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Warstwa 7b – spłaszczony less (lub deluwium lessowe wg Morawskiego) ze 
śladami krioturbacji i nielicznymi węgielkami

Warstwa 7c – piaski warstwowane
Warstwa 8a i 8b – piaszczysto-żwirowa formacja z przewarstwieniami zgli-

nionego piasku w spągu 8a
Warstwa 9 – stanowi ją silnie skrasowiała skała wapienna
Pierwszy z odkrytych poziomów archeologicznych znajdował się w war-

stwie 5. Tworzyło go bogate nagromadzenie kamiennych artefaktów stanowią-
cych pozostałości po pracowniach epigraweckich.

W warstwie 6 wystąpił następny poziom kulturowy związany z oryniackim 
kompleksem kulturowym. Oprócz licznych zabytków kamiennych pochodzą 
z niego również fragmenty oszlifowanych grudek hematytu z nacięciami.

Z warstwami 7a-ce były związane interstratyfikowane poziomy artefaktów 
kompleksu lewaluasko-mustierskiego reprezentowane przez kilka wariantów 
(w tym wariant z elementami wiórowymi, dawniej datowany na okres przed-
ostatniego zlodowacenia, a nowe datowania metodami TL umieszczają ten 
zespół w ramach późnych faz środkowego paleolitu w okresie około 50 000 
BP). Wydaje się obecnie, że cały zespół z warstwy 7 jest przemieszany, a wy-
stępująca w jej obrębie gleba, określana wcześniej jako interglacjalna, nie jest  
glebą in situ.

W warstwie 8 stwierdzono obecność materiałów środkowopaleolitycznych 
związanych z mikockim kompleksem kulturowym (wystąpiły m.in. 2 okazy kla-
sycznych noży prądnickich w typie przypominającym okazy ze Schroniska Wy-
lotne bez odbić pararylcowych).

Materiały z dokumentacji z badań są przechowywane w Zakładzie Epoki 
Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Préhistoire Européenne”.
Badania na tym etapie zostały zakończone. Należy wykonać liczne badania 

sondażowe w okolicach stanowiska II a.

obozowiska dolno- i środkowopaleolityczne•	
Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym ze względu na nie-

kontrolowaną eksploatację piasku oraz postępujące procesy stokowe prowa-
dzące do stałej degradacji terenu, prowadzone przez dr Edelgardę M. Foltyn 
(Uniwersytet Śląski) i Eugeniusza Foltyna. Finansowane przez WKZ w Opolu. 
Czwarty sezon badawczy.

Stanowisko jest położone na kulminacji zalesionego wzniesienia. 
Otwarto 3 wykopy i przebadano łącznie około 50 m² o głębokości do około 

3,50 m. Odkryto kilkadziesiąt zabytków krzemiennych.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 

Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 23-36.

obozowisko z okresu paleolitu środkowego•	
gleba kopalna z okresu paleolitu górnego (?)•	
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
kompleks lendzielsko-polgarski (późny neolit ?)•	

Sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 27 lipca do 
18 sierpnia przez dr. hab. Jacka Lecha (autor sprawozdania, Instytut Arche-
ologii i Etnologii PAN, Ojcowski Park Narodowy). Finansowane przez In-
stytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Ojcowski Park Narodowy. Drugi  
sezon badań.

Celem podjętych w 1998 r. i kontynuowanych w 2000 r. badań sondażo-
wych było rozpoznanie charakteru osadnictwa neolitycznego na tym stanowi-
sku, grubości pokrywy lessowej oraz stwierdzenie obecności lub braku krze-
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mieni w występujących pod lessem glinie eluwialnej i zwietrzelinie wapiennej. 
Prace z 1998 r. ujawniły również występowanie w głębszych warstwach wyko-
pu II/98 ubogich materiałów środkowopaleolitycznych, dlatego celem badań 
sondażowych w 2000 r. stało się też bliższe rozpoznanie pozostałości tego 
osadnictwa, zwłaszcza pozycji stratygraficznej odkrytych materiałów. Wyniki 
dotychczasowych prac:

