Stanisław Kozieł,A. Grygorowicz,A.
Kozieł,J. Orłowski
Tropie, pow. Nowy Sącz
Informator Archeologiczny : badania 1, 372-374

1967

372

niej, węższej ozęśol zamczyska w Tarnowie (zwanego dziś Górą
św*Maroina), kryjąoej ruiny średniowiecznego zamku Spytka z
Meleztyna oraz relikty fortyfikacji nowożytnych*
W obrębie górnej ozęćcl tzw. zumku wysokiegof zbadano
fragmenty nie przekopanych w latach ubiegłych warstw kulturo
wy oh# uzyskująo szereg zabytków ruchomych (m*In*kilkanaście mo
net)« Dokonano także ustałeś stratygraficznyoh, ważnych dla
rekonstrukcji dziejów obiektu 1 doraźnyoh prao konserwatorskich*
W przyległej| od południa 1 wschodu* niższej części zam
czyska rozwinięto badania na większy skalę i tu też uzyskano
najważniejsze wyniki« Odsłonięto przede wszystkim dalsze partie
ceglano-kamiennego buóyrku nowożytnego, zwanego w źródłeoh pi
sanych cekhauzem* Chociaż obiekt nie został jeszoze całkowi
cie odkopany, można już dziś stwierdzić, że jest najokazalszy
w Polsoe, 1 jeden z najbardziej oryglnalnyoh w Europie, 171-

wieozny arsenał wzniesiony zapewne przez hetmana Jana Tarnows
kiego « Mury ćolan wielkiego budynku zachowały się do wysokośol
dwu kondygnaoji, widoczne są okna strzelnlo, korytarze Itp*
Zupełnie nieoczekiwanym odkryciem jest natrafienie na
dwa skarby monet z XV - XVII w«, ukryte we wnękach korytarzyka
arsenału« Jeden z nioh liczy około 600, drugi 800 numizmatów«
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przeprowadzone w Tropiu przy romańskim koéoiele pod wezwaniem
éw.Świerada były V z kolei serią*
V toku prao uzyekano dalsze rozpoznania z zakresu archltek.
tury, które pozwalają na pełniejszą rekanetrukoję bryły ro
mańskiego kośoioła. Stwierdzono, te był on obiektem wolno sto»
jąoym* jednofazowym, a przebudowy 1 rozbudowy mają miejsce
dopiero od 2 połowy w* XIII* Z nowszyoh ustaleń wspomnieć na»
leży o rozposnanlaoh w obrąbie stryohu* Stwierdzono tu pewne
różnloe w górnej.partii murów prezbiterium 1 nawy do wysokośol
około 1 m poniżej obeonej korony murów* Są one wynikiem przebu»
dowy lub podwyższenia murów przy nżyolu dużej llośol romańskich
olosów* Obeone sklepienie nad prezbiterium wykonane jeat z oeg»
ły palcówki 1 może byó renesansowe* Ha zewnątrz kościoła odsło»
nięto relikty półnoono»zaohodnlej przypory gotyokiej, zaohowanej jedynie w fondamentowyoh partiaoh.
V wykopie przy wspomnianej przyporze, natrafiono na war»
stwę pochodzącą z wyburzenia saohodniego muru romaósklego koś»
oioła (przebudowa nawy w 1634 r.) a w niej znaleziono romański
detal arohitektoniozny, z łuku okna bez rozglifienla. Wiązać gc
można z uprzednio odkrytymi elementami domniemanego triforium
z zachodniej óolany nawy*
Ponadto rozpoznano wątki murów osearlum oraz odkryto przy
nim dwa olągi murów odgradzuj^oyoh od półnoonego zaohodu daw
ny omentarz przykościelny* Na podstawie gliniano - wapiennej
zaprawy, która występuje również w gotyokioh wątkaoh murów
kościoła, należy je datować na w* XIV » XV* Zburzenie tyoh
murów wolno wiązać z przebudową koaoloła w 1 połowie XVII w,
kiedy zbudowano nowy mur obwodowy, obejmująoy mniejszy zasiąg
oaentarza*
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Brak warstwy kulturowej z wozesnego średniowiecza, w re
jonie kościoła, oraz ułamki naozyć znajdywane w różnyoh punktaoh, pozwalają przypuszczać, że istniejąoa tu,osada - znana
z* źródeł pisanyoh już w XIII w. - miała oharakter rozproszony.
Jej znaozenle podkreśla usytuowani* u przeprawy przez Dunajeo,
przy "szlaku węgierskim", który biegł tędy na odoinku Stary
Sącz - Czohów*
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Sondaż na terenie miasta pozwolił ha uohwyoenie narożnika
nieiatnlejąoego kośoloła dominikańskiego zbudowanego na prze
łomie X7I-XVII wieku* W badanym miejacu nie stwierdzono ele
mentów etarezyoh niż z XVI wieku*
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