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Abstract. This text presents results from the second year of archaeological 
surveys carried out in the Pieniny Mountains in 2013. The artifacts collected 
during the research dated back from Paleolithic to the Modern period.
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Wstęp

W 2013 r. prowadzono archeologiczne rozpoz
nanie powierzchniowe w polskiej części Pienin, 
kontynuując badania z 2012 r. (Wawrzczak, Profus 
2016, tam wcześniejsze piśmiennictwo). Prezen
towany tekst ma na celu ukazanie kolejnego etapu 
badań i prezentację zebranych  materiałów.

Obszar i Opis badań

Prace powierzchniowe w sezonie 2013 podjęto 
12 marca. Penetrację rozpoczęto w miejscowości 
Sromowce Wyżne. Badania na pewien czas prze
rwano w związku z opadami śniegu, po czym konty
nuowano od 9 kwietnia. Przebadano teren należący 
do miejscowości Sromowce Wyżne, znajdujący się 
po prawej stronie drogi prowadzącej z Krośnicy 
do Sromowiec WyżnychKątów, który w dużej 
mierze zajęty jest przez pola orne. Jesienny etap 
badań sezonu 2013 trwał od początku października 
do końca grudnia. Rozpoczął się w miejscowości 

Hałuszowa i kontynuowany był w miejscowo
ściach: Krośnica, Sromowce Wyżne, Sromowce 
Niżne i Krościenko nad Dunajcem – Tylka. Pod
sumowując, zakres terenowy obejmował teren 
na wschód i północ od szosy Krośnica – Sro
mowce Niżne i na południe od potoku Krośnica. 
Od wschodu dochodził do potoków: Macelowego 
i Białego (Ryc. 1).

Przebadany obszar był mocno zróżnicowany 
pod względem możliwości badawczych. Podczas 
etapu wiosennego były to przede wszystkim pola 
orne i łąki, a jesienią – lasy i nieużytki. Pola orne 
znajdowały się przede wszystkim w pobliżu zabu
dowań. Zabytki archeologiczne znajdowano także 
w obszarach leśnych. Stwierdzono, że zwarta 
pokrywa leśna, która blokuje rozwój niższych 
roślin, wpływa pozytywnie na możliwość lokali
zacji artefaktów.

Tak jak poprzednio (zob. Wawrzczak, Profus 
2016: 187) zastosowano metodę namierzania zabyt
ków przy zastosowania odbiornika GPS oraz wyko
nano charakterystykę opisową zgodną z kartą AZP.
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Opis punktóW pOmiarOWych

Podczas prac w 2013 r. wykonano pomiary w 136 
lokalizacjach. Późniejsza weryfikacja źródeł 
pozwoliła na odrzucenie 15 z nich (około 11% 
całości z tego roku), ponieważ były to surowiaki 
z radiolarytu, które w terenie manifestowały się 
jako zabytki. Po dokładnym umyciu i powtórnym 
obejrzeniu wykluczono ten typ materiałów, 
ponieważ nie nosiły śladów obróbki (por. Wawrz
czak, Profus 2016: 187).

Punkty dostarczyły zróżnicowanej liczby 
zabytków (od 1 do 61). Należy stwierdzić, 
iż część z nich posiadała jedynie ogólną wartość 
poznawczą. Tak jak w 2012 r. wykonano pomiary 
w miejscach potencjalnie możliwych do antropo
genicznego wykorzystania (jaskinie, schroniska 
skalne) lub w terenie przekształconym (kopce) 
(zob. Wawrzczak, Profus 2016: 187). Dodatkowo, 
w przypadku jednego punktu, wykonano pomiar 
zgodnie z przekazem ustnym (zob. niżej okres 
nowożytny).

chrOnOlOgia zabytkóW 

W trakcie przeprowadzonych badań w 2013 r. zlo
kalizowano ogółem 660 zabytków. Były to wyroby 
kamienne i fragmenty ceramiki.

W przypadku materiałów kamiennych naj
ważniejszym surowcem był miejscowy radiolaryt 
o zróżnicowanej barwie (czerwony, zielony, sta
lowoszary). Incydentalnie podczas prac ziden
tyfikowano krzemień jurajski podkrakowski. 
Analogiczną sytuację stwierdzono w poprzednim 
sezonie (Wawrzczak, Profus 2016: 187).

Chronologia artefaktów kamiennych jest zróż
nicowana. Część z nich należy datować bardzo 
ogólnie (epoka kamienia – epoka brązu), ale 
w zbiorze znajdują się również wyroby, których 
chronologia może być doprecyzowana. Najwięcej 
określonych chronologicznie wyrobów przyna
leży do epoki brązu (wczesnej?).

