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Mirosław BARCICKI 

KRZEMIONKI OPATOWSKIE 
JAKO UNIKATOWY PRODUKT TURYSTYCZNY 

Streszczenie 
W artykule omówiono historię odkrycia i udostępnienia, jednej z największych i najlepiej 

zachowanych na świecie, neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w rezerwacie Krzemionki 
Opatowskie. Obiekt ten, jako zabytek kultury materialnej, posiada wyjątkowe walory naukowe 
i dydaktyczne, w skali światowej. Jego unikatowe znaczenie wynika z bardzo dobrze zachowanych 
podziemi kopalni oraz zagłębień po szybach, mimo upływu tysięcy lat. Jest on udostępniony dla 
zwiedzających w formie podziemnej trasy turystycznej oraz skansenu neolitycznego i cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem wśród turystów. Eksploatowany tu krzemień pasiasty odegrał znaczącą 
rolę w rozwoju kultury materialnej człowieka w okresie neolitu i wczesnej epoce brązu, na obszarze 
Polski i krajów ościennych. Omówiono tu również teorie próbujące wyjaśnić genezę krzemieni. 

WSTĘP 
Kamienie niemal od zawsze w życiu człowieka, w jego podporządkowywaniu sobie 

otaczającej przyrody, odgrywały ważką rolę. Weszły one w życie społeczności ludzkich 
w samym zaraniu ich istnienia. Wyjątkowe znaczenie w wielu kulturach przez długie stulecia 
miał krzemień, kamień rzadszy od diamentu. W czasach paleolitu i neolitu był on 
wykorzystywany w codziennym życiu, był surowcem służącym do wyrobu narzędzi (m.in. 
siekier), o czym świadczyć mogą artefakty rozprzestrzenione w promieniu do 600 km od 
kopalni w Krzemionkach Opatowskich. Egipscy kapłani wykonywali z niego specjalne noże 
do rytualnych nacięć zwłok przed ich zabalsamowaniem. Z krzemieni rzeźbili skarabeusze, 
mające zbawienny wpływ na pracę serca, a przez to nadzieję na długie życie. Skała ta 
znajdowała również zastosowanie do krzesania iskier przy rozniecaniu ognia. Tę własność 
krzemienia wykorzystano również w czasach nowożytnych przy konstrukcji zamka 
skałkowego w broni palnej. Dziś krzemień stracił swoje pierwotnie szerokie zastosowanie, 
jedynie krzemień pasiasty przywracany jest do łask w jubilerstwie, wyrobach artystycznych 
i biżuterii. Swoje dzieła z wykorzystaniem krzemieni tworzą artyści: Jan Chałupczak, Cezary 
Łutowicz, Sławomir Micek, Krzysztof Piotrowski, Andrzej Boss, Ryszarda i Tomasz 
Krzesimowscy, Żaneta Widera i in. [18]. 

Krzemień pasiasty jest również ozdobą wielu kolekcji skał i minerałów (fot. 1 i 2). 
Zachwyca swym unikatowym pięknem, odzwierciedlającym jego historię geologiczną 
i złożoną genezę.  

Krzemień pasiasty charakteryzuje się niepowtarzalnym deseniem, zwięzłością, wysoką 
twardością oraz możliwością uzyskania lustrzanego poleru. Cechy te czynią go cennym 
i poszukiwanym surowcem na rynku jubilerskim.  
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Krzemionki Opatowskie są obiektem o unikatowych walorach naukowych 
i dydaktycznych skali światowej, a dzięki temu również cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem rzeszy turystów. Obszar ten, podlegający ochronie jako zabytek kultury 
materialnej, stanowi najlepiej zachowaną na świecie i jedną z największych w Europie 
kopalnię krzemienia pasiastego z okresu neolitu. Na terenie kopalni i w jego otoczeniu 
utworzono rezerwat przyrody „Krzemionki Opatowskie”, będący częścią Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Obiekt ten o nazwie „Krzemionki – kopalnie 
neolityczne” został, zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 8 września 
1994 r. uznany za „Pomnik historii”. 

 
Fot. 1. Oszlifowane krzemienie pasiaste (fot. M. Barcicki). 

