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Abstract. This text presents results from the first year of archaeological sur-
veys carried out in the Pieniny Mts. 2012. The objects collected during the 
research date back from middle Paleolithic to the Modern period.
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Wstęp

W 2012 r. rozpoczęto powierzchniowe badania 
archeologiczne w Pieninach Właściwych i Małych 
Pieninach. Stanowią one kolejny krok w poznaniu 
dawnego osadnictwa na objętym badaniami 
terenie (Wawrzczak, Profus 2012a). W dotych-
czas opublikowanych pracach przedstawiono 
stan i historię badań archeologicznych w rejonie 
pienińskim, jak również metodykę prowadzonych 
poszukiwań oraz naświetlono możliwości interpre-
tacji odkrytych materiałów (Wawrzczak, Profus 
2012a, 2012b). Niniejszy komunikat ma na celu 
przedstawienie przykładowych wyników z prac 
badawczych przeprowadzonych w 2012 r.

Obszar i Opis badań

Badania rozpoczęto w marcu 2012 r. w miejsco-
wości Sromowce Wyżne. Wybór miejsca podyk-
towany był szybszym zanikiem pokrywy śnieżnej 

niż na innych obszarach Pienin. Następnie skie-
rowano się w kierunku północnym, w stronę 
Czorsztyna. Pierwszy, wiosenny etap badań, 
zakończono w rejonie Polany Majerz (Hału-
szowa). Drugi, jesienny etap badań, rozpo-
częto również w rejonie Sromowiec Wyżnych. 
Dalej podążono z pracami w kierunku połu-
dniowym i południowo-wschodnim, dochodząc 
do  miejscowości Sromowce Wyżne – Kąty i Sro-
mowce Niżne.

Dodatkowo rozpoczęto prace w rejonie połu-
dniowego skrawka Małych Pienin, w rejonie 
przełęczy Rozdziele i Wierchliczki. Ogólnie 
można stwierdzić, że badania koncentrowały się 
po zachodniej i południowej stronie szosy Kro-
śnica – Sromowce Wyżne (Ryc. 1).

W rejonie Sromowiec Wyżnych i Niżnych 
dominują pola orne, natomiast w kierunku pół-
nocnym, w kierunku Czorsztyna, większe zna-
czenie mają lasy, nieużytki, a także polany 
wypasowe. Informacja ta ma niebagatelne 
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znaczenie, ponieważ większość zabytków odkryto 
właśnie w rejonie pól ornych. Jest to naturalne 
zjawisko, gdy artefakty są wyorywane podczas 
prac rolnych.

Po odkryciu wyrobu (ceramika, artefakty 
kamienne) wykonywano w tym miejscu pomiaru 
współrzędnych geograficznych z użyciem 
odbiornika GPS. Dodatkowo punkt zaznaczano 
na tradycyjnej mapie papierowej. Należy zazna-
czyć, że przy późniejszej analizie na stanowisko 
archeologiczne będzie składało się od 1 do „n” 
punktów pomiarowych. Wpływ na to mają przede 
wszystkim warunki fizjograficzne (znaczne deni-
welacje terenu), jak również rozprzestrzenienie 
zabytków. Dodatkowo przyjęto zasadę, że poje-
dyncze punkty stanowią zasięg przestrzenny 
danego stanowiska, a nie osobne miejsca. Przez 
nadanie szeregu punktów pomiarowych stano-
wisko jest dokładniej umiejscowione w terenie.

Kolejną czynnością było uzyskanie informacji 
na temat danego miejsca. Informacje z terenu uzu-
pełniane były w schemacie karty Archeologicz-
nego Zdjęcia Polski (Wawrzczak, Profus 2012b).

Opis punktóW pOmiarOWych

W trakcie badań w 2012 r. wykonano pomiary 
w 257 miejscach. W trakcie późniejszej analizy 
odrzucono z nich 23, czyli blisko 9% całości 
zbioru. Były to naturalne okruchy radiolarytowe, 
które w terenie zaznaczały się jako artefakty, 
jednak po dokładnym umyciu i po oględzi-
nach okazały się nieobrobionymi surowiakami 
 kamiennymi.

W miejscach pomiarowych lokalizowano 
różną liczbę zabytków – od 1 do 32 w danym 
punkcie. Ich wartość poznawcza jest mocno 
zróżnicowana. Dodatkowo podczas prac pobrano 
pomiary w kilkudziesięciu miejscach, których 
forma terenowa wydaje się być dosyć szczególna, 
np. przypuszczalne „kopce”, mogące stanowić 
miejsca przekształcone przez człowieka. Niestety 
nie zlokalizowano tam żadnych zabytków rucho-
mych, co powoduje niemożność ich datowania. 
Nie można jednak wykluczyć, iż są to naturalne 
formy terenowe, nieistotne archeologicznie. 
Ta sama zależność dotyczyła namierzanych jaskiń 
i schronisk skalnych.

chrOnOlOgia zabytkóW ruchOmych

Podczas badań powierzchniowych w sezonie 2012 
odkryto ogółem ponad 1100 zabytków o charak-
terze ruchomym. Wśród nich znajdują się mate-
riały kamienne i fragmenty naczyń.