Fragmenty ceramiki w zbiorze mają jedno
rodną chronologię. Nie zidentyfikowano mate
riałów o pradziejowej metryce (poza – być 
może – dwoma fragmentami z Hałuszowej, 
co do których istnieją wątpliwości). Zebraną 
ceramikę można datować na okres średniowiecza 
– okres nowożytny. W kilku przypadkach udało 
się materiały przyporządkować do jednego z tych 
dwóch okresów.

Górny lub późny paleolit

Najstarsze wyroby w sezonie badawczym 2013 
uzyskano z punktu pomiarowego numer 262 
w Sromowcach Wyżnych (20.350 E, 49.411 N, 

Ryc. 2. Mapa z punktami pomiarowymi: 1 – górny(?) paleolit, 2–5 – późny paleolit, 6 – mezolit, 7 – neolit(?)
Fig. 2. The map with research points: 1 – Upper (?) Paleolithic, 2–5 – Late Paleolithic, 6 – Mesolithic, 7 – Neolithic(?)
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wys. 626 m n.p.m.) (Ryc. 2: 1). W miejscu tym 
znaleziono 21 wyrobów: m.in. duży (dł. 8,8 cm) 
nieregularnie retuszowany odłupek z radiola
rytu zielonego (Ryc. 3: A), narzędzie kombino
wane w postaci rylca z narzędziem wnękowym 
(Ryc. 3: B) oraz rylec klinowaty z radiolarytu 
zielonego (Ryc. 3: C). Przy wielu zastrzeżeniach 
można je odnosić do paleolitu górnego (por. 
Kozłowski, Sobczyk 1987: 34, Pl. VII: 2, 44 
Pl. XV: 10, 48 Pl. XVI: 5, 56 Pl. XXI: 1–2), przy 
czym nie można również wykluczyć, iż część 
materiałów z tego punktu może przynależeć 
do epoki brązu (por. ValdeNowak, Gancarski 
1999: 188 Abb. 6: 1, 189 Abb. 7: 1).

Późny paleolit

Kolejne znaleziska łączą się z późnym paleo
litem. Wyróżniono pięć miejsc z materiałami 
kamiennymi, które można łączyć z tym okresem 
(wszystkie usytuowane w Sromowcach Wyżnych).

Pierwszym jest punkt nr 291 (20.365 E, 
49.408 N, wys. 534 m n.p.m.) (Ryc. 2: 2). W tym 
rejonie zlokalizowano pięć artefaktów kamien-
nych, w tym jeden rdzeń z radiolarytu czerwo
nego (Ryc. 4: A). Wydaje się, że pod względem 
morfologicznym można go łączyć z kulturą mag
daleńską (por. Sobczyk 1993, Pl. VIII: 4). Miejsce 
to jest znane z wcześniejszych badań wykopali
skowych, w trakcie których odkryto inwentarz 
tej jednostki (ValdeNowak 1998: 41, Ryc. 2). 
Poza tym z tą kulturą wypada połączyć znale
zisko z punktu nr 295 (20.361 E, 49.409 N, wys. 
555 m n.p.m.) (Ryc. 2: 3). Znaleziono tu m.in. 
rylec z radiolarytu stalowoszarego (Ryc. 4: B), 
który posiada analogie w zbiorach magdaleńskich 
(por. M. Łanczont i in. 2002: 157, Ryc. 6: 2).

Z tym okresem wypada też łączyć znaleziska 
dwóch charakterystycznych wyrobów. Są to arte
fakty z punktów nr 268 (20.352 E, 49.410 N, 
wys. 628 m n.p.m.) (Ryc. 2: 4) oraz 272 (20.354 
E., 49.410 N, wys. 624 m. n.p.m.) (Ryc. 2: 5). 
W tych miejscach znaleziono przekłuwacze zbli
żone do typu „Zinken”; w punkcie 268 – wyko
nany z radiolarytu stalowoszarego (Ryc. 4: C), 
a w miejscu o numeracji 272 – z zielonej odmiany 
tegoż surowca (Ryc. 4: D). Zabytki te mają ana
logie w kulturze hamburskiej (Burdukiewicz 1980: 
22. Ryc. 9: ln) z tym, że lokalizowane są również 
w kulturze magdaleńskiej (Burdukiewicz 1987: 63; 
Bobrowski, SobkowiakTabaka 2006: 11). Dlatego 
w chwili obecnej nie można szczegółowo wiązać 
tych znalezisk z określoną jednostką.