 
Fot. 2. Krzemień pasiasty prezentowany na LI Ogólnopolskiej giełdzie minerałów  

i skamieniałości 24-25 listopada 2012 r. w Kielcach (fot. M. Barcicki). 
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 Kopalnia w Krzemionkach, jako jedyny z zabytków archeologicznych Polski, ma szansę 
być wpisanym na listę UNESCO. Jest to miejsce specyficzne, pomnik starożytnego 
górnictwa, miejsce, w którym w odległej przeszłości, bo pięć i pół tysiąca lat temu, 
wyładowała się niebywała ludzka energia. 

Celem niniejszego referatu jest przedstawienie kopalni w Krzemionkach Opatowskich 
jako obiektu o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych, który powinien znaleźć godne 
wykorzystanie jako produkt turystyczny w szeroko pojętej turystyce i w promocji regionu 
świętokrzyskiego, słynącego z licznych walorów i skarbów geologicznych. 

1. TEREN BADAŃ 
Rezerwat archeologiczny Krzemionki Opatowskie, utworzony w 1926 r. i ponownie 

potwierdzony Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 26.07.2006 r., położony jest 
9 km na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego w województwie świętokrzyskim, 
5 km na południe od Bałtowa i 9 km na północ od Ćmielowa, w gminie Bodzechów 
i częściowo Ćmielów, na południe od wsi Magonie (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Położenie Krzemionek Opatowskich  

Jego obszar o powierzchni 378,81 ha położony jest na wysokości 191,4–205,5 m n.p.m. 
i obejmuje pas wychodni wapieni górnej jury z neolitycznymi kopalniami krzemienia oraz las 
przylegający bezpośrednio do pola górniczego od południa i wschodu. Obszar neolitycznej 
eksploatacji ma około 5 km długości, na którym istniało około 3000 szybów oraz chodniki 
i nisze przedzielone filarami. Pole eksploatacyjne ma kształt paraboli, o krótszym północno-
wschodnim skrzydle i dłuższym południowo-wschodnim (rys. 2). 

 Eksploatacja rozpoczęta już przed 3900 lat p.n.e. upadła w epoce brązu około 1600 lat 
p.n.e., kiedy zmalało znaczenie wyrobów krzemiennych. Krzemieni eksploatowano więc bez 
przerwy przez ponad 2000 lat. Wydobycie krzemieni prowadzone było na głębokości 2–8 m 
pod powierzchnią terenu, początkowo systemem odkrywkowym, potem podziemnymi 
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metodami. Opuszczone wyrobiska w Krzemionce przez tysiące lat były ukryte w lesie 
porastającym hałdy i szybiki, czekając na swoje odkrycie.  

 
Rys. 2. Plan prehistorycznego pola eksploatacyjnego „Krzemionki” [4]. 

Złoże krzemieni pasiastych obejmuje serię górnojurajskich wapieni kredowatych 
i oolitowych, budujących skrzydło tektonicznej niecki Magonie-Folwarczysko we wschodnim 
obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Pod względem geomorfologicznym obejmuje wschodni 
fragment denudacyjnej równiny Przedgórza Iłżeckiego [2]. 

2. HISTORIA BADAŃ  
Krzemionki Opatowskie, od czasu ich odkrycia w dniu 19 lipca 1922 r. przez Prof. Jana 

Samsonowicza, stały się przedmiotem badań wielu przyrodników i archeologów. Pierwsze 
badania geologiczne prowadził tu J. Samsonowicz [30, 31, 32], natomiast badania 
archeologiczne zainicjował S. Krukowski [20, 19, 21]. Badania te z powodzeniem 
kontynuowane są przede wszystkim przez J. Bąbla [6, 5, 4, 3], a także J. Kuczyńskiego [22], 
Z, Rajewskiego [28], S. Sałacińskiego i M. Zalewskiego [29], którzy dokonali obszernego 
opisu kopalni. Natomiast opisem narzędzi rogowych z okresu neolitu i wczesnego brązu zajął 
się A. Boguszewski (1984). Problematyką terminologii i występowania krzemieni oraz 
budową geologiczną rezerwatu zajmowali się R. Michniak [24, 23] oraz J. Budziszewski 
i R. Michniak [9]. Oryginalną koncepcję genezy krzemieni przedstawili w oparciu o badania 
geologiczne przedstawili G. Pieńkowski i J. Gutowski [27].  

