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TYL IC Z Muzeum Archeologiczne 
w Krakowiewoj. nowos ądeckie 

Stanowisko 2

Badania prowadził mgr Stanisław Koło
dziejski. Finansował Urząd Miasta i Gmi
ny w Krynicy. P ierw szy sezon badań. 
Relikty nowożytnego budynku /zamek ? /.

Stanowisko położone jest w zakolu potoku Mochnaczka, na niższej 
terasie . Teren ten był poprzednio objęty badaniami powierzchniowymi, 
które dostarczyły zabytków prahistorycznych w postaci krzemieni posia
dających ślady intencjonalnej obróbki oraz zabytków z okresu nowożyt
nego - ceramika, grot bełtu kuszy, podkowa.

W związku z podjętą budową stadionu sportowego wynikła ko
nieczność przeprowadzenia badań ratowniczych na terenie zagrożonym 
pracami niwelacyjnymi. Wykopem sondażowym o powierzchni 10 m2 
przecięto sztucznie uformowane wzniesienie nad murowaną piwnicą.'
W wykopie odsłonięto pod warstwami gruzu poziom użytkowy składają
cy s ię  z przepalonej gliny i spalenizny. Warstwa ta zawierała znaczną 
ilość zabytków ruchomych w postaci gwoździ, ułamków naczyń ceram icz
nych oraz fragmentów kafli, które to zabytki można datować na okres 
XV I-XV III w. W północnej części wykopu odsłonięto także relikty ka
miennego fundamentu budynku. Był on stratygraficznie związany z wy
żej wspomnianym poziomem użytkowym.

W 2 wykopach sondażowych o powierzchni B m2, zlokalizowanych 
w południowej części stanowiska, na skraju terasy, nie stwierdzono 
warstw kulturowych. N iewielki zakres badań nie pozwala na rekonstruk
cję rozm iarów i wyglądu istniejących tu budowli. Jednakże charakter 
zabytków /kafle bogato ornamentowane/ stanowi przesłankę świadczącą 
za możliwością łączenia, z dużą dozą ostrożności, odsłoniętych konstruk
c ji i  poziomu użytkowego, z wymienionym w źródłach pisanych w poło
wie XV III wieku - zamkiem w Tyliczu.

Materiały l dokumentacja z badań zostały oddane do dyspozycji 
Urzędu Miasta w Krynicy.

Badania wstępne zakończono.
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