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Rodzicom



I. Informacje wstępne.

Badania wykopaliskowe stanowisk późnośredniowiecznych i nowożytnych już od 
kilkudziesięciu lat przestały być traktowane jako incydentalne, a zainteresowanie tymi 
„późnymi” epokami jako marginesowe dla archeologów. Archeologia średniowiecza i 
nowożytności, czyli tak zwana archeologia historyczna, jest od kilku lat wykładana jako 
odrębny przedmiot na studiach archeologicznych w kilku uniwersytetach, a studenci 
doczekali się pierwszych podręczników z tej specjalności1. Odbyły sięjuż także liczne 
sesje naukowe, których zadaniem było podsumowanie osiągnięć badaczy zajmujących 
się tymi okresami2. Powstało również Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średnio
wiecza i Nowożytności, afiliowane przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
gromadzące badaczy z prawie wszystkich ośrodków akademickich w Polsce-1.

W ostatnich latach ilość badanych stanowisk późnośredniowiecznych i nowożytnych 
w znacznym stopniu wzrosła, jednak niepokojące jest to, że badane są tylko pewne 
kategorie obiektów4. 1 tak, tradycyjnie najwięcej uwagi poświęca się zamkom i innym 
siedzibom obronnym, badanym przy pomocy metod archeologiczno -  architektonicznych. 
Nasilenie działań inwestycyjnych w miastach przyniosło lawinowy wzrost badań obszarów 
zurbanizowanych, jednak nie są to badania planowe, ale ratownicza działalność 
konserwatorska, co w znacznym stopniu ogranicza możliwości równomiernego i 
całościowego rozpoznawania zachowanych reliktów zabudowy miast historycznych5. 
W ostatnim czasie zdecydowanie zwiększyła się ilość rozpoznawanych wykopaliskowo 
klasztorów6, ale już badania archeologiczne kościołów są rzadsze. Obiekty przemysłowe

1 L. Kajzer, Wstęp do badań archeologiczno-architektonicznych, Łódź 1984: S. Tabaczyński. Archeolo
gia średniowieczna. Problemy. Źródła, Cele badawcze, Wrocław 1987; L. Kajzer, Wstęp do archeologii 
historycznej w Polsce. Łódź 1996; Melodyka badań archeologiczno -  architektonicznych, pod red. Z. 
Kobylińskiego, Warszawa 1999.
: Pierwsza, przeglądowa sesja zorganizowana przez ówczesną Katedrę Archeologii Uniwersytetu Łódz
kiego i cale łódzkie środowisko archeologiczne, odbyła się w 1989 roku w Łodzi i nosiła tytuł: „Stan i 
potrzeby badań archeologicznych nad późnym średniowieczem i okresem nowożytnym w Polsce". Mate
riały z niej ukazały się drukiem w 36 tomie „Prac i Materiałów Muzeum Archeologicznego i Etnogra
ficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”. 1989 -  1990.
3 Centrum rozpoczęło działalność w 1991 roku i wydaje periodyk „Archaeologia Historica Polona".
4 Zwracał na to uwagę wielokrotnie J. Kruppe, ostatnio w artykule: Narodziny i rozwój archeologii 
późnośredniowiecznej i staropolskiej. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego 
w Łodzi. Seria Archeologiczna”, t. 36, 1989 -  1990, s. 7-22.
5 Pomimo to, badania te przynoszą znaczną ilość niezmiernie interesujących obserwacji i materiałów, z 
ostatnio opublikowanych należy zwrócić uwagę na -  Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecz
nym mieście. Parcele przy ulicy Więziennej 10 II we Wrocławiu, red. C. Busko, J. Pickalski. [w:] 
Wratislavia Antiqua. t. Ł Wrocław 1999.
(,Por uwagi J. Chudziakowej, Stan i potrzeby badań nad późnośredniowieczną i nowożytną architekturą



(młyny, kuźnice, itp.) oraz relikty otwartego osadnictwa wiejskiego stanowią niestety 
nadal margines zainteresowań badaczy.

Określone, i powszechnie znane, realia finansowania wykopalisk powodują, że roz
poznawane są najczęściej stanowiska zagrożone, co w znacznym stopniu uniemożliwia 
realizowanie szerzej zakrojonych, kompleksowych planów badawczych. Na szczęście, 
dla późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, dysponujmyjuż znaczną ilością źró
deł pisanych, dzięki którym możemy próbować rekonstruować to, czego nie dało się 
jeszcze, lub już nigdy, odsłonić w efekcie wykopalisk.

Archeolog zajmujący się pradziejami jest w pełni autonomiczny w kształtowaniu 
zagadnień i problemów badawczych. W przypadku archeologii historycznej, ukierun
kowanej na poznanie późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, znaczna ilość py
tań zostałajuż sformułowana przez historyków, a rolą archeologa jest pomoc w odnale
zieniu pełnej odpowiedzi na nie. Tak właśnie pojmuję zadanie przedstawicieli naszej 
grupy zawodowej w pracach nad poznaniem rodzin rycerskich i szlacheckich.

Szeroko pojęte badania historyczno-genealogiczne przeżywają w ostatnich latach 
wyraźny renesans. Coraz częściej publikuje się monografie rodów i rodzin, regularnie 
wydawane są materiały z sympozjów poświęconych tym zagadnieniom7, a od 1991 roku 
ukazuje się poświęcone im czasopismo8. Jednocześnie daje się zaobserwować czytelną 
ewolucję postawy badawczej historyków, którzy coraz więcej uwagi poświęcają, nie 
tyko działalności politycznej, lecz również gospodarczej ludzi, których losami się zaj
mują.

Rangę poszczególnych rodzin w dawnej Polsce mierzy się przede wszystkim zna
czeniem politycznym jakie osiągnęli ich przedstawiciele, a co za tym idzie piastowanymi 
urzędami. Zamożność określana jest najczęściej ilością posiadanych miast i wsi. Zbyt 
mało jest jednak badań, które próbowałyby prześledzić zależność między rangą i zamoż
nością, a skalą podejmowanych działań inwestycyjnych, przede wszystkim budowla
nych, gdyż te wymagały największych nakładów, a jednocześnie były najbardziej spek
takularne i trwałe. To ostatnie ma właśnie specjalne znaczenie dla archeologów.

Badania historyków przynieść nam mogą odpowiedź na pytanie jakie były 
potencjalne możliwości finansowe i organizacyjne podejmowania wysiłków budowlanych 
przez poszczególnych ludzi, najakie działania się decydowali i ile środków angażowali 
w poszczególne przedsięwzięcia. Wskaże nam to pośrednio skalę ich potrzeb i ambicji. 
Wiedzę naszą powinny jednak uzupełnić badania terenowe -  archeologiczne i 
archeologiczno-architektoniczne. Dzięki nim mamy szansę zweryfikowania przekazów 
ze źródeł pisanych, a przede wszystkim uzyskania pełniejszego obrazu realizowanych 
przedsięwzięć. Odkryte relikty w najlepszy sposób unaocznią nam rzeczywistą skalę 
potrzeb i poziom ich realizacji. Mamy również możliwość uzupełnienia listy inwestycji
o dzieła, których materialne pozostałości przetrwały do naszych czasów, a o których 
brak jest wzmianek w źródłach pisanych.