Interdyscyplinarne badania mineralogiczne, petrograficzne, izotopowe, mikropaleontolo-
giczne i sedymentologiczne prowadził zespół pod kierunkiem Zdzisława Migaszewskiego, 
a wyniki badań opublikowano w czasopismach anglojęzycznych [11, 12, 14, 33, 26]. Swego 
rodzaju podsumowaniem wiedzy tyczącej krzemieni stała się publikacja pt. „Historia 
krzemienia” [18]. Jest to wydawnictwo związane z wystawą krzemieni prezentowaną 
w dniach od 6 listopada 2009 r. do 28 lutego 2010 r. w Muzeum Narodowym w Kielcach. 
Patronat honorowy wystawy objęli Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Prezydent Miasta Kielce.  

Archeologiczne i przyrodnicze wartości rezerwatu opisał E. Bróż [8], roślinność 
opracował T. Głazek [16], zaś różnorodność malakofauny jako wskaźnik przekształceń 
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pogórniczych i porolnych w rezerwacie zaprezentowała J., Barga-Więcławska [1]. „W 
podziemnym świecie prehistorycznych górników krzemienia pasiastego” to opis Krzemionek 
Opatowskich jako stanowiska geoturystycznego dokonanego przez M. Doktora [10]. 

3. HISTORIA ODKRYCIA I UDOSTĘPNIENIA KOPALNI 
KRZEMIENIA PASIASTEGO 
Pierwszymi mimowolnymi odkrywcami kopalni krzemienia pasiastego byli zapewne 

mieszkańcy wsi Krzemionki i Magonie, którzy dewastowali podziemia neolitycznych kopalni 
podczas wydobywania wapieni do produkcji wapna. Naukowe odkrywanie kopalni 
w Krzemionkach rozpoczęło się czasie I wojny światowej, kiedy to niemieccy archeolodzy 
G. Wilke i G. Kosina rozpoczęli kartowanie artefaktów z krzemienia pasiastego 
znajdowanych luźno lub w grobach zaliczanych do kultury amfor kulistych [5]. Według 
G. Kosiny zasięg rozprzestrzeniania się siekier z krzemienia pasiastego obejmował obszar od 
Niemna, Zbrucza i górnego Seretu, wybrzeża Bałtyku i Rugii do Karpat i poprzez Bramę 
Morawską do górnego dorzecza Morawy. Obaj ww. archeolodzy uważali, że źródłem 
krzemienia pasiastego była ówczesna Galicja wschodnia i tam też miały być pracownie 
siekier produkowanych na eksport. Hipotezę tę skrytykował w 1920 r. wybitny polski 
archeolog Prof. Stefan Krukowski, który zauważył, że pasiastość cechuje różne gatunki 
krzemieni, a przedstawione przez niemieckich archeologów mapy reprezentują zbiorcze 
zasięgi rozprzestrzenienia się narzędzi z różnych surowców krzemiennych. Uważał ponadto 
Wyżynę Małopolską wraz z pasmem Krakowsko-Wieluńskim za „najogólniejszą 
i najpewniejszą ojczyznę pierwotnych złóż krzemienia pasiastego” [5]. Dlatego też Stefan 
Krukowski (1890-1982), zainteresował problematyką występowania krzemieni w Górach 
Świętokrzyskich Jana Samsonowicza (1888-1959) – wybitnego geologa, paleontologa 
i znawcę regionu świętokrzyskiego.  

W ramach kartowania geologicznego, prowadzonego na arkuszu Opatów ogólnej mapy 
geologicznej w skali 1:100 000, Jan Samsonowicz dokonał odkrycia neolitycznej kopalni 
krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich. Wydarzenie to miało miejsce w środę 
19 lipca 1922 r. w godzinach przedpołudniowych. Tego dnia J. Samsonowicz przebył trasę 
ponad 19 km, prowadząc notatnik terenowy i dzięki zapisanym w nim informacjom można 
odtworzyć trasę jego wędrówki i kolejne etapy odkrywania kopalni. Uczony ten docenił 
wartość dokonanego przez siebie odkrycia i zaapelował o otoczenie obszaru kopali opieką, 
aby nie dopuścić do jego zniszczenia [5]. Niezwłocznie też J. Samsonowicz [30] opublikował 
w Wiadomościach Archeologicznych wyniki badań nad krzemieniami i informację o odkryciu 
kopali. Powiadomiony o odkryciu Stefan Krukowski wkrótce przybył do Krzemionek ze 
swoim uczniem Zygmuntem Szmitem, aby dokonać wstępnego rozpoznania pola górniczego 
i zabezpieczyć krzemienne zabytki. Odkrycie to zainteresowało również Józefa Żurowskiego 
– pełniącego obowiązki ówczesnego Państwowego Konserwatora Zabytków 
Prehistorycznych Okręgu Zachodnio-Małopolskiego i Śląskiego, który jako pierwszy 
rozpoczął archeologiczne prace wykopaliskowe. Prawną ochroną objęto ten teren już w 1926 
r. Wykupiono wówczas cześć pól od miejscowej ludności zamieszkującej wieś Krzemionki, 
w latach 60. XX wieku wysiedlono ludność z tej wsi, a nazwa Krzemionki pozostała tylko dla 
rezerwatu. 

