopalń Krzemionkowskich

16 lipca (SOBOTA)

17 lipca (NIEDZIELA)

Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia

Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia

10.00-18.00, teren osady neolitycznej
(o godz. 17.00 pokaz specjalny)

10.00-18.00, teren osady neolitycznej
(o godz. 17.00 pokaz specjalny)

Obozowisko łowców schyłkowopaleolitycznych, niecenie
ognia, kuchnia neolityczna i bartnictwo, tkactwo, odlewnictwo miedzi, obróbka bursztynu, poroża i kości, krzemienia
oraz kamienia, garncarstwo i plastyka figuralna z gliny,
warzelnictwo soli.

Pokazy i spotkania z naukowcami – traseologia, antropologia fizyczna (w tym komputerowa rekonstrukcja wyglądu
twarzy), geofizyka archeologiczna, paleozoologia, geoarcheologia, analizy laboratoryjne zabytków archeologicznych.

Obozowisko łowców schyłkowopaleolitycznych, niecenie
ognia, kuchnia neolityczna i bartnictwo, tkactwo, odlewnictwo miedzi, obróbka bursztynu, poroża i kości, krzemienia
oraz kamienia, garncarstwo i plastyka figuralna z gliny,
warzelnictwo soli.
Narodowy Bank Polski – partner wydarzenia

20 lipca (ŚRODA)

10.00-18.00 – Stanowisko promocyjne i edukacyjne
Narodowego Banku Polskiego (dziedziniec Muzeum)

Muzeum nieczynne (przerwa techniczna)

10.00-18.00 – Sprzedaż okolicznościowej, srebrnej monety
kolekcjonerskiej o nominale 50 zł dedykowanej obchodom
100-lecia odkrycia kopalń krzemionkowskich
(w kasie Muzeum)

Standardowe zwiedzanie wystawy i trasy podziemnej
po uprzedniej rezerwacji biletów wstępu

Poczta Polska – partner wydarzenia
10.00-18.00 – Stanowisko promocyjne oraz sprzedaż
okolicznościowej karty pocztowej z datownikami
dotyczącymi jubileuszu (dziedziniec Muzeum)

Ekspozycje towarzyszące:
Od osady z epoki kamienia do Parku Kulturowego –
Osada Łowców Fok w Rzucewie, gmina Puck
(plenerowa wystawa planszowa)
Postery dotyczące badań przyrodniczych
w Rezerwacie „Krzemionki Opatowskie”
(namiot prelekcyjny)
Narodowy Bank Polski – partner wydarzenia
10.00-18.00 – Stanowisko promocyjne i edukacyjne
Narodowego Banku Polskiego (dziedziniec Muzeum)
13.00-18.00 – Sprzedaż okolicznościowej, srebrnej monety
kolekcjonerskiej o nominale 50 zł dedykowanej obchodom
100-lecia odkrycia kopalń krzemionkowskich
(w kasie Muzeum)
Poczta Polska – partner wydarzenia
10.00-18.00 – Stanowisko promocyjne oraz sprzedaż
okolicznościowej karty pocztowej z datownikami
dotyczącymi jubileuszu (dziedziniec Muzeum)

Rezerwat, teren naprzeciwko dawnego
budynku administracyjnego
10.00-16.30 – Prezentacje i prelekcje dotyczące realiów
badań archeologicznych w okresie międzywojennym
w namiocie Studia Huzar.
16.30 – Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem
Jana Samsonowicza
17.00 – Inscenizacja historyczna dotycząca przybycia
Jana Samsonowicza do Krzemionek

Laboratoria naukowe:
10.00-18.00, sąsiedztwo pradziejowej osady neolitycznej

10.00-18.00, teren osady neolitycznej

Prelekcje
12.00 – 16.30, namiot na terenie Rezerwatu
12.00 – Czy leci z nami archeolog?
13.00 – Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach
14.00 – Pradziejowy krajobraz poprzemysłowy Krzemionek
jako mozaika unikalnych siedlisk przyrodniczych i stanowisk zagrożonych oraz rzadko występujących gatunków