W przypadku artefaktów kamiennych więk-
szość wyrobów wykonanych została z miejsco-
wych radiolarytów. Zdarzały się również zabytki 
wykonane z surowców importowanych (np. krze-
mień jurajski podkrakowski), przy czym było ich 
zdecydowanie mniej. 

Chronologia większości materiałów kamien-
nych musi być określona jedynie w ramach cza-
sowych epoki kamienia bądź też jeszcze szerzej 
– epoki kamienia i epoki brązu. Część wyrobów 
można łączyć z okresem paleolitu środkowego, 
późnego paleolitu, mezolitu (?) czy epoką brązu.

Artefakty w postaci fragmentów naczyń 
są w większym stopniu jednorodne chronolo-
gicznie. Jedynie w dwóch przypadkach można 
doszukiwać się powiązań ceramiki z ogólnie uję-
tymi pradziejami, i to z dużym znakiem zapytania. 
Pozostałe zabytki łączyć należy ze średniowie-
czem i okresem nowożytnym.

Środkowy paleolit

Najstarszym wyróżnionym zabytkiem z sezonu 
2012 jest krążkowate zgrzebło bifacjalne (Ryc. 2a), 
wykonane z radiolarytu stalowo-szarego. Jest 
to pojedyncze znalezisko tego typu. Zostało ono 
znalezione na terasie zalewowej Dunajca (Wawrz-
czak, Profus 2013) w Sromowcach Wyżnych (pkt 
pom. 63: 20.344 E, 49.404 N, wys. 521 m n.p.m.) 
(Ryc. 3.1). Tak niskie usytuowanie artefaktu 
datowanego na środkowy paleolit musi budzić 
kontrowersje. Przypuszczalnie zabytek został 
dyslokowany z wyższej położonego miejsca 
(z pobliskich wzniesień). Nie został przyniesiony 
przez wodę, ponieważ nie nosi śladów ogładzenia. 
W podobnym typie zabytki znane są również 
z innych stanowisk archeologicznych, datowa-
nych na paleolit środkowy (np. Kaminská i in. 
2008, s. 202, obr. 17: 3).

Późny paleolit 

Poza prezentowanymi wcześniej artefaktami kul-
tury magdaleńskiej (Wawrzczak, Profus 2012a, 
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s. 123–125) znaleziono kolejny zabytek, który 
prawdopodobnie można wiązać z tą jednostką 
taksonomiczną (Wawrzczak, Profus 2013). 
Jest to narzędzie kombinowane – przekłuwacz 
z rylcem, wykonany z nieokreślonego gatunkowo 
radiolarytu (Ryc. 2b). Wyroby tego typu lokalizo-
wane są w inwentarzach kultury magdaleńskiej 

(Valde-Nowak i in. 2007). Artefakt znaleziono 
w Sromowcach Wyżnych na wyżej usytuowanym 
długim zboczu, poza doliną Dunajca, (pkt pom. 
36: 20.347 E, 49.412 N, 620 m n.p.m.) (Ryc. 3.2). 

W sezonie 2012 zidentyfikowano jeszcze 
cztery punkty z materiałami późno- lub schyłko-
wopaleolitycznymi.

Ryc. 2. Zabytki znalezione w trakcie badań: a) środkowy paleolit, b) późny paleolit, c-d) mezolit (?), e-f) epoka brązu
Fig. 2. The artifacts discovered during the archaeological research and dating back to: a) Middle Paleolithic, b) Late Paleolithic, 
c-d) Mesolithic (?), e-f) Bronze Age
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Mezolit (?) 

W materiałach powierzchniowych pochodzących 
z 2012 roku wyróżniono zabytki, które mogą 
odnosić się do środkowej epoki kamienia. Zostały 
one zlokalizowane w Sromowcach Wyżnych, 
na łagodnym zboczu poza doliną Dunajca 

(Ryc. 3.2 i 3.3): skrobacz wieloraki z odłupka 
(Ryc. 2c) (pkt pom. 28: 20.344 E, 49.409 N, 
575 m n.p.m.) oraz rdzeń wiórowo-odłupkowy 
(Ryc. 2d) (pkt pom. 36: 20.347 E, 49.412 N, 
620 m. n.p.m.) – oba wykonane z radiolarytu sta-
lowo-szarego. Pod względem technologicznym 
wyroby te posiadają analogie w zespołach 
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Ryc. 3. Mapa z punktami pomiarowymi: 1 – środkowy paleolit, 2 – późny paleolit i mezolit (?), 3 – mezolit (?), 4, 5 – epoka brązu
Fig. 3. The map with the measuring points: 1 – Middle Paleolithic, 2 – Late Paleolithic and Mesolithic (?), 3 – Mesolithic (?), 
4, 5 – Bronze Age
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mezolitycznych (por. Schild i in. 1975). Zakła-
dając słuszność postawionej tezy, są to pierwsze 
przykłady w tej części polskich Karpat obecności 
łowców-zbieraczy z wczesnego holocenu. 

