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Abstract. A new archaeological site was accidentally discovered in the area of 
Jaworki – Biała Woda village. Four stone artifacts and one fragment of ceramic 
were discovered in an arable field. This short paper presents information about 
this stone artifacts.
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Wstęp

W archeologicznej praktyce badawczej często 
wykorzystuje się metodę badań powierzchniowych. 
Posiadają one długą tradycję, a ich stosowanie 
w województwie małopolskim poświadczone 
jest już dla XIX stulecia (Tunia 1997). Niniejszy 
tekst dotyczy pojedynczego przypadkowego 
znaleziska, dokonanego na powierzchni pola 
ornego. Nie jest ono związane z szeroką akcją 
badań powierzchniowych w Beskidzie Sądeckim 
(Tunia 1977, 1980) i obecnie zakończonymi bada-
niami powierzchniowymi w polskiej części Pienin 
(m.in. Wawrzczak, Profus 2012, 2016).

Metodyka

Stanowisko zostało ujawnione przypadkowo, 
w trakcie rodzinnego spaceru na terenie miejsco-

wości Jaworki – Biała Woda. Podjęto standardową 
procedurę archeologiczną (Wawrzczak 2017). Dla 
stanowiska wykonano kartę AZP (Archeologicz-
nego Zdjęcia Polski), gdzie zaznaczono lokali-
zację nowo odkrytego miejsca, podano odkryte 
wyroby, a także określono ich chronologię. Kartę 
wraz z opisem sytuacji pozyskanych zabytków 
przesłano do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków. Materiał został przekazany do Muzeum 
im. Józefa Szalaya w Szlachtowej.

LokaLizacja stanowiska

Stanowisko odkryte w Jaworkach – Białej Wodzie 
(49°24′N i 20°34′E) pod względem geograficznym 
znajduje się w Beskidzie Sądeckim, w strefie gra-
nicznej Beskidu Sądeckiego z Małymi Pieninami 
(Kondracki 2000: 334–335, 355, 357). Zostało 
zlokalizowane na łagodnym zboczu o wystawie 

mailto:m.wawrzczak@interia.pl


132 Pieniny – Przyroda i Człowiek 15, 2018

południowo-zachodniej, które opada w kierunku 
potoku Biała Woda (Ryc. 1). Stanowisko zloka-
lizowane jest na niewielkim polu ornym (Fot. 1). 
Pokrywa glebowa jest zwięzła, gliniasta. 

Opis materiałóW

Na stanowisku znaleziono:
1) rdzeń wiórowo-odłupkowy z radiolarytu 

czerwonego; negatywy odbić wielokierunkowe; 
pięta rdzenia częściowo przygotowana; duży 
udział powierzchni nieprzemysłowej i korowej; 
wymiary: 20 × 28 × 19 mm (Ryc. 2A).

2) drapacz wykonany z okruchu radiolarytu 
stalowo-szarego; drapisko uformowane retuszem 
półstromym; powyżej 50% powierzchni nieprze-
mysłowej; wymiary: 26 × 22 × 13 mm (Ryc. 2B).

3) okruch negatywowy z radiolarytu stalowo- 
szarego; pojedyncze negatywy drobnych odbić; 

powyżej 50% powierzchni nieprzemysłowej; 
wymiary: 17 × 27 × 15 mm (Ryc. 2C).

4) drobny odłupek z radiolarytu stalowo-sza-
rego; słabo zaznaczona piętka; wymiary: 12 × 9 
× 3 mm (Ryc. 2D).