Praca ta jest właśnie próbą zrealizowania przedstawionych powyżej postulatów na

sakralną w Polsce. PiMMAiEwL. I. 36, 1989 1990, s. 67-76; patrz też np. 2 tom „Archaeologia
1 listorica Polana" pod zbiorczym tytułem „Z badań nad dziejami klasztorów w Polsce'', Toruń 1995.
7 Mam tu na myśli przede wszystkim, inspirowane przez prof. J. Bieniaka, a wydawane przez Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu tomy (z kolejnych sesji) pod łączącym serię tytułem ..Genealogia..." .
* „Genealogia. Studia i Materiały”, red. M. Górny, Wydawnictwo Historyczne we Wrocławiu; por. także 
wznowiony od 1993 roku „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heradycznego" Nowa Seria, pod red. S.K.. 
Kuczyńskiego.



przykładzie rodu Leliwitów. Inspiracjądo powstania tej rozprawy stała się dwutomowa 
monografia poświęcona Leliwitom autorstwa W. Dworzaczka9. Badacz ten w swojej 
pracy zebrał imponujący materiał źródłowy dotyczący dziejów małopolskich rodzin pie
czętujących się herbem Leliwa i wywodzących się od Spycimira z Piasku (potem z Melsz- 
tyna). Omówił zarówno działania polityczne poszczególnych członków rodu, jak i ich 
działania gospodarcze. Prześledził rozwój karier i sposoby gromadzenia, ale także utra
ty majątków. Wspomniał również o działaniach inwestycyjnych, siłą rzeczy jednak, za
gadnienia te potraktowane były skrótowo, gdyż służyć miały jedynie jako dopełnienie 
obrazu działań Tarnowskich, Melsztyńskich i Jarosławskich.

W rozprawie swojej starałam się uzupełnić obraz dziejów rodu małopolskich Leli
witów o ich działalność fundacyjną i budowlaną. Pragnęłam prześledzić uwarunkowa
nia, które powodowały, że niektórzy Leliwici podejmowali liczne działania inwestycyj
ne, a inni się od nich powstrzymywali, a także wykazać, na jak duży wysiłek finansowy 
stać było rodziny o określonym statusie majątkowym. Dlatego też znaczną część tej 
rozprawy zajmują zagadnienia dotyczące spraw majątkowych poszczególnych przed
stawicieli rodu. Aby wykazać w jaki sposób gromadzili oni swe fortuny, konieczne jest 
również krótkie omówienie przebiegu ich karier urzędniczych, które pozwalały na boga
cenie się i zdobywanie funduszy na interesującą nas działalność.

W kolejnych częściach pracy omawiam działalność: Spycimira-protoplasty rodu, 
Melsztyńskich, Tarnowskich, Jarosławskich oraz osobno dwóch linii na jakie podzielili 
się 1 arnowscy u schyłku XV wieku. Przedstawiam w kolejności chronologicznej działa
nia poszczególnych osób, wraz z krótkim omówieniem ich stanu majątkowego i opisem 
podjętych działań fundacyjnych i inwestycyjnych. Pomimo, że kobiety już w średnio
wieczu cieszyły się znaczną autonomią działań gospodarczych, nie omawiam działalno
ści inwestycyjnej przedstawicielek rodu Leliwitów. Po pierwsze wzmianki o nich są 
nieliczne, po drugie, trudnojest udowodnić, czyje środki -  własne czy m ęża- były w te 
działania angażowane.

Największą i najbardziej istotną grupę zrealizowanych inwestycji budowlanych 
stanowiły, mniej lub bardziej obronne, siedziby. Ich ilość w posiadaniu jednej rodziny 
jest różna w poszczególnych okresach. Na drugim miejscu lokują się fundacje sakralne
-  kościoły i klasztory. Kolejna kategorią są różnego rodzaju inwestycje w miastach. 
Zwykle dotyczą budowy lub rozbudowy murów miejskich i ratusza.

O ile wzmiankowane obiekty były badane archeologicznie, omówienie prac wyko
paliskowych zamieszczam przy ostatniej chronologicznie wzmiance o danym stanowi
sku.

Zakres terytorialny pracy jest określony stanem posiadania przez poszczególne 
rodziny ich majątków ziemskich, a także przez uposażenia urzędów, które pełnili. W 
zasadniczej części ogranicza się on do Małopolski i Ziem Ruskich Korony oraz połu
dniowej Wielkopolski. Jednak majątki niektórych Leliwitów rozciągały się na znacz
nych terenach od Śląska do Podola i od Powiśla do Czech. W przypadku miejscowości 
położonych poza obecnymi granicami Polski napotkałam na znaczne trudności w uzy
skaniu informacji na temat ewentualnych badań wykopaliskowych.

Jeśli chodzi o zakres chronologiczny, to jego dolnągranicę stanowi czas pojawienia

Dworzaczek W.. Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego wiek XIV X I Warsza
wa 1971; tenże. Hetman Jan Tarnowski. Z  dziejów możnowładztwa małopolskiego. Warszawa 1985. 
Porównaj także t. III. wydany już po śmierci W. Dworzaczka, (Leliwici Tarnowscy od schyłku XV! wieku 
do czasów współczesnych, Tarnobrzeg 1996).



się Lei i witów na arenie dziejowej, czyli okres drugiego dziesięciolecia wieku XIV. Granicę 
górną stanow i w łaściw ie przełom  wieku XVI i XVII, czyli czas zanikania 
średniowiecznych tradycji budowlanych, choć w przypadku konkretnych obiektów, 
omawiam ich dzieje jeszcze na początku wieku XVII. Wiąże się to także z tym, że pod 
koniec wieku XVI wymiera młodsza linia Tarnowskich, a linia starsza, choć nadal plasuje 
się w szeregach możnowładztwa, to jednak już nie odgrywa tak znaczącej roli, zaś jej 
poziom majątkowy nie pozwala na większy rozmach inwestycyjny.

Podjęłam także próbę porównania działań inwestycyjnych i budowlanych Leliwi- 
tów i innych rodów małopolskich. Porównanie takie z rodami z innych dzielnic państwa 
nie byłoby zasadne ze względu na specyficzną pozycję dzielnicy stołecznej, a co za tym 
idzie i wyjątkowo uprzywilejowaną rolę jej przedstawicieli.

