
Gospodarze Zamku Tarnowskiego
w datach i dokumentach

Wiek XII i XIII – „prehistoria“ wzgórza zamkowego

zgórze zamkowe posiada historię dawniejszą niż dzieje samego zamku. Odkry−
ty podczas wykopalisk cmentarz szkieletowy (trzy groby szkieletowe na wschod−
niej części wzgórza) pozwala przypuszczać, że właśnie w tym obronnym z natu−

ry miejscu stał benedyktyński kościół pod wezwaniem św. Marcina, pierwszy parafialny
kościół w tej okolicy, powstały w końcu XI lub początku XII wieku1. Miejsca pochówku
na wzgórzu zamkowym zostały w XIV w. przystawione fundamentami zamku. Musiały
być zatem starsze od niego. Istnienia w tym miejscu dawnego osadnictwa dowodzą także
odnalezione przez archeologów liczne zabytki ruchome z XIII w.2

Spadkobiercą tradycji i wezwania świątyni benedyktyńskiej jest istniejący do
dzisiaj modrzewiowy kościół pod wezwaniem św. Marcina z XV wieku, który stanął szczy−
cie Góry – zwanej właśnie od jego pradawnego wezwania – św. Marcina (384 m n.p.m.).

1327 – 13523 Spycimir z Melsztyna
(od 7. roku panowania króla Władysława Łokietka

do 19. roku panowania Kazimierza Wielkiego)

roku 1327 wojewoda krakowski Spycimir, właściciel części wsi Tarnów Wiel−
ki, (Magnum Tharnov) nabył od Leonarda herbu Rawicz pozostałą część tej
miejscowości i przystąpił do budowy swojej rezydencji. W „Kronice tarnow−

skich Bernardynów“ czytamy: Jak wynika z najdawniejszych źródeł pisanych, w tym
samym miejscu, w którym został wybudowany klasztor wraz z jego kościołem, początek
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1 Hipoteza wysunięta przez mgr. K. Bańburskiego w roku 1995, o której wzmianki pojawiają się niekiedy w pub−
likacjach dr. A. B. Krupińskiego, np. Ruiny zamku na Górze św. Marcina, „Tygodnik Tarnowskie Azoty“ nr
11/2000, s. 4

2 E. Dworaczyński, Nowe ślady pierwszej fazy zamku, w: Badania Archeologiczne w woj. tarnowskim w 1985,
Tarnów 1986, s. 12−13.

3 Lata, w których dana osoba była właścicielem dóbr tarnowskich.



brał już zamek [stawiany] przez komesów tarnowskich na fundamentach i bezpiecznych
murach. Ponieważ należało wyznaczyć inne miejsce na taki sam zamek, wolą komesów
było, aby kolejni następcy, świadomi przyszłości i pod wpływem Boskiego natchnienia
wyznaczyli to samo miejsce po kościół. Ich pragnienia i śluby zostały spełnione po stu
trzydziestu latach w osobie najgodniejszego potomka, Jana Amora, komesa na Tarnowie,
który na tym fundamencie, jak już wcześniej powiedzieliśmy, wraz z najczcigodniejszym
panem Rafałem Amorem, kanonikiem Katedry Krakowskiej, jego rodzonym bratem, zaczęli
budowę kościoła i klasztoru, korzystając z własnych dóbr i majątków.4

Spycimir z Piasków (później „z Melsztyna“5) należał do najbliższych współpra−
cowników króla Władysława Łokietka w dziele odbudowy Królestwa Polskiego. W roku
1331 otrzymał najwyższą w Polsce świecką godność – kasztelana krakowskiego. Dowo−
dem najwyższego zaufania jakim darzył go król był fakt wyznaczenia go razem z Jaro−
sławem, archidiakonem krakowskim na opiekuna i doradcę królewicza Kazimierza, który
w przyszłości otrzymał przydomek „Wielki“.6 W 1328 roku – na zjeździe w Wiślicy
monarcha nadał Spycimirowi wieś Tarnów Mały (Parvum Tharnow lub Parvum
Tharnovecz). Wkrótce po tym nadaniu dostojnik rozpoczął tam budowę swojego zamku,
a w jego pobliżu założył wieś Podgrodzie7. Zamek stał się siedzibą rodową potomków
Leliwity, a przy tym jedną z pierwszych w Polsce warownych siedzib magnackich, usy−
tuowanych w założeniu w centrum wielkiej własności ziemskiej.