Mezolit

Podczas sezonu 2013 zlokalizowano również 
materiały mezolityczne. Łącznie wyróżniono je 
w ramach czterech punktów pomiarowych (dwa 
w Sromowcach Wyżnych, jeden w Hałuszowej 
i jeden w Krościenku nad Dunajcem – Tylce). 
Największą wartość poznawczą wydaje się mieć 
punkt nr 259 w Sromowcach Wyżnych (20.347 E, 
49.413 N, wys. 646 m n.p.m.) (Ryc. 2: 6). W trakcie 

Ryc. 3. Zabytki znalezione w trakcie badań: AC – górny(?) 
paleolit
Fig. 3. The artifacts discovered during the archaeological 
research and dated back to: AC – Upper (?) Paleolithic
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badań odkryto w tym miejscu 14 artefaktów 
kamiennych, w tym rdzeń z radiolarytu stalowo 
szarego (Ryc. 4: E) oraz fragment retuszowanego 
wióra, również z tego samego surowca (Ryc. 4: F). 
Analogiczne wyroby znajdowane są w ramach 
inwentarzy środkowej epoki kamienia (por. Schild 
i in. 1975: 250, tab. XXIV: 4 i 251, tab. XXV: 5; 
Kozłowski 1989: 97, Pl. 38; Zakrzeńska 2016: 90, 
Ryc. 4: 4 i 93, Ryc. 7: 3).

Neolit (?)

W trakcie badań odkryto również wyrób, który 
można ze znakiem zapytania łączyć z neolitem. 
Chodzi o jeden z dwóch punktów pomiaro
wych, które być może łączą się z młodszą epoką 

kamienia. W punkcie nr 273 w Sromowcach 
Wyżnych (20.353 E, 49.409 N, wys. 609 m n.p.m.) 
znaleziono fragment obubocznego wiórowca, 
przypuszczalnie z radiolarytu stalowoszarego 
(wyrób zgrzany) (Ryc. 6: A). Tego typu wyrób 
znajduje swe analogie w inwentarzach młodszego 
neolitu (por. BrzeskaPasek 2016: 150, tab. VI: 3; 
Novotná, Soják 2013: 160, Abb. 112: 13). Jest 
to jednak pojedyncze znalezisko, co powoduje 
niepewność datowania. 

Epoka brązu

Największą liczbę punktów pomiarowych, które 
związane są z pradziejami, stanowiły miejsca 
z materiałami kamiennymi z epoki brązu (lub 

Ryc. 4. Zabytki znalezione w trakcie badań: AD – późny paleolit, EF – mezolit
Fig. 4. The artifacts discovered during the archaeological research and dated back to: AD – Late Paleolithic, EF – Mesolithic
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prawdopodobnie związane z epoką brązu). Okres 
ten reprezentują wyroby kamienne. Znaleziono 
je na całym obszarze badań w 27 punktach. Ich 
powiązania kulturowe są trudne do zdefiniowania, 
jednak wydaje się, że mogą one reprezentować 
różne tradycje krzemieniarskie.

Do tego okresu wliczono zabytki odkryte 
m.in. w punkcie nr 276 w Sromowcach Wyżnych 
(20.355 E, 49.409 N, wys. 600 m n.p.m.) 
(Ryc. 5: 1), gdzie znaleziono dwa zgrzebła 
z radiolarytu stalowoszarego (6: B, C), artefakty 
z punktu nr 303 (Sromowce Wyżne, 20.361 E, 
49.406 N, wys. 562 m n.p.m.) (Ryc. 5: 2) w postaci 
m.in. zgrzebła z krzemienia jurajskiego podkra
kowskiego (Ryc. 6: D), wyroby z punktu nr 311 
również w Sromowcach Wyżnych (20.364 E, 
49.403 N, wys. 540 m n.p.m.) (Ryc. 5: 3), wśród 
których znajdowało się zgrzebło z radiolarytu 
stalowoszarego (Ryc. 6: E), a także znalezione 
w punkcie nr 375 w Krościenku nad Dunajcem – 
Tylce (20.388 E, 49.437 N, wys. 570 m n.p.m.) 
(Ryc. 5: 4) zgrzebło z radiolarytu zielonego 
(Ryc. 6: F). Wyroby tego typu można łączyć 
z inwentarzami typu orawskiego (por. Valde 
Nowak 1986; 1988: 44, ryc. 9).

