
Eligiusz Dworaczyński,Andrzej
Szpunar,Jerzy Okoński

Tarnów. Zamek na górze Św.
Marcina
Informator Archeologiczny : badania 14, 222

1980



PP  Pracownie Konserwacji 
Zabytków
Pracownia Archeologiczno- 
Konserwatorska 
Oddział Kraków 
Zakład w Tarnowie

Badania prowadzili mgr Eligiusz Dwora czy li
ski /autor sprawozdania/, mgr Andrzej Szpu- 
nar oraz Jerzy Okoński. Finansował WKZ 
w Tarnowie. Drugi sezon badań* Ruiny zamku, 
okres średniowieczny i nowożytny*

Kontynuowano badania na garbie po zachodniej stronie zamku 
wysokiego. Na tym terenie zlokalizowane było zaplecze gospodarcze, 
otoczone murem obronnym. Wy eksplorowano kolejne odcinki wykopu 
przecinającego majdan do wschodniego załomu wzniesienia. Na głębo
kości kilkudziesięciu centymetrów występowała wszędzie skała calco- 
wa, której strop, utwardzony m iejscam i brukiem, stanowił nawierzch
nię majdanu od 2 połowy X IV  wieku do końca wieku XVI.

W wykopie poprzecznym, przecinającym wschodnią część gar
bu wzdłuż lin ii północ-południe odsłonięto kolejny fragment muru obron
nego, który przebiegał wzdłuż południowego załomu terenu. Do 'muru, 
wykonanego z ciosów piaskowca, dostawiony był budynek o charakterze 
gospodarczym, którego cegła no-kamienny fundament tworzy regularny 
czworobok. Fragmenty podobnej budowli odkryto również w północno- 
wschodniej części badanego obszaru.

Najciekawszego odkrycia dokonano w najbardziej wysuniętej 
na zachód części zaplecza gospodarczego. Na niewielkiej głębokości 
znajdowały s ię  trzy  piece ceglane o owalnych komorach datowane na 
wiek X V I. Ich przeznaczenie nie jest jeszcze jasne, prawdopodobnie 
stanowiły wyposażenie kuchni. W odległości kilku metrów, w kierunku 
wschodnim, odkryto prostokątny otwór wykuty w skale o wymiarach 
4 x 5  m, o pionowych ścianach. Nie osiągnięto dotychczas jego dna. 
Materiał zabytkowy znaleziony w wypełnia ku pochodzi z XVI wieku.

Uzyskany materiał zabytkowy stanowią w większości fragmen
ty naczyń mieszczących s ię  w przedziale chronologicznym od 2 połowy 
X IV  do końca X V I wieku. N ielicznie występują również fragmenty kafli 
renesansowych 1 drobne przedmioty żelazne.

Badania będą kontynuowane.
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