1. Potwierdzono obecność na stanowisku pozostałości osadnictwa neoli-
tycznego wspólnot wstęgowych, ale sprecyzowanie jego charakteru wymaga 
dalszych badań. Pięć zlokalizowanych w wykopach 1/98 i 1/2000 obiektów 
(jam), z czego co najmniej 4 należy uznać za neolityczne, pozwala mieć nadzie-
ję, że w toku dalszych badań uda się określić sposób i skalę wykorzystywania 
tego terenu przez społeczności wstęgowe. Ubóstwo materiału archeologiczne-
go może wskazywać, iż jamy stanowią peryferię osadnictwa stałego z sąsiedz-
twa, związanego najpewniej z pobliską Jaskinią Ciemną.

2. W wykopie II/98 natrafiono na ubogie, silnie spatynowane, środkowo-
paleolityczne wytwory krzemienne. Miejsce ich znalezienia znajduje się na 
skale wapiennej, kulminacji Góry Koronnej nad Jaskinią Ciemną. Są to zatem 
materiały znalezione niemal in situ. Stwierdzono, że krzemienie spatynowane 
z wykopu II/98 i II/2000 są związane z warstwami glin występujących poniżej 
lessu i na granicy z nim.

3. W wykopie 1/2000 odkryto glebę kopalną w spągu warstwy lessu, poni-
żej jam neolitycznych. Być może jest ona związana z górnym paleolitem. Roz-
poznanie jej oraz stwierdzonej tam niewielkiej zawartości archeologicznej (po-
jedyncze drobne odłupki i odpadki przemysłowe wśród okazów naturalnych) 
wymaga dalszych badań.

Stwierdzono, że stanowisko Smardzowice I obejmuje także przyległą część 
lasu Ojcowskiego Parku Narodowego, należącą administracyjnie do Ojcowa, 
oraz uzyskano ważne dane geologiczne i geomorfologiczne dotyczące charak-
terystyki wierzchowiny jurajskiej nad Jaskinią Ciemną.

4. Stanowisko jest zachowane względnie dobrze – odkryte jamy są dość 
głębokie. Ranga stanowiska jest duża, jednak nie ze względu na jakościowe lub 
ilościowe cechy uzyskanych dotychczas materiałów, a ze względu na przyna-
leżność stanowiska do kompleksu osadniczego Jaskini Ciemnej, najważniejsze-
go stanowiska archeologicznego w Jurze Ojcowskiej i na obszarze przewidzia-
nym do zgłoszenia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Patrimoine 
mondial de l’Unesco). Stanowisko Smardzowice I jest też pierwszym paleoli-
tycznym stanowiskiem otwartym odkrytym na Jurze Ojcowskiej oraz ważnym 
ogniwem w rekonstrukcji systemów osadnictwa środkowopaleolitycznego 
i neolitycznego związanych z Jaskinią Ciemną.

Materiały i dokumentacja z badań jest przechowywana w Instytucie Ar-
cheologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Wyniki badań zostały opublikowane w książce „Z archeologii Ukrainy 
i Jury Ojcowskiej”, Ojców, 2001.

Badania będą kontynuowane.

obozowisko, pracownia krzemieniarska: z górnego paleolitu, ze schył-•	
kowego paleolitu (kultura świderska)
ślad osadnictwa neolitycznego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez mgr Grzegorzatę 
Molendę i mgr. Artura Rapińskiego (Wojewódzki Ośrodek Służby Ochrony 
Zabytków w Opolu). Badania były finansowane przez WKZ w Opolu. Pierwszy 
sezon badawczy.

Nawarstwienia kulturowe były posadowione płytko pod piaszczystą war-
stwą orną. Ze względu na głęboką orkę i postępującą erozję gleby badania mia-
ły charakter ratowniczy. W 2000 r. przebadano sondażowo około 10 m2, odkry-
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