Poza materiałem kamiennym znaleziono 
również fragment brzuśca ceramiki z okresu 
nowożytnego, ale nie jest ona w tym miejscu 
analizowana. Najprawdopodobniej związana jest 
z osadnictwem Rusinów Szlachtowskich, histo-
rycznie udokumentowanym na danym obszarze 
(Wawrzczak, Vončina 2016).

analiza i chrOnOlOgia

Przypadkowe znalezisko wyrobów  kamiennych 
z Jaworek – Białej Wody to niewielki zbiór 
liczący cztery zabytki. Pomimo niewielu cech dia-
gnostycznych, pod względem chronologicznym 

Ryc. 1. Jaworki – Biała Woda, gm. Szczawnica. Mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fig. 1. Jaworki – Biała Woda, Szczawnica commune. Map with the location of archaeological site
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Fot. 1. Jaworki – Biała Woda, gm. Szczawnica. Miejsce znalezienia zabytków
Phot. 1. Jaworki – Biała Woda, Szczawnica commune. The place where stone artifacts were discovered

Ryc. 2. Jaworki – Biała Woda, gm. Szczawnica. Pozyskane artefakty z radiolarytu: A – rdzeń, B – drapacz, C – okruch nega-
tywowy, D – odłupek
Fig. 2. Jaworki – Biała Woda, Szczawnica commune. Artifacts obtained from radiolarites: A – core, B – end-scrape, C – nega-
tive crumble, D – flake
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wydaje się jednak jednorodny. Prezentowany 
materiał pod względem technologicznym kore-
sponduje w głównej mierze z wyrobami zali-
czanymi do wczesnej epoki brązu (Kopacz, 
Valde-Nowak 1987: 74).

W przypadku rdzenia z radiolarytu czerwonego 
podobne wyroby znane są z Orawy (Jabłonka, 
stan. 22) (Valde-Nowak 1986: 117, Abb. 2E). Dla 
drapacza z prezentowanego zbioru można również 
wykazać analogię w karpackich krzemieniarskich 
znaleziskach odniesionych do epoki brązu. Przy-
kładem może być wyrób znany z Beskidu Sądec-
kiego (Maszkowice, stan. 1) (Valde-Nowak 1989: 
93, ryc. 10, 2). Pozostałe dwa wyroby w postaci 
negatywowego okrucha i odłupka są wyrobami 
bez cech diagnostycznych, powszechnymi na sta-
nowiskach związanych z wytwarzaniem narzędzi 
lub broni ze skał krzemionkowych.

Pod względem surowcowym prezentowany 
materiał jest jednorodny. Artefakty zostały wyko-
nane z radiolarytu, którego złoża znajdują się 
na całym obszarze Pienin (Kozłowski i in. 1981, 
Rydlewski 1989), czyli w najbliższej okolicy. 
Znaleziska kamienne z tego obszaru zaliczane 
do (wczesnej) epoki brązu przede wszystkim 
bazują na tym surowcu (Rydlewski, Valde-Nowak 
1981; Wawrzczak, Profus 2016: 190).

Powiązanie znalezionych wyrobów z poszcze-
gólnymi jednostkami taksonomicznymi nie jest 
w tym momencie w pełni możliwe. Jest to zbiór 
powierzchniowy i przez to obarczony interpreta-
cyjną niepewnością. Wydaje się jednak, że można 
je wiązać z inwentarzami typu orawskiego. Roz-
przestrzenienie tego typu wyrobów na obszarze 
Karpat jest stosunkowo duże. Znajdowane są one 
od wschodniej partii terenu (Bieszczady) (Par-
czewski i in. 2012: 21–22; Pelisiak, Maj 2013), 
po Orawę na zachodzie (Valde-Nowak 1986). 
W związku z tym prezentowany materiał wpisy-
wałby się dobrze w zasięg terytorialny tego typu 
inwentarzy.

pOdsumOWanie

Na granicy Beskidu Sądeckiego i Pienin (miej-
scowość Jaworki – Biała Woda) przypadkowo 
zlokalizowano nowe stanowisko archeologiczne. 
Analizowany materiał zebrany z powierzchni 

pola ornego w postaci rdzenia, drapacza, okruchu 
negatywowego oraz odłupka wydaje się jedno-
rodny. Wykonany został z pienińskiego radio-
larytu. Pod względem chronologicznym można 
łączyć go przypuszczalnie z wczesną epoką brązu.

piśmiennictWO

Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. –– PWN, 
Warszawa.