Wiadomości o źródłach pisanych dotyczących interesujących mnie obiektów czer
pałam głównie z prac historyków i publikowanych zbiorów dokumentów. Samodzielną 
kwerendę (dotyczącą jednak tylko wybranych zagadnień) przeprowadziłam w Archi
wach Państwowych na Wawelu i w Kielcach oraz w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie. Poszukując wiadomości o badaniach archeologicznych, przejrzałam za
soby archiwalne placówek Służby Ochrony Zabytków w: Krakowie, Kielcach, Przemy
ślu, Rzeszowie, Sieradzu, Tarnowie i Tarnobrzegu.

W czasie zbierania materiałów do tej pracy nie miałam możliwości (między innymi 
ze względów finansowych i czasowych) przeprowadzenia samodzielnych badań wyko
paliskowych na interesujących mnie stanowiskach. Jedynie w Klonowej (Górce Klo
nowskiej) wraz z L. Kajzerem i T. J. Horbaczem prowadziłam badania weryfikacyjne. 
W kilku miejscowościach przeprowadziłam jednak badania powierzchniowe i poszuki
wawcze (Chroberz, Osiek, Połaniec, Przyszów, Wielowieś, Wierzchosławice, Wiewiór
ka), które przyniosły ciekawe rezultaty.

Praca ta jest streszczeniem rozprawy doktorskiej, powstałej w Instytucie Arche
ologii Uniwersytetu Łódzkiego, pod opieka naukową Profesora Andrzeja Nowakow
skiego, któremu serdecznie dziękuję za cenne wskazówki. Rozprawę recenzowali prof. 
dr hab. Jadwiga Chudziakowa i prof. dr hab. Jan Szymczak, a uwagi zawarte w Ich 
opiniach przyczyniły się do wyeliminowania szeregu niedociągnięć rozprawy.

Chciałabym także podziękować za pomoc i cierpliwość pracownikom służb kon
serwatorskich: Markowi Florkowi i Jerzemu Lejawie oraz historykom Alicji Szymcza- 
kowej i Franciszkowi Sikorze za pomoc w zmaganiach z archiwalnymi rękopisami, a 
Stanisławowi Kołodziejskiemu za inspirujące uwagi. Jednym z pierwszych czytelników 
pracy był też mój mąż -  Leszek Kajzer, którego krytycyzm przyczynił się do udoskona
lenia tej pracy.

Za przygotowanie książki do druku serdecznie dziękuję mgr Aleksandrowi An
drzejewskiemu.



II. Podstawowe informacje o rodzie i jego pochodzeniu.

Początki rodu Leiiwitów, jego pochodzenie i geneza herbu od dawna wzbudzały 
kontrowersje. Niewątpliwie pierwszym pewnym Leliwitą był Spycimir zwany też Spyt- 
kiem ( t  1354/56). Dzieje jego potomków oświetlająjuż stosunkowo liczne źródła pisa
ne. Kim jednak był ów Spycimir i jak powstał herbjego rodu- Leliwa? W rozważaniach 
tych od samego początku ścierająsię dwa poglądy: jedni uważają Spycimira za przyby
sza z Niemiec, inni zaświadczają o jego rodzimych korzeniach. Dzieje się tak i w przy
padku innych rodów herbowych. Często bowiem rody możnowładcze szukając słyn
nych, legendarnych przodków oraz starożytnych korzeni, doszukiwały się swoich po
czątków albo od słowiańskich książąt okresu plemiennego, albo od zagranicznych pro
toplastów, najczęściej skandynawskich lub jak w naszym przypadku -  nadreńskich1. 
Zwykle było to wynikiem kultywowania rodzimych tradycji, ale niekiedy efektem pew
nej próżności przedstawicieli rodu, a ponadto przekonania, że im szlachectwo starsze, 
tym lepsze2.

Wszystkie wcześniejsze poglądy na temat herbu i pochodzenia protoplasty rodu 
Leliwitów zebrał w swojej monografii W. Dworzaczek1. Nie byłoby więc celowe pełne 
przytaczanie ich w tej pracy. Skoncentruję się więc na omówieniu najważniejszych i 
wykazaniu prawidłowości rozwoju legendy herbowej.

Do rzeczników nadreńskiego pochodzenia Spycimira należał Jan Długosz4, choć 
wspomina on również o takich, którzy widzieli w Leliwie herb rodzimy. Przytaczali oni 
legendę o zwycięskiej bitwie z Węgrami, która odbyć się miała przy księżycu i gwiazdach, 
i po której Łokietek najbardziej zasłużonemu nadał herb „księżyc niepełny z gwiazdą w 
polu niebieskim”5. W legendach przypisywano władcy moc sprowadzania zwycięstwa 
wiernych rycerzy, którą to moc kojarzono z księżycem. Wykorzystywano tu najpewniej 
podobieństwo słowa księżyc-książę. Zbieżność ta ponoć wynikać miała z pradawnego 
upatrywania w księciu reprezentanta nocnego światła, identyfikowanego z wędrującymi 
Światowiteni i Trzygławem\

'Teorię o obcym pochodzeniu rycerstwa polskiego często przytaczał w swoich pracach P. Piekosiński, 
Herbarz szlachty polskiej wieków średnich, Kraków 1905. s. 6-9: tenże, Rycerstwo polskie wieków śred
nich. t. I, s. 5-104 (tu omówienie wcześniejszej literatury): w nowszej literaturze M. Wójcik. Ród Gryji- 
tów do końca XIII wieku. Wrocław 1993, s. 11-12.
2 Od strony mechanizmów społecznych naświetla tą sprawę A. Zajączkowski. Szlachta polska. Kultura 
i struktura. Warszawa 1993. s. 50-51.
3 W. Dworzaczek. Leliwici...s. 11 i nn.
M.Długosz, Klejnoty, wyd. M. Friedberg, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", t. X, 1930, 
Kraków 1931. s. 65: Dlb I. s. 604.
5 Dlb l.s . 604.
6 M. Cetwiński, M. Derwich, Herby, legendy, dawne mity, Wrocław 1987, s. 143.



Sz. Orzechowski zdecydowanie opowiedział się za rodzimym pochodzeniem her
bu, tłumacząc, że Lei iwa -  to stare zawołanie słowiańskie oznaczające „patrzwa sam”7. 
B Paprocki natomiast początkowo opowiadający się za pochodzeniem niemieckim, po
tem zmienił zdanie i błędnie cytując Długosza (myląc Władysława Hermana z Włady
sławem Łokietkiem) próbował cofnąć historię rodu do przełomu XI i XII wieku, unika
jąc jednak stwierdzenia jakie sąjego korzenie narodowościowe8.