7 marca roku 1330 Tarnów otrzymał prawa miejskie. W tym czasie mogła trwać
jeszcze przez rok budowa zamku, ponieważ w roku 1331 (13 maja) biskup krakowski
Jan Grot konsekrował kaplicę pod wezwaniem NMP na prawach kościoła parafialnego
dla mieszkańców zamku8. W 1342 r. kasztelan krakowski pismem danym na Zamku
Tarnowskim (In Castro nostro Tarnoviensi) powierzył niejakiemu Mikołajowi lokację
wsi na prawie magdeburskim, na terenie lasu zwanego Keyzerswald. Wieś nosiła potem
nazwę Klikowa. Jest to pierwszy znany dokument wydany na Zamku Tarnowskim.

Rysunek A ukazuje próbę rekonstrukcji zamku w jego najwcześniejszej postaci
widzianej od południowego−wschodu. Obwód obronny stanowił mur o grubości 2,3 m
(4 łokci), okalający wzgórze, z furtą od południowego zachodu w pobliżu której stała
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4 Archiwum Prowincji OO Bernardynów w Krakowie, sygn. XIV−a−2, s. 2, tłum. Elżbieta Kras.
5 Pisał się tak po wybudowaniu we wsi Charzewice nad Dunajcem swojego drugiego zamku, po roku 1347.
6 J. Leniek, Tarnów za czasów Leliwitów, w: J. Leniek, Fr. Herzig, Fr. Leśniak, Dzieje miasta Tarnowa, Tarnów

1911, s. 21.
7 S. Mateszew, F. Sikora, Osadnictwo i stosunki własnościowe w regionie tarnowskim, w: Tarnów. Dzieje mias−
ta i regionu, t. 1, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Tarnów 1981, s. 123.

8 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. I, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965, nr 38. Biskup uposażył ją
dziesięcinami z wsi Pomianowa Wola i Jadowniki. Prawdopodobnie jest to najstarsza znana w Polsce kaplica
zamkowa w rezydencji świeckiego możnowładcy.
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la Kazimierza Wielkiego w roku 1334.13 Następnie przystąpił do rozbudowy rezydencji,
w wyniku której powstała sala o powierzchni 72 m2. Budynek został ozdobiony kamien−
nym detalem architektonicznym z herbami Leliwy. Zachowało się okienko w formie
kwadratu postawionego na wierzchołku, którego rozmiary i profil zbliżone są do okie−
nek w górnej partii pałacu królewskiego na zamku w Szydłowie, co zdaniem autora tych
badań, T. Linieckiego, mogło być efektem skorzystania przez Spycimira z tego samego
warsztatu budowlanego. Herby bardzo rzadko występujące w wystroju gotyckich ka−
mienic w Krakowie i możliwość korzystania z usług królewskiego muratora świadczą
o niezwykle wysokiej pozycji Leliwity w Królestwie14. Nie można wykluczyć, że w Zamku
Tarnowskim wystąpiła sytuacja, kiedy wysoki dostojnik i zausznik króla zbudował swoją
rezydencję w formie zamku królewskiego o pomniejszonych rozmiarach15.

1352 – 1372 Rafał z Tarnowa
(od 19. roku panowania króla Kazimierza Wielkiego

do 2. roku panowania Ludwika Węgierskiego)

o śmierci Spycimira, założyciela miasta i fundatora zamku, dziedzictwo tarnow−
skie objął najmłodszy z jego siedmiu synów Rafał (podkomorzy sandomier−