Podczas badań zlokalizowano także: punkt 
nr 306 (20.362 E, 49.406 N, wys. 562 m n.p.m.) 
(Ryc. 5: 5) w Sromowcach Wyżnych, gdzie zna
leziono przekłuwacz z radiolarytu stalowosza
rego (Ryc. 6:g), punkt nr 392 w Krościenku nad 
Dunajcem – Tylce (20.386 E, 49.434 N, wys. 
637 m n.p.m.) (Ryc. 5: 6), z którego pochodzi 
zgrzebło z radiolarytu zielonego (Ryc. 6: H), 
punkt nr 393 (także w tej miejscowości) (20.387 E, 
49.428 N, wys. 654 m n.p.m.) (Ryc. 5: 7), w którym 
zebrano 15 artefaktów kamiennych, w tym rdzeń 
wiórowo-odłupkowy z radiolarytu stalowosza
rego (Ryc. 6: I). Materiały tego typu spotykane 
są w inwentarzach wczesnobrązowych na wielu 
stanowiskach z tego przedziału czasowego (Bąbel 
2013: 191, ryc. 258: 3 i 242, ryc. 314: 14; Kopacz 
1976: 91, tab. I: 6 i 100 tab. IV: 9; Kopacz, Valde 
Nowak 1987: 64, ryc. 1: F).

Poza tym należy wyróżnić pewne zgrupowanie 
punktów pomiarowych w miejscu o lokalnej 
nazwie Flaki w Sromowcach Wyżnych. Wymienić 
tu należy punkt nr 341 (20.350 E, 49.418 N, wys. 
843 m n.p.m.) (Ryc. 5: 8), gdzie m.in. wyróż
niono przekłuwacz z radiolarytu stalowoszarego 
(Ryc. 7:a) oraz, z tego samego surowca, wiór 

Ryc. 5. Mapa z punktami pomiarowymi: 1–10 – epoka brązu, 11–12 – średniowiecze, 13–23 okres nowożytny
Fig. 5. The map with research points: 1–10 – Bronze Age, 11–12 – Medieval, 13–23 Modern period
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retuszowany (Ryc. 7: B), punkt nr 344 (20.351 E., 
49.417 N, wys. 814 m n.p.m.) (Ryc. 5: 9), gdzie 
wśród 17 artefaktów kamiennych znajdowały 
się m.in. rdzenie z radiolarytu stalowoszarego 
(Ryc. 7: C, D), a także dwa odłupki retuszowane 
w formie ostrzy (?) (Ryc. 7: E, F) przypuszczalnie 
z radiolarytu stalowoszarego (zgrzane), punkt nr 

345 (20.350 E, 49.417 N, wys. 821 m n.p.m.) 
(Ryc. 5: 10), z którego pochodzi 17 zabytków, 
w tym segment (?) z radiolarytu stalowoszarego 
(Ryc. 7: F) oraz przekłuwacz z tej samej odmiany 
radiolarytu. 

Pomimo tego, iż materiały te przynależą 
do epoki brązu, wydaje się, że reprezentują 

Ryc. 6. Zabytki znalezione w trakcie badań: A – neolit(?), BI – epoka brązu
Fig. 6. The artifacts discovered during the archaeological research and dated back to: A – Neolithic (?), BI – Bronze Age

A

0 5 cm

B

C

D

E

F

G

H I



124 Pieniny – Przyroda i Człowiek 15, 2018

odmienny styl niż materiały wcześniej prezento
wane (por. Ryc. 6). Wydaje się, że można dopa
trywać się w tym miejscu krzemieniarstwa 
zarówno z wczesnej, jak i starszej epoki brązu 
(por. Biró 1991; Budziszewski 1998; Kopacz 
1976, 2001: 148, tabl. XXIV: 1–2, 4–6, 2012: 
39, ryc. 7: 16–24; Kopacz, ValdeNowak 1987). 

Pewne cechy wskazują nawet na krzemieniar
stwo kultury Otomani. Należy jednak zaznaczyć, 
że jest to hipoteza wstępna. Dodatkowo sytuację 
komplikuje fakt słabego poznania wytwórczości 
krzemiennej tej jednostki (ValdeNowak 2011: 
273). Pewne analogie można uzyskać z opu
blikowanych materiałów ze wschodniej części 

Ryc. 7. Zabytki znalezione w trakcie badań: AH – epoka brązu
Fig. 7. The artifacts discovered during the archaeological research and dated back to: AH – Bronze Age
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Polskich Karpat (ValdeNowak, Gancarski 1999: 
183, Abb. 2:5), a także z bliżej usytuowanej osady 
w Maszkowicach (Przybyła 2016; Przybyła, Sko
neczna 2011) w Beskidzie Wyspowym (Valde 
Nowak 1989: 88, ryc. 5: 1–2, 5), przy czym 
istnieją tam również materiały, które nie wydają 
się „otomańskie” (Vitoš 2013). Dlatego też wcze
śniejsze stwierdzenie jest tylko przypuszczeniem.