W roku 1925 miały miejsce pierwsze profesjonalne prace wykopaliskowe w Krze-
mionkach. Józef Żurowski, Konserwator Zabytków Prehistorycznych Okręgu Zachodnio-
Małopolskiego i Śląskiego doprowadził do odgruzowania podziemia 7 szybów. Natomiast 
w 1926 r. inżynier Mieczysław Radwan – z Akademii Górniczej w Krakowie (pierwszy 
badacz starożytnego hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich) – postulował utworzenie 
rezerwatu w Krzemionkach, prowadzenie robót badawczych z pomocą górników i założenie 
stacji do badań naukowych. Jako pierwszy podał wiadomość, że na stanowisku Ćmielów-
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Gawroniec była „wytwórnia siekier z krzemienia pasiastego” i że takich stanowisk obróbki 
krzemienia było więcej. W 1928 r. Stefan Krukowski rozpoczął prace wykopaliskowe 
w północnej części pola eksploatacyjnego, w pobliżu łomów wapiennikarzy i wyeksplorował 
tam 3 szyby. 

W dniu 28 września 1945 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach wydał 
orzeczenie o uznaniu terenu neolitycznej kopalni krzemienia za zabytek i o ustanowieniu 
rezerwatu. Natomiast w grudniu 1984 r., decyzją dyrektora Państwowego Muzeum 
Archeologicznego Jana Jaskanisa, powołano w obrębie Działu Neolitu wyspecjalizowany 
Zespół do Badań Pradziejowego Górnictwa a kierownikami prac wykopaliskowych na terenie 
rezerwatu byli kolejno jego członkowie Sławomir Sałaciński (1985-1987), Wojciech 
Borkowski (1988-1989, 1993-2000) oraz Witold Migal (1990-1992). 

Dla ruchu turystycznego udostępniono niezwykle interesujące dwie podziemne trasy 
turystyczne wraz z pawilonami osłonowymi, pierwszą 11 czerwca 1985 r., a drugą 10 
czerwca 1990 r. Natomiast w dniu 1 czerwca 2004 r. dokonano otwarcia połączonej 
podziemnej trasy turystycznej o długości ok. 480 m, poprowadzonej przez pogłębiony spąg 
wyrobisk, aby w pozycji normalnej można było je zwiedzać. Wtedy też szyb nr 1 otrzymał 
imię „Stefan” na cześć badacza Krzemionek profesora Stefana Krukowskiego. 

Warto dodać, że w dniu 25 października 2006 r. Muzeum Historyczno-Archeologiczne 
w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało uhonorowane Certyfikatem najlepszego produktu 
turystycznego za rok 2006. Tytuł ten Muzeum otrzymało za zrealizowany projekt pt.: 
Krzemionki – „Podróże z pasją – podziemna trasa turystyczna w prahistorycznych 
kopalniach krzemienia oraz rekonstrukcja wioski neolitycznej”. Uroczystość nadania 
Certyfikatu, o którym mowa, miała miejsce na Targach Poznańskich. 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU KOPALNI 
Obszar położony jest w północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich i obejmuje 