ski, a potem kasztelan wiślicki) dając początek linii Leliwitów Tarnowskich. Zamek Mel−
sztyn i podległe mu dobra odziedziczył inny z synów – Jan, dając początek Melsztyńskim.
W czasach rządów Rafała miało miejsce w Zamku Tarnowskim kilka ciekawych
wydarzeń. W listopadzie 1361 r. i czerwcu 1364 r. podejmował tam króla Kazimierza
Wielkiego. Podczas drugiego pobytu monarchy dotychczasowy dziedziczny wójt Tarnowa
Jakub zrzekł się – w obecności króla – swojej władzy nad miastem na rzecz panów na
Tarnowie. W 1362 r. Rafał ufundował ołtarz pod wezwaniem Świętego Krzyża w kap−
licy zamkowej, który bp krakowski Jan Bodzanta uposażył dziesięcinami z Koszyckiej
Woli i połowy Łękawicy16. W wydanym przez niego piśmie czytamy m.in., że zezwala
on na realizację zamysłu erygowania ołtarza ku czci Krzyża Św. w kaplicy Zamku Tar−
nowskiego, wybudowanej ku chwale sławnej Dziewicy Maryi na prośbę szlachetnego
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wieża główna. Większa, niż w pozostałych częściach zamku gotyckiego, grubość muru,
wskazuje, że najstarszą częścią mieszkalną zamku był budynek wieżowy, przylegający
do południowo−wschodniego zakola muru obwodowego9 i podzielony w przyziemiu na
dwa nierównej wielkości pomieszczenia. Można domniemywać, że posiadał trzy kondy−
gnacje. Prawdopodobnie po pewnym czasie sam Spycimir, lub jego syn Rafał, rozbu−
dował zamek o kamienicę z trzema pomieszczeniami na każdej kondygnacji, sklepionymi
w dolnej, opartą o północny odcinek muru obwodowego. Mur magistralny tej kamieni−
cy liczy ok. 1,7 m, zaś ściany działowe do 0,8 m. Mury uformowano głównie z piaskow−
ca techniką opus emplectum, tzn. stawiano dwie równoległe ściany z ciosanego kamienia,
a wnętrze pomiędzy nimi wypełniono ubijanym gruzem zalewanym zaprawą. W miejs−
cach wymagających większej precyzji wykonania mur licowano cegłą. Powierzchnię
mieszkalną zamku powiększała tzw. Kurza Noga, stanowiąca aneks tego budynku,
osadzony na północnym odcinku muru obok wieży, wysoko nad stromym stokiem.

Kolista i wolnostojąca wieża oraz kaplica Zamku Tarnowskiego były elementa−
mi wyjątkowymi w rezydencji świeckiego dostojnika w ówczesnej Polsce. Wieża o ta−
kiej formie była bowiem budowlą zarezerwowaną dla zamków królewskich i ksią−
żęcych10. Symbolizowała sądownicze uprawnienia władcy na podległym mu terytorium.
Rzadko pojawiała się w zamkach biskupich. Kaplica również była stałym elementem
rezydencji królewskich i biskupich. Zbudowanie zamku, a szczególnie takiego jak
tarnowski, nie było tylko kwestią ambicji czy możliwości finansowych fundatora,
wymagało także oficjalnej zgody króla, w tym przypadku Władysława Łokietka. Pra−
wie równocześnie z kasztelanem krakowskim Spycimirem zamek tego samego typu sta−
wiał w Iłży spokrewniony z nim biskup krakowski Jan Grot herbu Rawicz, ten sam, który
konsekrował kaplicę tarnowskiego zamku. Wiadomo, że potem król Kazimierz Wiel−
ki zwykle odmawiał prośbom o pozwolenie na budowę tego typu wież w prywatnych
siedzibach11.

Nie wiemy jak wyglądały wnętrza zamków Spycimira w Tarnowie12 i w Melszty−
nie, ale istnieją pozostałości wystroju jego krakowskiej siedziby, która znajdowała się
przy ul. Franciszkańskiej (dzisiejszej Brackiej 3/5). Wieżę mieszkalną, odebraną wójto−
wi Henrykowi po buncie mieszczan niemieckich w 1312 r., kasztelan otrzymał od kró−
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9 Za zwrócenie na to uwagi dziękuję P. mgr. inż. W. Niewaldzie.
10 Przyjętą tutaj formę i lokalizację wieży wiązać można z typem zamku, który szczyt swojej popularności za naszy−

mi południowymi i zachodnimi granicami przeżywał w drugiej połowie XIII wieku. W Małopolsce większość
z nich to zamki królewskie pełniące funkcje militarnej osłony komór celnych (np. Czchów, Dobczyce, Czorsz−
tyn, Rytro, Myślenice).

11 J. Skuratowicz, O najstarszych prywatnych zamkach w Wielkopolsce, w: J. Wiesiołowski (red.), Zamek i dwór
w średniowieczu, Poznań 2001, s. 24.

12 Z gotyckiego wystroju zamku zachowały się m.in. „wtopione“ w środkowym filarze „arsenału“ dwa fragmenty
gotyckiego, profilowanego obramienia okna łukowego użyte jako materiał wtórny.

13 Opracowanie na temat autorstwa T. Linieckiego pt. Dom wójta Henryka z wieku XIII w Krakowie, KAiU, t.
XXXIII, 1988, z.4, s. 287−297; wszystkie informacje na ten temat cytowane za A. Marciniak−Kajzer, Fundacje
architektoniczne małopolskich Leliwitów, Łódź 2001, s. 23−24.