Kopacz J., Valde-Nowak P. 1987. Episznurowy przykarpacki 
krąg kulturowy w świetle materiałów kamiennych. –– 
Archeologia Polski, 32(1): 55–92.

Kozłowski J. K., Manecki A., Rydlewski J., Valde-Nowak P., 
Wrzak J. 1981. Mineralogico-geochemical characteristics 
of radiolarites used in the Stone Age in Poland and Slo-
vakia. –– Acta Archaeologica Carpathica, 21: 171–210.

Parczewski M., Pelisiak A., Szczepanek K. 2012. Najdaw-
niejsza przeszłość polskich Bieszczadów. –– Materiały 
i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicz-
nego, 33: 9–42.

Pelisiak A., Maj Z. 2013. New Neolithic and Early Bronze Age 
finds from the Bieszczady Mountains (Wetlina river valley 
and its surroundings). –– Acta Archaeologica Carpathica, 
48: 265–272.

Rydlewski J. 1989. Pienińskie złoża radiolarytu i ich eksplo-
atacja w epoce kamienia i wczesnej epoce brązu na Pod-
halu. –– Acta Archaeologica Carpathica, 28: 25–79.

Rydlewski J., Valde-Nowak P. 1981. Badania sondażowe 
na stan. 1 we Frydmanie, woj. Nowy Sącz. –– Acta Archa-
eologica Carpathica, 21: 89–94.

Tunia K. 1977. Archeologiczne zdjęcie terenu polskiej części 
dorzecza Popradu. –– Acta Archaeologica Carpathica, 17: 
183–206.

Tunia K. 1980. Archeologiczne zdjęcie terenu dorzecza Kamie-
nicy. –– Acta Archaeologica Carpathica, 20: 121–127.

Tunia K. 1997. Archeologiczne rozpoznanie powierzchniowe. 
[W:] K. Tunia (red.), Z archeologii Małopolski. Historia 
i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej. –– 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN oddział w Krakowie, 
Kraków, ss. 57–86.

Valde-Nowak P. 1986. Inventare des Orawa – Typus und ihre 
Bedeutung in der Bezeichnung der Besiedlung aus der 
Frühbronzezeit in den Karpaten. [W:] B. Chropovský 
(red.), Urzeitliche und Frühhistorische Besiedlung der 
Ostslowakei in Bezug zu den Nachbargebieten. –– AÚ 
SAV, Nitra, ss. 115–123.

Valde-Nowak P. 1989. Zabytki kamienne z wielokulturowej 
osady w Maszkowicach nad Dunajcem. –– Acta Archa-
eologica Carpathica, 28: 81–107.

Wawrzczak M. 2017. Der zufällige archäologische Fund aus 
Kluszkowce (Südpolen). –– Ochrona Beskidów Zachod-
nich, 7: 48–51.



 M. Wawrzczak: Znalezisko artefaktów kamiennych z Jaworek – Białej Wody 135

Wawrzczak M., Profus T. 2012. Archeologiczne badania 
powierzchniowe w Pieninach. I. Historia badań i zało-
żenia metodyczne. –– Pieniny – Przyroda i Człowiek, 12: 
117–127.

Wawrzczak M., Profus T. 2016. Archeologiczne badania 
powierzchniowe w Pieninach. II. Komunikat z prac 
w 2012 roku. –– Pieniny – Przyroda i Człowiek, 14: 
185–192.

Wawrzczak M., Vončina M. 2016. Niewykorzystane dzie-
dzictwo kulturowe. Problem historycznych pozostałości 
na terenie rezerwatu Biała Woda w Małych Pieninach 
(płd. Polska). –– Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 
35(4): 83–91.

summary

Some archaeological materials were discovered 
during a family trip to Jaworki – Biała Woda. They 
were found in an arable field, on the SW part of 
a slope (Phot. 1, Fig. 1) and included: core, end-
scraper, negative crumb and flake (Fig. 2A-D). 
The findings were made from Pieniny radiolarite 
and from the technological point of view could 
represent materials from Early Bronze Age.