Legenda herbowa ewoluowała wraz z dziejami rodu. Sz. Okolski dołączył do wcze
śniejszych rozważań nowy aspekt, opowiedział się on za niemieckim pochodzeniem rodu 
i podał nawet nazwę ich gniazda: garnek prastary przezwany Księżycem i Gwiazdą po  
słowiańskit Leliwa, po niemiecku Monsztern zwany”9 . Mamy tutaj niewątpliwie odbicie 
starań mieszczan krakowskich Morsztynów (Morstheinów) o nobilitację i uznanie ich 
wspólnego z Tarnowskimi pochodzenia. Cała ta historia wymyślona prawdopodobnie 
na zamówienie Morsztynów, wprowadza jednak nowy element do legendy herbowej 
Leliwy10. Powrócił on w zmienionej postaci w XIX wieku, kiedy to Tarnowskich zaczę
to podejrzewać o mieszczańskie pochodzenie, właśnie na skutek wspólnoty herbowej z 
Morsztynami" . Do poglądu takiego przychylał się J. Ptaśnik, który twierdził, że przy
wilej na bachmistrzostwo w kopalniach bocheńskich, jaki posiadali Tarnowscy, świad
czy o ich mieszczańskim i na dodatek obcym pochodzeniu, gdyż żupnikami rzekomo 
nigdy nie bywali przedstawiciele polskiej szlachty12.

Kolejne pokolenia heraldyków ubarwiły tę legendę jeszcze bardziej. E. Kuropat- 
nicki wywodził Leliwę „z rzymskiej winnicy”, sugerując, że została ona przyniesiona do 
Polski przez biskupa13. Natomiast F. Piekosiński opiewający potęgę rodu Lubowitów- 
Ogniwów twierdził, że Leliwa jest tylko jego boczną gałęzią14. W tej historii powraca 
wcześniejsza długoszowa wersja, jakoby Spytek początkowo pieczętował się herbem 
Ogniwo, który porzucił po złączeniu się z rodem polskim15.

Po tym krótkim omówieniu zagadnień heraldycznych pora na zadanie pytania: kto 
był Leliwitą i którzy Leliwici będą nas interesować. Spycimir pisał się z Wielkiego i 
Małego Piasku. Podobnie, z tych wsi pisał się Jakub Bobola fundator kościoła pod 
wezwaniem Wszystkich Świętych w Krakowie (wspólne były również Słupów i Gada- 
wa). Kolatorami tego kościoła byli również potomkowie Spycimira16. Legło to u podstaw

7 Sz. Orzechowski. Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego 
koronnego, wyd. K..J. Turowski. Sanok 1855. s. 35. 40.
* B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski. Kraków 1858. s. 480.
‘‘ Sz. Okolski, Orbis Polonus, t. II. Cracovia 1641, s. 62.
1,1 Problem nobilitacji Morsztynów, a zwłaszcza niespotykany dokument towarzyszący tej sprawie docze
ka! się sporej literatury, z najnowszej: J. Szymański, Jeszcze o nobilitacji Morsztynów i o początkach 
adopcji herbowej. ..Rocznik Łódzki", t. XL. 1993, s. 113-117.
11 A. A. Kosiński. Przewodnik heraldyczny, t. II. Warszawa 1880. s. 586-604 ; S. Uruski, Rodzina. 
Herbarz szlachty polskiej, wyd. A. A. Kosiński. A. Włodarski, t. X. Warszawa 1913. s. 310.
12 J. Ptaśnik. Studia nadpatrycjatem  krakowskim wieków średnich, cz. 11. ..Rocznik Krakowski", t. XVI, 
Kraków. 1914. s. 8: co nie jest do końca prawdą, gdyż dochody z żup solnych stanowiły znaczący dochód 
przypisany do niektórych urzędów ziemskich, zwłaszcza małopolskich, patrz: W. Pałucki. Studia nad  
uposażeniem urzędników ziemskich w Koronie do schyłku XVI wieku. Warszawa 1962, s. 50-52.
11 E. Kuropatnicki. Wiadomości o klejnocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie 
Polskiej i w W. Ks. Litewskim, Warszawa 1789, cytuję za W. Dworzac/.kiem, Leliwici.... s. 16.
14 F. Piekosiński. Rycerstwo polskie wieków średnich, t. III. Rycerstwo małopolskie w dobie piastowskiej. 
Kraków 1901, s. CCXXVI; por. M. Wolski, Kilka uwag o herbie Ogniwo i rodzie ,.Lubowlitów", [w:]
I 'enerabiles. Nobiłeś et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowa
ne Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznice urodzin, Toruń 1997. s. 390-391.
15 J.Długosz. Klejnoty, t. X. s. 65. nr 65.



hipotezy wywodzącej Spycimira od wspomnianego Jakuba Boboli. Najwięcej uwagi 
temu zagadnieniu poświęcił F. Piekosiński17. W pobliżu Piasku Wielkiego i Małego 
mamy do czynienia z licznymi drobnymi rodzinami szlacheckimi, współdziedziczącymi 
z potomkami Spycimira w Gadawie, Słupowie i innych okolicznych wsiach, które 
prawdopodobnie pieczętowały się herbem Leliwa i były spokrewnione z panami na 
Tarnowie i Melsztynie. Jednak zczasem zapoczątkowały one liczne rody, nie zacieśniając 
więzów rodzinnych z linią Leliwitów wywodzącą się od Spycimira. Znaczne ich skupisko 
odnajdujemy w końcu XIV i w XV wieku w Małopolsce w powiatach: proszowickim, 
ksiąskim, wiślickim, pilzneńskim i być może w opoczyńskim.

Odgałęzienia tych rodzin małopolskich osiadły w XV wieku na Rusi Czerwonej, a 
nawet na Litwie18 (większość rodów litewskich pieczętujących się Leliwą uzyskała pra
wa do herbu w wyniku adopcji po unii horodelskiej). Są to jednak wszystko rodziny 
drobne i z tej przyczyny rzadko pojawiają się na arenie dziejowej.

Więcej wiadomości mamy o drugim zasadniczym skupisku Leliw itów-w Wielko- 
polsce. Najznamienitszymi byli tu niewątpliwie dziedzice Granowa w powiecie kościań
skim10 . Dla Wielkopolski wschodniej (to jest województw sieradzkiego i łęczyckiego), 
Kujaw, Mazowsza i Podlasia brak źródeł potwierdzających występowanie tam Leliwy 
przed XVI wiekiem. Podobnie w Prusach Królewskich trudno jest udowodnić istnienie 
autentycznych Leliwitów, choć w czasach nowożytnych pojawiają się tam rodziny uży
wające tego herbu.

Podsumowując, za najstarsze gniazdo Leliwitów należy uznać ich posiadłości na 
terenie powiatów ksiąskiego i wiślickiego20. Sprawa pokrewieństwa Leliwitów mało
polskich i wielkopolskich jest do dziś nie rozstrzygnięta. Główny monografista Leliwi
tów małopolskich W. Dworzaczek przychyla się jednak do hipotezy istnienia ich wspól
nego gniazda rodowego na terenie Małopolski21.