Epoka brązu

W trakcie dotychczasowych badań powierzch-
niowych zidentyfikowano takie materiały na 15 
punktach (Wawrzczak, Profus 2013). Zabytki 
pochodzą ze Sromowiec Wyżnych, przede 
wszystkim z wyższych partii terenowych, poza 
strefą doliny Dunajca (Ryc. 3.4 i 3.5) W trakcie 
badań znaleziono m.in. nóż tylcowy, z radiolarytu 
stalowo-szarego (Ryc. 2e) (pkt pom. 38: 20.348 E, 
49.412 N, wys. 619 m n.p.m.) i fragment narzę-
dzia z dwustronnym retuszem krawędzi, także 
ze stalowo-szarego radiolarytu (Ryc. 2f) (pkt pom. 
165: 20.358 E, 49.405 N, wys. 584 m n.p.m.). 
Materiały reprezentują technologicznie formy, 
które spotykane są w ramach (wczesnej?) epoki 

brązu (por. np. Bąbel 2013, s. 22 ryc. 16.3, s. 178 
ryc. 242.18; Kopacz 2001; Valde-Nowak 1988, 
s. 123, tabl. XIX.1).

Średniowiecze i okres nowożytny

Z tych okresów pozyskano szereg fragmentów 
ceramiki, znalezionych w dolinie Dunajca 
i na obszarach wyżej usytuowanych (Ryc. 4). 
Do średniowiecza można odnieść np. fragment 
brzuśca ze Sromowiec Wyżnych (Ryc. 5a) (pkt 
pom. 21: 20.343 E, 49.411 N, wys. 597 m n.p.m.), 
fragment wylewu z Hałuszowej (Ryc. 5b) (pkt 
pom. 80: 20.345 E, 49.434 N, wys. 715 m n.p.m.), 
fragment wylewu z Czorsztyna (Ryc. 5c) (pkt 
pom. 119: 20.319 E, 49.436 N, wys. 639 m 
n.p.m.) oraz fragment wylewu ze Sromowiec 
Niżnych (Ryc. 5d) (pkt pom. 226: 20.391 E, 
49.392 N, wys. 503 m n.p.m.) (por. np. Lubel-
czyk 2007, s. 226, tabl. I.1–3).

Do okresu nowożytnego włączono znaleziska: 

Ryc. 4. Mapa z punktami pomiarowymi: 1–4 – średniowiecze, 5–9 – okres nowożytny
Fig. 4. The map with the measuring points: 1–4 – Middle Ages, 5–9 – Modern period
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fragmenty naczyń ze Sromowiec Wyżnych: frag-
ment dna (Ryc. 5e) (pkt pom. 22: 20.343 E, 
49.412 N, wys. 612 m n.p.m.), fragment wylewu 
(Ryc. 5f) (pkt pom. 151: 20.357 E, 49.404 N, wys. 
614 m n.p.m.), fragment wylewu (Ryc. 5g) (pkt 
pom. 61: 20.344 E, 49.404 N, wys. 526 m n.p.m.), 
fragment wylewu (Ryc. 5h) (pkt pom. 158: 20.360 
E, 49.406 N, 571 m n.p.m.) oraz fragment wylewu 
z brzuścem ze Sromowiec Niżnych (Ryc. 5i) 

(pkt pom. 249: 20.406 E, 49.395 N, wys. 499 m 
n.p.m.) (por. np. Lubelczyk 1994, s. 79, ryc. 10).

pOdsumOWanie

W trakcie badań powierzchniowych, przeprowa-
dzonych w 2012 roku na obszarze Pienin Właści-
wych i Małych Pienin, wykonano pomiary w 257 
miejscach. Z tego zbioru anulowano 23 punkty. 

Ryc. 5. Zabytki znalezione w trakcie badań: a-d) średniowiecze, e-i) okres nowożytny
Fig. 5. The artifacts discovered during the archaeological research: a-d) Middle Ages, e-i) Modern period
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Materiały z badań reprezentują szeroki zakres 
chronologiczny. Wyróżniono zabytek środko-
wopaleolityczny, artefakty późnopaleolityczne, 
mezolityczne (?), z epoki brązu, a także ze śre-
dniowiecza i okresu nowożytnego. 
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summary

The archaeological survey were undertaken in the 
Pieniny Właściwe and Małe Pieniny Mts. in 2012. 
The geographic range of the research was limited 
by the road Krośnica – Sromowce Niżne. More-
over, the archaeological research were conducted 
in the area of Wierchliczka and Rozdziela pass 
(Fig. 1).

The authors studied 257 measuring points 
(for example Fig. 3 and 4) and collected as many 
as 1100 artifacts.

The materials collected during the research 
are dated to Middle Palaeolithic (Fig. 3a), Late 
Palaeolithic (Fig. 3b), Mesolithic (?) (Fig. 3c, d), 
Bronze Age (Fig. 3e, f), Middle Ages (Fig. 5a–d) 
and Modern Period (Fig. 5e–i).