W przypadku obszaru Flaków należy również 
wspomnieć o stanowisku w pobliżu wzmiankowa
nych wcześniej punktów z epoki brązu. W trakcie 

badań zauważono pewne zagłębienia terenowe. 
Być może chodzi o pozostałości wykrotów powa
lonych drzew (Piskorz, Klimko 2001: 154, ryc. 2), 
które z biegiem czasu wypełniły się okolicznymi 
nawarstwieniami (Dzięgielewski 2007: 399, 
fig. 9: c). Nie da się jednak wykluczyć, że mamy 
tu do czynienia z górnictwem odkrywkowym, 
którego celem miało być uzyskanie dobrej jakości 
surowca kamiennego, w tym wypadku radiolarytu 
stalowoszarego. Przykłady śladów tego typu 
działań odkrywane są na złożach krzemienia m.in. 

Ryc. 8. Zabytki znalezione w trakcie badań: AJ – średniowiecze
Fig. 8. The artifacts discovered during the archaeological research and dated back to: AJ – Medieval period
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w Polsce, a obszar manifestuje się podobnymi 
wklęśnięciami terenowymi (Budziszewski 2000: 
23, ryc. 2).

Średniowiecze i okres nowożytny

W trakcie sezonu 2013 zlokalizowano również 
materiały średniowieczne i nowożytne. W tym 
zestawie znajduje się również ustna informacja.

Wydaje się, że największe znaczenie wśród 
odkrytych średniowiecznych materiałów ma zbiór 
fragmentów naczyń glinianych z Hałuszowej. 

Z punktu pomiarowego nr 316 (20.358 E, 49.428 N, 
wys. 663 m n.p.m.) (Ryc. 5: 11) pochodzi 61 arte
faktów, w tym fragmenty wylewów (Ryc. 8: AE) 
oraz fragment dna (Ryc. 8: F). Równie ważny 
jest punkt pomiarowy nr 317 (20.358 E, 49.429 N, 
wys. 660 m n.p.m.) (Ryc. 5: 12), w którym zebrano 
30 fragmentów ceramiki, wśród których były: 
fragment wylewu (Ryc. 8: G), fragment dna 
(Ryc. 8: H) oraz dwa fragmenty zdobione brzu-
śców (Ryc. 8: IJ). Prezentowany materiał może 
być datowany na XIVXV w. (por. Wałowy 1960: 

Ryc. 9. Zabytki znalezione w trakcie badań: AL – okres nowożytny
Fig. 9. The artifacts discovered during the archaeological research and dated back to: AL – Modern period
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tabl. I: 7, tabl. II: 3–4, tabl. III: 2). Interesujące 
jest, że przypuszczalnie na połowę XIV w. datuje 
się pierwszą wzmiankę o tej miejscowości (Lesz
czyńskaSkrętowa 1989). Zatem prawdopodobnie 
prezentowane punkty stanowią pierwotne miejsce 
lokacji Hałuszowej.