północno-zachodnią cześć jurajskiej synkliny Magonie–Folwarczysko, budowany jest przez 
skały jury górnej (górny oksford), wykształcone w postaci mikrytowych wapieni 
organodetrytycznych z licznymi z ooidami, onkolitami i oolitami (zespół wpieni ze Skarbki). 
Wapieniom tym towarzyszą krzemienie pasiaste występujące w dwóch poziomach wapieni 
pelitowych. Wapieni te są spękane dwukierunkowo (co sprzyjało eksploatacji), są dość 
miękkie, pylaste o niewyraźnej laminacji. Oba poziomy krzemieni oddzielone są osadami 
wapieni oolitowych. Warstwy wapieni zapadają pod katem około 20o. Dolna ławica zawiera 
konkrecje krzemieni o zdecydowanie mniejszych rozmiarach niż górna. Buły krzemienne 
mają kształty bochenkowate lub wypukło-dyskoidalne (fot 1, 2; rys. 1, 2). Posiadają one 
jaśniejszą barwę i mają białą otoczę (korę) i są znacznie bardziej pasiaste, co wpływa na ich 
walory dekoracyjne. Często wokół poszczególnych konkrecji występują wianuszki 
mikrokonkrecji. W górnej ławicy przestrzenne rozmieszczenie krzemieni jest bardziej 
chaotyczne i są one bardzo spłaszczone. Ich grubość dochodzi do 15 cm, a długość przekracza 
nawet 1 m. Posiadają barwę ciemną, ciemno-szarą, bez widocznej pasiastości i białej otoczki. 
Zwane są one krzemieniami czekoladowymi lub woskowo-czekoladowymi. Krzemienie te 
często są popękane, zwłaszcza te największe konkrecje, co spowodowane jest zapewne 
procesami tektonicznymi fazy laramijskiej, które spowodowały także utworzenie dwóch 
uskoków w obrębie synkliny Magonie-Folwarczysko. 
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Fot. 3. Poziomy konkrecji krzemieni w obrębie wapieni w jednym z korytarzy w Krzemionkach 

Opatowskich (fot. M. Barcicki). 

 
Rys. 2. Profil litologiczny złoża krzemieni i nadkładu w rezerwacie Krzemionki; miąższości warstw 

podano w centymetrach [23 vide: 25]. 

Objaśnienia: 1 – gleba, 2 – przemyte piaski polodowcowe, 3 – zwietrzelina wapieni pelitowych in situ, 4 – 
wapienie pelitowe, 5 – wapienie koralowe, 6 – wapienie oolitowe, 7 – buły krzemieni pasiastych. 
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Rys. 3. Występowanie krzemienia pasiastego na tle podczwartorzędowych osadów północno-wschod-

niego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich [9]  

Objaśnienia: 1 – Krzemionki (pow. ostrowiecki), 2-5 – Ruda Kościelna (pow. ostrowiecki), 6 – Łysowody (pow. 
ostrowiecki), 7 – „Korycizna” – Wojciechówka (pow. opatowski), 8 – Śródborze (pow. opatowski), 
9 – Wojciechówka (pow. opatowski), 10 – Zawichost, 11 – Wiktoryn (pow. ostrowiecki), 12 – Skarbka Dolna 
(pow. ostrowiecki), 13 – Wólka Bałtowska (pow. ostrowiecki), 14 – Eugeniów (pow. lipski), 15 – Stary 
Olechów (pow. lipski), 16 – Karolów (pow. lipski), 17 – Nowy Olechów (pow. lipski), 18 – Wodąca (pow. 
lipski), 19 – Błaziny (pow. radomski) 

5. GENEZA KRZEMIENI 
Krzemień jest skałą dość charakterystyczną o zróżnicowanym składzie chemicznym 

i określonych właściwościach fizycznych. Krzemienie stanowią mieszaninę różnych 
minerałów głównie kwarcu-α, opalu-CT (chalcedonu) i opalu-A o mikrostrukturze 
mozaikowo-pseudogranularnej, miejscami włóknisto-wachlarzowej. Ponad 90% jego 
zawartości to krzemionka, natomiast w podrzędnych ilościach występują minerały ilaste oraz 
minerały żelaziste, tj.: glaukonit, uwodnione tlenki i wodorotlenki żelaza (fot. 4). Często 
spotkać można fragmenty organiczne fauny (np. igły gąbek) oraz zachowane w całej 
okazałości skamieniałości [25].  