21 lipca (CZWARTEK)

22 lipca (PIĄTEK)
Wycieczki archeologiczno-przyrodnicze po Rezerwacie
10.30 – wycieczka dla młodzieży i dzieci
14.00 – wycieczka dla wszystkich chętnych
Konieczna wcześniejsza rezerwacja, liczba miejsc
ograniczona (max. 40 osób), miejsce zbiórki: brama
przy wejściu na teren Rezerwatu

23 lipca (SOBOTA)
Wehikuł Czasu

15.00 – Orońskie kopalnie krzemienia czekoladowego.
Skarb społeczności epoki kamienia
16.00 – Krzemionki w okresie międzywojennym

10.00-18.00, teren osady neolitycznej,
(o godz. 14.00 pokaz specjalny)
Prezentacje i warsztaty związane z kulturami
megalitycznymi przygotowane
przez Stowarzyszenie Ziemia Izbicka z Izbicy Kujawskiej

Laboratoria naukowe

Wernisaż wystawy fotografii Franco Storti`ego Megality

10.00-18.00, sąsiedztwo pradziejowej osady neolitycznej

15.00, sala wystaw czasowych
(obok wystawy stałej Muzeum)

Pokazy i spotkania z naukowcami – traseologia, antropologia fizyczna (w tym komputerowa rekonstrukcja wyglądu
twarzy), geofizyka archeologiczna, paleozoologia, geoarcheologia, analizy laboratoryjne zabytków archeologicznych.
Ekspozycje towarzyszące:

Prelekcje towarzyszące wernisażowi, po uroczystym
otwarciu ekspozycji (sala edukacyjna Muzeum):
Czym były megality i do czego służyły?
Zygmunt Krzak. Archeolog i dawny świat nad Kamienną

Spacery przyrodnicze po terenie Rezerwatu
„Krzemionki Opatowskie”

Od osady z epoki kamienia do Parku Kulturowego –
Osada Łowców Fok w Rzucewie, gmina Puck
(plenerowa wystawa planszowa)

10.30 i 12.00 Konieczna wcześniejsza rezerwacja, liczba miejsc
ograniczona (max. 40 osób), miejsce zbiórki: brama przy
wejściu na teren Rezerwatu

Postery dotyczące badań przyrodniczych w Rezerwacie
„Krzemionki Opatowskie”
(namiot prelekcyjny)

Prelekcje

18 lipca (PONIEDZIAŁEK)

24 lipca (NIEDZIELA)

13.00 – 16.30, namiot na terenie Rezerwatu

Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia

Wehikuł Czasu

10.00-18.00, teren osady neolitycznej

10.00-18.00, teren osady neolitycznej,
(o godz. 14.00 pokaz specjalny)

13.00 – Nie samym chlebem żyje człowiek – mak lekarski
i len zwyczajny w neolicie
14.00 – Zaginione miasta w Polsce
15.00 – Archeozoologia. Na tropie zwierząt z przeszłości
16.00 – Nadmorskie dziedzictwo archeologiczne. Wczoraj i dziś

Obozowisko łowców schyłkowopaleolitycznych, niecenie
ognia, kuchnia neolityczna i bartnictwo, tkactwo, odlewnictwo miedzi, obróbka bursztynu, poroża i kości, krzemienia
oraz kamienia, garncarstwo i plastyka figuralna z gliny,
warzelnictwo soli.

Ekspozycja towarzysząca:
Zygmunt Krzak. Archeolog i dawny świat nad Kamienną –
wystawa planszowa w hallu przed salą wystawową
w budynku muzealnym

Prezentacje i warsztaty związane z kulturami
megalitycznymi przygotowane
przez Stowarzyszenie Ziemia Izbicka z Izbicy Kujawskiej
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