14 A. Marciniak−Kajzer, tamże, s. 24.
15 Przypadek zamku możnowładczego Vizmburk w Czechach stanowiącego jakby miniaturę zamku królewskiego,

zbudowaną przez królewskich muratorów przedstawiłem w: Zamek Tarnowski w świetle inwentarzy z XVII wieku,
„Rocznik Tarnowski 1999/2000“, s. 23−24. Zamek Vizmburk stanowił własność Tasa herbu Strzemię, przez
pewien czas zarządcy Ziemi Krakowskiej w czasach króla Wacława II. Zamek Vizmburk był w swojej formie
podobny do Zamku Tarnowskiego.

16 S. Mateszew, F. Sikora, Osadnictwo..., dz. cyt., s. 127.



na. Po śmierci Jana w r. 1409 jego synowie podzielili się majątkiem. Tarnów otrzymał
Rafał, ale niebawem zmarł i miasto wraz z zamkiem przeszło w ręce Jana, który zrzu−
cił szaty duchowne i przyjął urząd wojewody krakowskiego.

(przed) 1415 – (po) 1433 Jan z Tarnowa zwany Validus
(od ok. 29. roku panowania króla Władysława Jagiełły

aż do ostatniego roku panowania tego władcy)

an z Tarnowa zwany Validusem (z łac. mocnym, zdrowym) – jako wojewo−
da krakowski wywierał znaczny wpływ na politykę króla i brał udział we
wszystkich ważnych wydarzeniach politycznych tej epoki w Polsce. Podob−

nie jak ojciec stał na straży młodej unii Polski i Litwy. Wziął udział w bitwie pod Grun−
waldem jako członek tajnej rady wojennej i prowadząc tam własne chorągwie. Po
bitwie przyjął w imieniu króla hołd od mieszczan elbląskich. Kilkakrotnie posłował do
króla węgierskiego, a potem także cesarza rzymskiego Zygmunta Luksemburskiego.

Jan z Tarnowa żonaty był z Elżbietą ze Šternbergu na Morawach, z którą miał
czterech synów noszących imię Jan i jednego Rafała. Będąc wychowany w duchu kul−
tury antycznej, w połowie 1433 r. ofiarował stanowisko wychowawcy swoich synów
„Grzegorzowi z Sanoka, pierwszemu programowemu zwolennikowi humanizmu w Pol−
sce, przyjacielowi J. Długosza i F. Kallimacha“20, który początkowo nauczał ich na Zamku
Tarnowskim, a potem w Krakowie. Tam uczyli się i bawili razem ze swoimi rówieśnika−
mi, królewiczami Władysławem i Kazimierzem.

Po śmierci wojewody krakowskiego Jana z Tarnowa zarządem nad dobrami
zajęła się wdowa po nim Elżbieta. Przeciw niej wystąpili krewni wojewody. W wyniku
ugody zawartej w 1437 r. miasto i zamek stało się wspólną własnością jego synów.
W Zamku Tarnowskim zamieszkał najmłodszy z nich Jan Amor. W 1448 r. po śmier−
ci dwóch braci poległych w bitwie pod Warną i matki Elżbiety, oraz przyjęciu święceń
kapłańskich przez Rafała, dwaj pozostali wojewodzice dokonali nowego podziału dóbr,
w wyniku którego Jan Feliks otrzymał klucz rzochowski wraz z zamkiem w Rzemie−
niu. On właśnie stał się protoplastą istniejącej do dziś linii Tarnowskich. Jan Amor objął
w posiadanie rodzinne gniazdo wraz z miastem21.
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męża, pana Rafała z Tarnowa, podkomorzego sandomierskiego17. W 1385 r. ołtarz ten
został opatrzony odpustami przez legata papieskiego Dymitra.

1372 – 1409 Jan z Tarnowa
(od 2. roku panowania. króla Ludwika Węgierskiego,

przez 2 lata panowania królowej Jadwigi
i do 23. roku panowania Władysława Jagiełły)

o śmierci Rafała dziedzictwo tarnowskie wraz zamkiem przypadło jego syno−
wi Janowi, jednej z najbardziej znaczących postaci Polski przełomu XIV i XV
wieku, pełniącemu urzędy wojewody i kasztelana krakowskiego. Jan wraz ze