16 DLb II, s. 6. W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 17, 57-8; T. Nowakowski, Małopolska elita władzy wobec 
rywalizacji o tron krakowski w lalach 1288 1306, Bydgoszcz 1993, s. 37.
17 F. Piekosiński, Rycerstwo polskie, t. Ili. Rycerstwo małopolskie m’ dobie piastowskiej, s. 91. 183-187, 
211, 268-269. 324. 326. 342-344. 424, 502; t. III z dodatkiem. Kraków 1902 s. 561. 650-664.porównaj: 
W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 17. 57-8: T. Nowakowski, Małopolska elita władzy..., s. 37.
1H W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 23-34.
|,; W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 34-44; Wincenty Granowski byl w latach 1387 -  1410 kasztelanem 
nakielskim; por. Urzędnicy wielkopolscy XII X I' wieku. Spisy, oprać. M. Bielicki. A. Gąsiorowski, J. 
Łojko, red. A. Gąsiorowski, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk -  Łódź 1985. s. 138. nr 324.
211 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 60.
21 W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 63-64.



III. Fundacje architektoniczne i budowlane Leliwitów.

1. Spycimir, protoplasta rodu.

W poprzednim rozdziale przytoczone zostały poglądy na pochodzenie rodu. Teraz 
więcej uwagi należy poświęcić twórcy jego potęgi -  Spycimirowi. W zachowanych do
kumentach figuruje najczęściej jako Spycimir, rzadziej jako Spytek, spotykamy też for
my Spycimierz lub Spicymierz. Pisał się z Dębna, a raczej z Dębian1, na jego pieczęci 
widzimy napis „de Arena”, później pisał się z Tarnowa2. Prześledzenie jego losów w 
źródłach jest jednak nieco utrudnione, gdyż począwszy od Jana Długosza został on „roz
dwojony”, a część jego losów przypisano Janowi z Melsztyna, myląc ojca z synem’ .

Pochodzenie Spycimira usiłował wyjaśnić już F. Piekosiński, sugerując że mógł 
być synem Jakuba Spycimirowica, podkoniego (1276 r.) i łowczego (1291 r.) sando
mierskiego, oraz kasztelana wiślickiego (1295 r.). Poglądy te byli skłonni zaakceptować 
i inni badacze4. Ostatnio jego pochodzeniem zajął się B. Śliwiński. Sądzi on, że proto
plasta Tarnowskich wywodził się ze średnio zamożnej rodziny rycerskiej zokolic Wiśli
cy. Awans Spycimira tłumaczy zasługami nieznanego z imienia jego ojca, który naj
prawdopodobniej w 1304 roku stanął po stronie powracającego do kraju Władysława 
Łokietka i być może położył jakieś zasługi w czasie walk trwających w następnych 
latach w Małopolsce5.

Ciekawą hipotezę pochodzenia Spycimira wysunął J. Wroniszewski. Zwrócił on 
uwagę na fakt współdziedziczenia w Tarnowie rodu Rawiczów, jak i Spycimira. Podkreśla,

1 W. Dworzaczek, Leliwici.. ., s. 21. przyp. 45. identyfikuje wzmiankowane w źródłach „Dambno". ..Dub- 
no” czy „Dambiani” z wsią Dębiany w parafii sokolińskiej, polemizując z wcześniejszymi poglądami: L. 
Zarewicza, (Leliwita Spycimir kasztelan krakowski praojciec Melsztyńskich i Tarnowskich oraz Mono
grafia Melsztyna, Kraków 1890. s. 16). S. Gawędy, ( Możnowładztwo małopolskie w XIV i w pierwszej 
połowie X I' wieku. ..Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" CXL1, Prace Historyczne, z. 18. 
Kraków 1966. s. 19. 25 i nn.) i F. Kiryka, (C/esrcre o możnowładztwie małopolskim XII'  i pierwszej połowy 
XI'wieku.  „Studia Historyczne", nr 12. 1969. s. 112-113). jednak w dalszym ciągu swej pracy używa 
określenia Spycimir z. Dębna, np. s. 66, 77.
1 W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 65-66.
•’ L. Zarewicz. Leliwita Spicym ir.... s. 20, 23-24: W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 16, 70. 73-4. 75 tam też 
wyjaśnia pomyłki innych autorów.
4 F. Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich, t. III. Kraków 1900, s. 269, 694: W. Dworzaczek, 
Leliwici..., s. 59-60: F. Kiryk, Jeszcze o możnowładztwie małopolskim..., s. 112-113: J. Bieniak. Rody 
rycerskie jako  czynnik struktury społecznej w Polsce XIII X I ' wieku (uwagi problemowe), [w:] Polska w 
okresie rozdrobnienia feudalnego , Wrocław 1973. s. 197; T. Nowakowski, Małopolska elita władzy wo
bec rywalizacji o tron krakowski.... s. 37.
' B. Śliwiński, O pochodzeniu kasztelana krakowskiego Spycimira z Tarnowa u’ świetle najnowszych



że w 1309 roku dziedzicem Tarnowa byt nie znany bliżej komes Rafał6, a imię to pojawia 
się wśród synów Spycimira. Zauważa również, że w 1327 roku, kiedy Leliwita zamienił 
z Leonardem Dzierżysławowicem wieś Dębiany na połowę Tarnowa, byłjuż w posiadaniu 
jakiejś jego części. Na tej podstawie wysuwa przypuszczenie, że być może Spycimir 
dziedziczył w Tarnowie po matce, córce Rafała, który mógł należeć do rodu Rawiczów7.

Po raz pierwszy Spycimir wymieniony jest w dokumencie z kwietnia 1312 roku. 
Nie piastował wtedy jeszcze żadnego urzędu8, jednak już w listopadzie tego roku wystą
pił jako łowczy krakowski1’. Począwszy od tego roku pojawiał się często u boku władcy, 
od tego też czasu rozpoczyna się jego imponująca kariera. Już w czerwcu 1317 roku 
został kasztelanem sądeckim10, a w dwa lata później kasztelanem wiślickim" . Wiosną 
1320 roku otrzymał urząd wojewody krakowskiego12, a w maju 1331 roku (po śmierci 
Nawoja z Morawicy) przypadła mu godność najwyższa -  kasztelana krakowskiego13.

W 1331 roku u boku Władysława Łokietka brał udział w wyprawie przeciwko 
Krzyżakom, w czasie której doszło do bitwy pod Płowcami. Zasługi Spycimira w tej 
kampanii musiały być znaczne, skoro później Kazimierz Wielki w uznaniu tych zasług, 
darował mu kamienicę w Krakowie14. Na łożu śmierci Władysław Łokietek miał ponoć 
polecić na doradcę królewiczowi Kazimierzowi swych zaufanych współpracowników, 
między którymi byt i Spycimir15 .Nie wiemy, czy było tak naprawdę, jednak tradycja ta 
pozwala z dużym prawdopodobieństwem twierdzić, że Spycimir należał do najbliższego 
otoczenia Łokietka. Po jego śmierci w dalszym ciągu często przebywał na dworze i 
wydaje się, że przy Kazimierzu Wielkim pełnił podobną rolę jak przy jego ojcu16.