Jeżeli chodzi o materiały nowożytne, to zna
leziono je na całym obszarze, m.in. w punktach: 
punkt nr 260 w Sromowcach Wyżnych (20.346 E, 
49.412 N, wys. 632 m n.p.m.) (Ryc. 5: 13), gdzie 
znaleziono m.in. fragment wylewu (Ryc. 9: A), 
punkt nr 266 w Sromowcach Wyżnych (20.351 E, 
49.410 N, wys. 618 m n.p.m.) (Ryc. 5: 14), z któ
rego pochodzi m.in. fragment dna (Ryc. 9: B) 
oraz fragment kafla (Ryc. 9: C), punkt nr 270 
z tej miejscowości (20.353 E, 49. 410 N, wys. 
622 m n.p.m.) (Ryc. 5: 15), skąd zebrano m.in. 
fragment dna (Ryc. 9: D), punkt nr 282 w Sro
mowcach Wyżnych (20.359 E, 49. 410 N, wys. 
591 m n.p.m.) (Ryc. 5: 16), gdzie znaleziono 
fragment talerza lub misy (Ryc. 9: E), punkt 
nr 318 w Krośnicy (20.356 E, 49.439 N, wys. 
591 m n.p.m.) (Ryc. 5: 17), skąd zebrano m.in. 
fragment glinianej fajki (Ryc. 9: F), punkt nr 319 
również w Krośnicy (20.344 E, 49.440 N, wys. 660 
m n.p.m.) (Ryc. 5: 18), gdzie znaleziono m.in. frag-
ment dna (Ryc. 9: G), punkt nr 374 w Krościenku 
nad Dunajcem – Tylce (20.376 E, 49.435 N, wys. 
619 m n.p.m.) (Ryc. 5: 19), skąd pochodzi frag-
ment dna (Ryc. 9: I), punkt nr 376 tej miejscowości 
(20.386 E, 49.436 N, wys. 618 m n.p.m.) (Ryc. 5: 
20), gdzie znaleziono  fragment dna (Ryc. 9: J), 
punkt nr 379 z Krościenka nad Dunajcem – Tylki 
(20.394 E, 49. 438 N, wys. 503 m n.p.m.) (Ryc. 5: 
21) skąd pochodzi fragment dna (Ryc. 9: K), 
a także punkt nr 381 z Krościenka n/Dunajcem – 
Tylki (20.392 E, 49. 434 N, wys. 594 m n.p.m.) 
(Ryc. 5: 22) z m.in. fragmentem misy (Ryc. 9: L).

Artefakty z okresu nowożytnego reprezentują 
powszechnie spotykane typy. Ogólnie można 
datować je na XVIXVIII stulecie (por. Dwora
czyński 2008: 304; Španihel 2014: 170, tabl. VI: 
7; Uličný 2008: 514, tab. II: 3). Chronologię frag
mentu fajki (Ryc. 9: F) można przypuszczalnie 
określić na XVIIXVIII w. (por. Bielich 2016: 
127, obr. 3: 2; Holub i in. 2016: 164, obr. 3:5).

W prezentowanym sezonie badawczym zwe
ryfikowano również przekaz ustny: punkt nr 

360 (Sromowce Średnie) (20.389 E, 49. 394 N, 
wys. 516 m n.p.m.) (Ryc. 5: 23), który zwią
zany był ze skarbem monet XVIIwiecznych, 
które zostały odkryte w latach 60. XX w. Według 
odkrywców znajdowały się one w glinianym 
naczyniu (Samsonowicz 1970). Niniejszy przekaz 
usłyszano od trzech osób z trzech miejscowości: 
Sromowce Średnie, Sromowce Niżne i Hału
szowa. Jeden ze znalazców skarbu monet ze Sro
mowiec Średnich wskazał mniej więcej rejon 
znalezienia. Niestety w chwili obecnej nic więcej 
nie wiadomo o znalezionym depozycie. Spowo
dowało to w konsekwencji wykonanie pomiaru 
na podstawie informacji ustnej i wskazaniu rejonu 
odkrycia przez jednego ze znalazców.

pOdsumOWanie

Badania powierzchniowe wykonano na dość 
dużym obszarze Pienin Centralnych i trwały, 
z zakłóceniami pogodowymi, przez pięć miesięcy. 
Podczas badań odkryto wiele punktów pomiaro
wych z archeologicznym materiałem ruchomym. 
Ich datowanie obejmuje górny(?) i późny paleolit, 
mezolit, neolit(?), epokę brązu, średniowiecze 
i okres nowożytny. Uzyskane zabytki stanowią 
istotny przyczynek do rekonstrukcji zasiedlenia 
tego obszaru od epoki kamienia po koniec okresu 
nowożytnego.
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summary

The archaeological survey was undertaken within 
the area of Pieniny Centralne (the Central Pieniny) 
in 2013. The geographic range of this research 
was limited from West and South by the road 
Krośnica – Sromowce Niżne, from North by 
Krośnica stream and from the east by Macelowy 
and Biały streams (Fig. 1).

The research taken in year 2013 covered 
136 points (e.g. Fig. 2 and 5) and gathered 660 
artifacts.

The materials from this research are dated 
to Upper (?) (Fig. 3) and Late Paleolithic (Fig. 4: 
A–D), Mesolithic (Fig. 4: E–F), Neolithic (?) 
(Fig. 6: A), Bronze Age (Fig. 6: B–I, Fig. 7), 
Medieval (Fig. 8) and Modern Period (Fig. 9).