swoim stryjecznym bratem Spytkiem z Melsztyna należał do obozu stronników króla
Ludwika Węgierskiego, a następnie jego córki Jadwigi. J. Leniek w monografii Tarnowa
wymienia imponujące dokonania tych Leliwitów: „Ich to głównie zasługą było oddanie
tronu polskiego Jadwidze, a następnie doprowadzenie do skutku jej małżeństwa z wiel−
kim księciem litewskim Jagiełłą a przez to nawrócenia Litwy i połączenia się jej z Pol−
ską [...]“. W roku 1387 Władysław Jagiełło „zająwszy Ruś Halicką, mianuje go wielko−
rządcą tej Rusi, a królowa Jadwiga nadała mu w roku 1393 rozległe dobra jarosławskie
i przeworskie. I brat jego stryjeczny Spytek z Melsztyna, otrzymał na własność obwód
samborski, a w roku 1393 całe zachodnie Podole. Wskutek tego stali się Leliwici naj−
bogatszymi magnatami w Polsce [...] Stojąc wiernie przy tronie, czuwał Jan z Tarnowa
ciągle nad utrzymaniem i wzmocnieniem unii Litwy z Polską i popierał króla Jagiełłę
wobec ciągłych zabiegów ze strony wrogów, dążących do jej rozerwania [...]“.18

Podczas swoich corocznych podróży po kraju król Władysław Jagiełło niejedno−
krotnie przejeżdżał przez Tarnów, ale nie wiemy czy wtedy odwiedzał kasztelana kra−
kowskiego Jana w jego siedzibie. Obecności monarszej pary możemy domyślać się
w 1392 roku, podczas uroczystości w kościele tarnowskim połączonej „niezawodnie
z licznym zjazdem panów świeckich i duchownych, gdyż tu, w rezydencji wielkorządcy
Rusi, Jana z Tarnowa, wyświęcił Maciej, biskup przemyski, na pierwszego rzymsko−
katolickiego arcybiskupa halickiego błogosławionego Jakóba, zwanego Strepą,
pochodzącego z zakonu OO. Franciszkanów“.19

W 1400 r. Jan z Tarnowa uzyskał u biskupa krakowskiego Piotra Wysza podnie−
sienie tarnowskiego kościoła parafialnego do godności kolegiaty. Dokonując tego aktu
biskup jednocześnie zniósł prawa parafialne dla kaplicy zamkowej i kościoła św. Marci−
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17 Archiwum Sławuckie, wyd. nakładem Właściciela przez Z. I. Radzimińskiego i B. Gorczaka, t. II (1284 − 1506),
n. LVIII, Lwów 1888.

18 J. Leniek, Tarnów za czasów Leliwitów, dz. cyt., s. 43−44.
19 Tamże, s. 44.

20 J. Krukowski i Z. Ruta, Szkolnictwo i stosunki kulturalne w Tarnowie i regionie, w: Tarnów. Dzieje miasta i
regionu, t. 1, dz. cyt., s. 507.

21 F. Mateszew, S. Sikora, Osadnictwo..., dz. cyt., s. 167.



1437 – 1500 Jan Amor (I) z Tarnowa
(od 3. roku panowania króla Władysława Warneńczyka,

przez całe panowanie Kazimierza Jagiellończyka,
aż do 9. roku panowania Jana Olbrachta)

ajmłodszy z synów Jana Validusa sprawował kolejno urzędy: kasztelana
wojnickiego, wojewody krakowskiego i pod koniec życia kasztelana krakow−
skiego. W przeciwieństwie do swojego ojca i dziadka mniej uwagi poświęcał

wielkiej polityce koncentrując się na gospodarskiej trosce o swoje dobra. W roku 1441
na początku jego władania w Tarnowie, jak podają Filip Kallimach i Jan Długosz, „sta−
ło się wielkie nieszczęście, bo Węgrzy, stronnicy Elżbiety, córki Zygmunta Luksem−
burczyka, a wdowie po Albrechcie z rodu Habsburgów i jej syna, Władysława Pogrobow−
ca, a przeciwnicy Władysława Warneńczyka napadli na Polskę i dotarli do Tarnowa
i spustoszyli miasto i zamek. To też Jan Amor musiał najpierw postarać się o odrestau−
rowanie miasta i zamku“.22 Wielkie były jego zasługi dla miasta, które pomimo dwóch
straszliwych pożarów w 1483 i 1494 uzyskało w tym czasie wiele nowych budynków,
a jego odbudowana kolegiata wieżę i sklepienia.

W 1492 r. Jan Amor gościł na swoim zamku sławnego historyka, humanistę i dy−
plomatę Filipa Buanocorsiego, zwanego Kallimachem, szukającego tutaj poparcia dla
ubiegającego się o tron Jana Olbrachta. Przypomnijmy, że Kallimach był biografistą Grze−
gorza z Sanoka, nauczyciela i wychowawcy pana na Tarnowie.