Spycimir popierał sukcesję Andegawenów na tronie polskim i został jednym z 
przywódców tzw. stronnictwa węgierskiego. Podejrzewano go nawet o przyjmowanie 
od Węgrów wynagrodzenia17. Nasuwa się pytanie, dlaczego tak zdecydowanie popierał 
te układy? Poparcie dla Andegawenów, oprócz doraźnej pomocy w konflikcie z Krzyża
kami, otwierało widoki ekspansji na Ruś Halicką. Było to wyraźnie zbieżne z prywatny
mi interesami panów małopolskich i stąd prawdopodobnie siła i stabilność tego stron
nictwa. Ekspansja na Ruś, oprócz korzyści gospodarczych, mogła wpłynąć na ogólne 
wzmocnienie pozycji panów małopolskich. Zaangażowanie Spycimira w tą politykę 
wytyczyło drogę jego następcom i zaważyło na losach całej rodziny18.

badań nad genealogią jego  rodziny [w:] I enerabiles, Nobites et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa 
Polski średniowiecznej..., s. 277-280.

\'ita et Miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis, wyd. W. Kętrzyński. MIM 1. I. IV, s. 735.
7 J. Wroniszewski. Ród Rawiczów. Warszowice i Grotowice, Toruń 1992, s. 80.
* KDM II. s. 225.
'' 18.11.1312, NKMK I. s. 28. nr 252: Urzędnicy małopolscy... s. 75. nr 180.
111 19.06.1317. KDM 11. s. 235. nr 567: Urzędnicy małopolscy..., s. 234. nr 1023.
11 24.06.1319. KDM II, s. 245. nr 576; Urzędnicy małopolscy..., s. 245. nr 1089.
12 Między 7.02 a 23.03 1320 roku: KDM 1, s. 196. nr 165; Urzędnicy małopolscy.... s. 126, nr 460; W. 
Dworzaczek podaje datę: przed 1.06. 1320. W. Dworzaczek. Leliwici..., s. 66.
13 26.05.1331. KDM II. s. 277. nr 604: Urzędnicy małopolscy__s. 64. nr 134: W. Dworzaczek podaje
datę: między 16.06.1330 a 26.05.1331. W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 67.
14 AGZ III. s. 1:1,. Zarewicz. op. cit. s. 49-50: W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 68.
15 IIP III. s. 162: Rocznik Traski, MP1I. t. 11, s. 858: ; L. Zarewicz. op. cit. s. 20-22; S. Kętrzyński. Ze 
studiów genealogicznych. II. Śmierć Władysława Łokietka, „Miesięcznik I Ieraldyczny . R. XIII. 1934. s. 
69. 81. 82: W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 69-70.

1,. Zarewicz, op. cit. s, 30-31; W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 71; J. Wyrozumski. Kazimierz Wielki, 
Wrocław 1982, s. 51-52.
17 Kronika Jana z Czarnkowa, oprać. .1. Szlachtowski. MP11.1. II. Lwów 1872. s. 638 (kronikarz, ten jako
zwolennik innej opcji politycznej, mial jednak osobiste powody do przedstawienia Spycimira w złym



W ostatnich latach życia Spycimira zaszło wydarzenie, które przyniosło mu naj
większa sławę, ale którego prawdziwość jest przez współczesnych historyków podda
wana w wątpliwość. Mowa tu o poselstwie do Pragi, do cesarza Karola IV, w czasie 
którego Spycimir wygłosić miał słynną i wielekroć cytowaną mowę w obronie niezależ
ności Polski od cesarstwa i suwerenności króla polskiego19.

Przejdźmy teraz do zagadnień najbardziej nas interesujących, a mianowicie do dzia
łalności gospodarczej Spycimira. Trudno jest stwierdzić co stanowiło jego ojcowiznę. 
Najprawdopodobniej należały do niej: Dębno/Dębiany skąd się pisał, części w Piasku 
Małym i Wielkim, orazGadawa i Zagajów. Nie wiemy również gdzie miał swoją siedzi
bę. Początkowo pisał się z Dębna. Miejscowość ta określana jest w źródłach jako „Damb- 
no”, „Dubno” i „Dambiani” . Jej identyfikacja nastręczyła historykom nieco trudności, 
wydaje się jednak, że najbardziej przekonujący jest sąd W. Dworzaczka, który utożsa
m iają  ze wsią Dębiany w parafii sokolińskiej20. W źródłach nie znajdujemy żadnych 
wzmianek o jakiejkolwiek siedzibie w tej miejscowości. W chwili obecnej wieś ta leży w 
gminie Czarnocin w województwie kieleckim21 .N ie prowadzono tutaj badań archeolo
gicznych.

Na pieczęci, której Spycimir używał w 1334 roku, widnieje w otoku napis: S. 
SPICIMIRI DE ARENA (z Piasku)22. Ze źródeł wynika, że posiadał dziedzicznie części 
w Piasku Wielkim i Piasku Małym w dawnym powiecie wiślickim2’. Nie wiemy nato
miast, czy wsie te stanowiły jego ojcowiznę, nie wiemy również nic o jego rezydencji w 
którejś z tych miejscowości. Według przekazu Długosza, Spycimir miał wybudować 
kościół w Piasku Wielkim24.

Pierwsza wzmianka o parafii w Piasku Wielkim pochodzi z 1373 roku25, a „Słownik 
geograficzny’'’ za datę fundacji kościoła parafialnego podał rok 11082ń. Ustosunkowanie 
się do tych dat utrudnia to, że w znanych nam spisach świętopietrza i dziesięciny do 
1358 roku brak jest wzmianek o tutejszej parafii. Być może, jak sugeruje E. Wiśniowski, 
parafia jako nowoutworzona nie ponosiła w pierwszych latach ciężarów na rzecz kurii 
rzymskiej, a w takim wypadku czas jej powstania niewiele wyprzedzał rok 135027. Kościół 
pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej przez historyków sztuki datowany jest 
na pierwszą połowę XIV wieku28, co zgadza się z podaną przez E. Wiśniowskiego datą 
powstania parafii. W chwili obecnej jest to kościół gotycki z partiami neogotyckimi,

świetle): L. Zarewicz. op. cii. s. 34-36; O. Balzer. Królestwo Polskie 1295 1370. t. 111. Lwów 1920, s. 
93; L. Dworzaczek, Leliwici..., s. 71-73.
Is J. Kurtyka. Kariera wojewody krakowskiego Andrzeja z Tęczyna na tle rywalizacji stronnictw za pano
wania Kazimierza Wielkiego, [w:] Cracovia -  Polonia Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiaro
wane Jerzemu Wyrozitmskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy nauko
wej, Kraków 1995. s. 257-261.