Problem powstania i określenie warunków tworzenia się krzemieni należy do 
największych zagadek współczesnej geologii [17]. Prace nad genezą krzemieni prowadzone 
od bardzo dawna, z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik badawczych, jak 
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dotychczas nie przyniosły jednoznacznego wyjaśnienia. R. Michniak [24] wyróżnił trzy teorie 
powstawania krzemieni: 
– krzemienie śródwarstwowe – tworzące się w osadzie lub już zlityfikowanej skale, wskutek 

wzbudzonej aktywności mineralnego zarodka, rozrastającego się dzięki dyfuzyjnemu 
wyrównywaniu stężeń porowych roztworów; 

– krzemienie będące konkrecjami dennymi – powstawały na granicy różnych środowisk 
(krzemionka z roztworów pochodzenia morskiego i lądowego); 

– krzemienie będące nagromadzeniem ułożonej warstwowo żelowatej krzemionki wtórnie 
porozrywane na izolowane bryły z powodu utraty wody (zmniejszenie objętości) i nacisku 
skał nadległych.  

 

 
Fot. 4. Gniazdowe skupienia kwarcu: 1 – subhedralnego, 2 – euhedralnego (fot. Leszek Giro) [25] 

Wielu badaczy genezę krzemieni wiąże z procesami sedymentacyjno-wczesno-
diagenetycznymi, diagenetycznymi oraz epigenetycznymi. Według T. Durakiewicza i in. [13] 
są to następujące teorie: 
– „upwellingu”– działalność organizmów krzemionkowych w strefach wznoszenia się 

prądów morskich, 
– transportu krzemionki koloidalnej przez prądy denne z delt i estuariów do głębszych partii 

zbiorników morskich, 
– rozpuszczania i ponownego wytrącania krzemionki – rozpuszczania krzemionki zawartej 

w okrzemkach, radiolariach i/lub gąbkach, a następnie jej przemieszczania i powtórnego 
wytrącania w obrębie wyżej położonych serii skalnych na etapie diagenezy lub epigenezy, 

– krążenia zhybrydyzowanych wód wadycznych zawierających krzemionkę, 
– hydrotermalna – powstawanie krzemieni wskutek działalności podmorskich źródeł 

hydrotermalnych wzbogaconych w krzemionkę. 

2 

  

 
P
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Badania izotopowe prowadzone przez zespół T. Durakiewicza i Z. D. Sharpa wykazały 
wyraźną sinusoidalną cykliczność rozkładu wartości D i 18O wzdłuż osi prowadzącej od 
środka na zewnątrz konkrecji [13, 33]. Zmiany składu izotopowego ( D i 18O) konkrecji 
górnojurajskich krzemieni świętokrzyskich można wyjaśnić przy pomocy trzech hipotetycz-
nych modeli: 
– zmiana temperatury pod wpływem źródeł hydrotermalnych, 
– niestabilność basenu na skutek konwekcyjnego transportu ciepła, 
– samoorganizująca się krystalizacja katalityczna. 

Zdzisław M. Migaszewski [26] przedstawił przesłanki świadczące o synsedymentacyjno-
diagenetycznym pochodzeniu krzemieni: 
– występowanie silnie zdeformowanych i poskręcanych konkrecji krzemieni w brekcjach 

sedymentacyjnych, świadczących o transporcie półpłynnego żelu krzemionkowego wraz 
z pokruszonym materiałem wapiennym.  

– specyficzny układ buł krzemieni w nie zaburzonych warstwach skalnych. Ich dłuższe osie 
są zawsze ułożone równoległe do uwarstwienia. 

– asymetryczny kształt większości konkrecji krzemieni – są one bardziej wypukłe od strony 
spągowej, co jest wynikiem nacisku żelu na półplastyczny osad wapienny. 

– obecność struktur spływowych żelu krzemionkowego na powierzchniach konkrecji oraz 
struktur mikrobrekcyjnych w konkrecjach policentrycznych.  

– obecność białej kory oraz brak przykładów stopniowego przenikania krzemionki do osadu 
wapiennego. Nie stwierdzono również występowania kanałów doprowadzających 
krzemionkę do konkrecji. 
Natomiast G. Pieńkowski i J. Gutowski [27] wiążą powstanie krzemieni również z etapem 

wczesnodiagenetycznym lecz pochodzenie krzemionki przypisują rozkładowi minerałów 
ilastych, zachodzącemu na nieznacznej głębokości zbiornika wodnego. Zdaniem ww. autorów 
powstały w ten sposób roztwór (głównie kwasu ortokrzemowego H4SiO4) łatwo osiąga stan 
przesycenia, a nadmiar krzemionki przechodzi w stan koloidalny. Przesycenia roztworu 
następuje pod wpływem rozkładu materii organicznej, który powoduje spadek pH w trakcie 
przenikania wody do osadów dennych. Cząstki koloidalne przechodzą w żel, który po 
pewnym czasie odwadnia się i przekształca w krzemień.  