Jan Amor był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Zygmunta Gorajska, z którą
miał dwóch synów i trzy córki. Z drugą żoną Barbarą z Rożnowa, wnuczką najsłyn−
niejszego z polskich rycerzy Zawiszy Czarnego, miał dwóch synów imieniem Jan;
pierwszy z nich został duchownym i proboszczem w kolegiacie tarnowskiej, drugi do−
szedł do godności hetmańskiej. Sam Jan Amor, po długim i pracowitym życiu, zmarł
w roku 1500 na podagrę. Pomnik nagrobny w dawnej kaplicy św. Anny, w katedrze
tarnowskiej, przedstawia kasztelana krakowskiego Jana Amora (po lewej), jego syna Jana
– wojewodę sandomierskiego, który odziedziczył później dobra tarnowskie (po prawej)
i zmarłego w dzieciństwie wnuka, Jana Aleksandra (u góry).

Rysunek B. Widzimy na nim zamek w drugiej połowie wieku XV, odbudowa−
ny i powiększony po zniszczeniach w roku 1441. W tym czasie już cały dziedziniec oto−
czony jest budynkami, z których można wyróżnić kamienice (pałace) północną i po−
łudniową. Zamek został umocniony dwiema basztami, czworoboczną w pobliżu bramy
i cylindryczną od południowego wschodu. Zostały one połączone murem parkanowym,
a międzymurze powstałe przy ścianie pałacu południowego mogło zostać wykorzystane
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22 J. Leniek, Tarnów za czasów Leliwitów, dz. cyt., s. 51.



na powiększenie jego przestrzeni użytkowej. Ściany powstałych wtedy budowli zos−
tały w całości wykonane z cegły. Ta zmiana tworzywa wiązała się z trwającym od koń−
ca XIV wieku napływem z północy kraju warsztatów budowlanych posługujących się
tworzywem ceglanym23. Możemy domyślać się, że – podobnie jak w zbudowanym po
1468 roku, przez Jana Amora z Tarnowa, kościele oo. bernardynów24 – ta ceglana fasa−
da została ozdobiona rombowym motywem dekoracyjnym z ciemnej, przepalanej cegły
zwanej zendrówką25. Prawdopodobnie ozdobiły ją także obramienia okien i eleganckie
wykusze kontrastujące jasnością kamienia z czerwienią cegły.

W ciągu XV stulecia mogła zostać rozbudowana część zachodnia Zamku Wyso−
kiego, gdzie po lewej stronie bramy umieszczono piwnicę i dwa sklepy. Wieża główna
mogła zostać podwyższona przez nadbudowę z cegły. Pod okapem dachu widzimy hur−
dycje, czyli drewniany ganek nadwieszony na wspornikach ze strzelnicami i otworami
w podłodze do obrony strefy przy podstawie ściany. Mała wieżyczka z sygnaturką na
dachu zaznaczała miejsce, gdzie znajdowała się kaplica. Poniżej widzimy zaznaczone
symbolicznie nie rozpoznane bliżej fortyfikacje.

Sprawa podziemnego chodnika
między zamkiem a klasztorem Bernardynów

oświęćmy w tym miejscu nieco uwagi kwestii związanej z największą z fun−
dacji Jana Amora, czyli kościołowi i klasztorowi oo. bernardynów. Podanie
krążące co najmniej od dwóch wieków wśród tarnowian mówi bowiem o ist−

nieniu podziemnego połączenia pomiędzy tym klasztorem a zamkiem na Górze św. Mar−
cina.

Klasztor i kościół powstały w 1459 roku, w miejscu, gdzie założyciel miasta
Spycimir zamierzał postawić swój zamek. Pierwotnie budynki zakonne były drewniane,
w roku 1468 w ich miejsce wystawione zostały murowane. Tak o tych wydarzeniach
mówi „Kronika Bernardyńska“:

Następnie, po upływie czasu, wielkim nakładem finansowym i dzięki łaskawej życzli−
wości Najdostojniejszego Fundatora, zwanego Janem Amorem, zbudowano murowany
kościół i klasztor. Dzięki niemu, został otoczony murem także cmentarz. Aby domy
świeckie lub inne budowle nie dotykały murów klasztoru, oraz dla spokoju, bez−
pieczeństwa i poszanowania miejsca przed zamieszkami i pożarem, rozkazał, ażeby mury
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25 Tamże.
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