T. Czacki. Dzieła, wyd. E. Raczyński, 1 .111, Poznań 1845. s. 112-113: L. Zarewicz, op. cit. s. 42-44; W. 
Dworzaczek. Leliwici.... s. 76-77.
211 Patrz przypis nr 1.
21 SGKP. t . ’ll. s. 14.
22 W. Dworzaczek , Leliwici..., s. 53-54; F. Piekosiński. Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 
1899. s. 90-92; tenże. Pieczęcie polskie wieków średnich, cz. 1. Doba piastowska, Kraków 1899. s. 216, 
nr 373.
23 W. Dworzaczek. Leliwici..., s. 77-78, przyp. 51.
24 DLb II, s. 9, 420.
* T. Gromnicki. Świętopietrze w Polsce. Kraków 1908. s. 346-7: E. Wiśniowski. Rozwój sieci parafial
nej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Warszawa 1965. s. 89.
2" SGKP. t. VIII, s. 48.
27 E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu..., s. 89.



zbudowany z ciosu, górą nadbudowany cegłą, jednonawowy z wielobocznie zamkniętym 
prezbiterium. W fasadzie zachodniej i wewnątrz, w południowej ścianie nawy, zachowały 
się dwa portale z XV w20. Wieś Piasek Wielki znajduje się na terenie gminy Nowy 
Korczyn, a Piasek Mały w gminie Solec Zdrój w województwie świętokrzyskim. 
Archeologiczne badania powierzchniowe, które przeprowadzono w okolicach Piasku 
Wielkiego, nie doprowadziły do odnalezienia śladów siedziby obronnej. Osadnictwo 
średniowieczne na tym terenie nie było zbyt intensywne. Na podstawie materiału 
ceramicznego zebranego w czasie badań powierzchniowych, zaledwie jedno stanowisko 
można datować na wiek XIV30.

Przed rokiem 1331 Spycimir miał ponadto wieś Sukmanie koło Wojnicza, oraz na 
drodze zamiany uzyskał wieś Kobylniki.

Kolejna miejscowość, której właścicielem był Spycimir to Tarnów Wielki. Wieś tę 
większość badaczy31 identyfikowała z osadą Tarnou, wymienianąw dokumencie legata 
papieskiego Idziego, w którym zatwierdza on klasztorowi tynieckiemu nadanie szeregu 
posiadłości przez Judytę, drugą żonę Władysława Hermana. W świetle argumentów 
wysuniętych przez S. Mateszewa i F. Sikorę, taką identyfikację należałoby odrzucić32. 
Część badaczy sugeruje, że na terenie Tamowa Wielkiego w okresie XI -X III w. istnia
ła osada otwarta. Pierwsza wzmianka źródłowa o tej miejscowości pochodzi jednak 
dopiero z 1309 roku, kiedy należała ona (przynajmniej w części) do komesa Rafała, 
chyba z rodu Rawiczów33. Prawdopodobnie tę część po matce dziedziczył Spycimir34, 
który w 1327 roku na drodze zamiany uzyskał inną część od Leonarda syna Dzierżysła- 
wa (również Rawity)35. Później Spycimir występował już jako jedyny właściciel wsi. W 
roku 1328, na zjeździe wiślickim, król darował Spycimirowi Tarnów Mały (dziś Tarno
wiec), który graniczył z Wielkim oraz przeniósł obie wsie na prawo średzkie36.

Początki Tarnowca w świetle nowszych badań wyglądają następująco. Pierwotnie 
nosił nazwę -  Tarnów i w XI wieku należał do władcy. Z nadania Judyty dostał się 
benedyktynom tynieckim, którzy wznieśli tu kościół pod wezwaniem św. Marcina. Później, 
najprawdopodobniej za czasów Władysława Łokietka, powrócił on do domeny 
królewskiej, a w 1328 roku stał się własnością Leliwity37. Tu najprawdopodobniej, jako 
w jednej z najstarszych placówek kościelnych regionu, utworzono w 1326 siedzibę

2S Nic wiemy na jakiej podstawie „Katalog zabytków sztuki w Polsce', datuje tutejszy kościół na rok
1340: por. KZS, 1 .111, Województwo kieleckie, red. .1. Z. Łoziński, B. Wolff, z. 1: Powiat buski, oprać. K.
Kutrzebianka. Warszawa 1957 s. 49-50.
2‘' 11. Ptaszkowa -  Krasińska, 'Zabytki architektury sakralnej na obszarze średniowiecznej prepozytury 
wiślickiej, [w:] E. Wiśniowski. Rozwój sieci parafialnej.... s. 176; KZS t. III, z. 1, s. 49-50.

Badania powierzchniowe na arkuszu nr 96-64 Archeologicznego Zdjęcia Polski, na którym znajduje
się Piasek Wielki przeprowadziła dr Lubomira Tyszler. której serdecznie dziękuję za udostępnienie ich 
wyników.
31 W nowszych opracowaniach tezę tą spotkamy: J. E. Dutkiewicz, Tarnów. Warszawa 1954, s. 23: M. 
Adamczyk, Początki Tarnowa, „Sprawozdania z czynności wydawniczych i posiedzeń oraz Kronika To
warzystwa Naukowego KUL", nr 13, (za rok 1962)1963, s. 102-103; W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 78 
przyp. 53, i inni.
12 Dokument ten dokładnie omawiają: S. Mateszew, E. Sikora. Osadnictwo i stosunki własnościowe w 

rejonie tarnowskim do końca X IT wieku, [w:] Tarnów. Dzieje miasta i regionu, red. F.Kiryk, Z. Ruta. t. I . 
Tarnów 1981. s. 101. 105-111.
33 S. Mateszew, F. Sikora, Osadnictwo i stosunki własnościowe.... s. 110; J. Wroniszewski. Ród Rawi
czów ..., s. 80.
34 J. Wroniszewski. Ród Rawiczów.... s. 80.
35 KDP III. s. 185-187: J. Wroniszewski, Ród Rawiczów.... s. 79.
“ K D PIU .s. 185-187.