PODSUMOWANIE 
Rezerwat Krzemionki Opatowskie – największy skarb polskiej archeologii, posiada wiele 

unikatowych walorów i powinien być wykorzystany w znacznie szerszym stopniu niż 
dotychczas w dydaktyce szkolnej oraz w promocji regionu świętokrzyskiego. Rezerwat ten 
z całym zespołem zabytkowej infrastruktury jest obiektem dydaktycznym otwierającym 
wobec zainteresowanych ogromny obszar wiedzy o kulturze i technice pradziejowej sprzed 
5,5 tys. lat. Najstarsze stanowiska wydobycia krzemienia na terenie kopalni datowane są na 
3 500 lat p.n.e. Ta skala czasu jest głównym nośnikiem atrakcyjności tego stanowiska 
archeologicznego. Krzemionki stanowiły wielki ośrodek wydobycia i obróbki krzemienia, 
a pochodzące stąd narzędzia używane były w znacznej części Europy. 

Muzeum w Krzemionkach popularyzuje wiedzę archeologiczną poprzez organizowanie 
corocznych pokazów archeologicznych na terenie skansenu neolitycznej wioski górniczej. 
Obiekt ten powinien być wykorzystać nie tylko do promocji regionu, dzisiaj tak popularnej, 
lecz także jako element inwencji edukacyjnej, do celów wychowania i edukacji młodzieży. 
1. Dla potrzeb turystycznych i dydaktycznych przeprowadzono prace rewaloryzacyjne oraz 

wykonano tunel, jest to jedyne tego typu rozwiązanie w Europie, którym można przejść 
460 m i oglądać świadectwa geniuszu przeszłych pokoleń. Zrekonstruowano wioskę 
neolityczną, w której prowadzone są lekcje muzealne. Patrząc na ich dzieła można uczyć 
się uporu, cierpliwości i szacunku do pracy. Od czasu udostępnienia podziemnych 



AUTOBUSY   903 

korytarzy do 1990 r. obiekt ten odwiedzało rocznie poniżej 10 tys. osób. W latach 1993-
2003 r. liczba zwiedzających nie przekroczyła 27 000 osób. Natomiast w 2005 roku 
Rezerwat zwiedziło prawie sześćdziesiąt tysięcy turystów. Ponad 75% to wycieczki 
zorganizowane, wycieczki szkolne, a 30% zwiedzających to młodzież szkolna w wieku 
od jedenastu do piętnastu lat.  

2. Zwiedzając kopalnię i towarzyszące jej wystawy można śledzić budowę geologiczną, 
sposób występowania, eksploatacji i obróbki krzemieni oraz poznawać pradziejowe 
techniki inżynierii górniczej. 

Jak już wcześniej wspomniano, w dniu 25 października 2006 r. Wiceminister Gospodarki 
i Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Tomasz Wilczak, przyznał na Targach 
Poznańskich Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim 
Certyfikat najlepszego produktu turystycznego za rok 2006: Krzemionki – „Podróże z pasją - 
podziemna trasa turystyczna w prahistorycznych kopalniach krzemienia oraz rekonstrukcja 
wioski neolitycznej”. Ten unikatowy produkt turystyczny warto promować i popularyzować, 
aby wzbogacać wiedzę o naszej przeszłości i dziedzictwie kulturowym. 
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KRZEMIONKI OPATOWSKIE 
 AS A UNIQUE TOURIST PRODUCT 

Abstract 
The article discusses the history of the discovery and access to one of the largest and best 

preserved in the world, Neolithic flint mines in the reserve Silica Opatowskie. This object, as 
a monument of material culture, a unique scientific and educational values in the world. Its unique 
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importance due to the very well-preserved underground mine shafts and wells after, despite the 
passage of thousands of years. It opened to the public in the form of underground tourist route and the 
museum Neolithic and is becoming more and more popular among the tourists. Striped flint operated 
here played a significant role in the development of human material culture in the Neolithic and Early 
Bronze Age, in the Polish and neighboring countries. It also discusses the theories that attempt to 
explain the genesis of flint. 
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