dekanatu, co bywa przypisywane staraniom Spycimira38.
W 1330 roku Łokietek wydał przywilej na lokowanie na terenie Tarnowa Wielkie

go miasta na prawie magdeburskim39. Większość badaczy przychyla się do tezy, że ta 
lokacja była początkiem starannie zaplanowanej akcji osadniczej prowadzonej przez 
Spycimira w latach następnych40. Pierwszorzędne znaczenie miała tu niewątpliwie zna
komita lokalizacja nowego centrum osadniczego. W pobliżu, doliną rzeki Białej, prze
chodził bowiem stary bałtycko-węgierski szlak handlowy wiodący przez Kraków, Sącz 
i Spisz, a wzdłuż brzegów Dunajca prowadziła droga z północy na południe kraju. W 
XIV wieku drogi te odgrywały znaczącą rolę w handlu międzynarodowym. Z Węgier 
przewożono miedź, żelazo, futra i wino, a na południe wieziono sukna flamandzkie i 
angielskie, sól polską i ryby. Kiedy w XV wieku na skutek osłabienia Zakonu Krzyżac
kiego i upadku Konstantynopola szlaki te nieco utraciły ze swej atrakcyjności, znacznie 
wzrósł ruch na trasie wschód-zachód. Droga, która początkowa biegła nieco bardziej na 
północ, przez Nowy Korczyn, Sandomierz i Zawichost, potem przebiegała przez Kra
ków, Tarnów, Przemyśl i Lwów. Wieziono tędy towary z Norymbergii i Śląska41.

Po lokowaniu miasta, Leliwita zajął się zasiedlaniem otaczających je pustek. Aby 
zachęcić nowych osadników i ułatwić im zagospodarowanie, wyjednał u biskupa kra
kowskiego Jana Grota zwolnienie nowych osad na dwadzieścia lat od dziesięciny i po
zwolenie na opłacanie jej w pieniądzu po zakończeniu “wolnizny”42. Wkrótce Spycimir 
skupił w swoich rękach kilka wsi otaczających Tarnów, tworząc zaplecze dla nowoloko- 
wanego miasta43.

Niewiele jest wzmianek źródłowych dotyczących inwestycji budowlanych Spyci
mira w Tarnowie. Prawdopodobnie wkrótce po lokacji miasta wybudował kościół para
fialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Była to jednak najpraw
dopodobniej świątynia drewniana, po której nie pozostały żadne ślady44. Zarówno J. 
Leniek jak i J. E. Dutkiewicz przypisują budowę pierwszych murów miejskich Spycimi- 
rowi, uznając, że już w czasie lokacji miasto uzyskało obwód obronny, przynajmniej w 
części murowany45. J. E. Dutkiewicz wnioski takie wyciąga na podstawie wzmianek z 
XVI-wiecznych źródeł pisanych, gdzie mowa jest o poprawie i przebudowie starego 
rnuru oraz na podstawie obserwacji wątku i wymiarów cegły (9 x 12 x 27 cm) w dolnych

17 S. Mateszew, F. Sikora. Osadnictwo i stosunki własnościowe..., s. 107-111; por. F. Kiryk, Urbanizacja 
Małopolski. Województwo sandomierskie XIII XVI wiek, Kielce 1994. s. 149-150.
3B W. Dworzaczek. Leliwici..., s. 78.
w AGZ V. s. 1.2: A. Majcher -  Węgrzynek. Dokument lokacyjny miasta Tarnowa, ..Tamoviana". nr 1, 
1985. s. 7-10.
4,1 K. Skowroński. Z dziejów osadnictwa nad Wisloką. [w: | Mediaevalia. W 50 rocznice pracy naukowej 
Jana Dąbrowskiego, Warszawa 1960, s. 130-131.
41 W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 78-79; B. Wyrozumska. Drogi w ziemi krakowskiej do końca XVI wieku, 
"Prace Komisji Nauk Historycznych PAN Oddział w Krakowie", nr 41, 1977. s. 54-56: A. Jureczko, 
Średniowieczne mosty i przewozy na górnej Wiśle (na wschód od Krakowa), [w:| Wista w dziejach i 
kulturze Polski. Studia i Materiały z dziejów osadnictwa i gospodarki górnej Wisty w okresie przedro
zbiorowym. Warszawa 1990. s. 12. 20.
42 KDKK I. s. 183. 184; K. Skowroński Z dziejów osadnictwa nad Wisłoką, [w:] Mediaevalia..., s. 130.
43 Znamy stan posiadania Spycimira z roku 1344, kiedy to Kazimierz Wielki potwierdził posiadanie 
przez Leliwitę następujących dóbr: Tarnów z zamkiem i sześcioma wsiami: Tarnowiec, Skrzyszów. Łęka
wica. Szynwałd czyli Mnich, Podgrodzie i Klikowa (AS II. nr 76).
44 W latach 1325 -  1327 w rozliczeniach z dziesięciny papieskiej jest wymieniany dekanat tarnowski,
por. J. Dudziak. Dziesięcina papieska w Polsce średniowiecznej. Lublin 1974. s. 127: M. Kornecki, 
Bazylika Katedralna w Tarnowie w dobie gotyku, „Currenda". 1973. nr 7-9, s. 206: Wiadomość o 
funkcjonowaniu kościoła parafialnego pochodzi z 1346 roku (MPV. III, 313).



partiach zachowanych szczątków murów, zwłaszcza w części północnej. Brak badań nie 
pozwala jednak na dokładniejsze określenie ich konstrukcji i przebiegu. Usytuowane 
były prawdopodobnie analogicznie jak mury XVl-wieczne, gdyż plan i powierzchnia 
miasta nie uległy w tym czasie większym przemianom46.

Na XIV wiek obaj badacze datujątakże powstanie tarnowskiego ratusza47. Autor 
nowszej monografii Tarnowa F. Kiryk, zwraca jednak uwagę, że pewne wiadomości 
źródłowe o murach miejskich i ratuszu pochodzą dopiero z roku 144848. W świetle tych 
źródeł trudno jest w sposób jednoznaczny inwestycje te przypisać Spycimirowi. We 
współczesnym Tarnowie obserwować możemy jeszcze średniowieczny układ miasta 
lokacyjnego i resztki murów miejskich, jednak niedostatecznie precyzyjne datowania nie 
pozwalają na określenie fundatora. Pośrednie wnioski, jakie na podstawie tych obserwacj i 
można wyciągnąć, pozwoliły J. E. Dutkiewiczowi na następującą rekonstrukcję. W 
zachodniej części starego miasta (do zasięgu zachodniej pierzei rynku oraz ulic Krótkiej 
i Katedralnej) podział parcel jest przypadkowy i skomplikowany, co może sugerować, 
że w na tym terenie istniała osada wcześniejsza od miasta lokacyjnego49. Odmiennie 
prezentuje się natomiast część wschodnia, gdzie regularne podziały parcel mogą 
wskazywać na wytyczenie ich w czasie lokacji miasta w 1330 roku. Mury miejskie 
przebiegały najprawdopodobniej od północy łukiem obecnej ulicy Wałowej, a od południa 
ulicami: Targową Kniewskiego i Szeroką. Narożnik południowo-wschodni, o zakończeniu 
prostokątnym, być może jest późniejszy i pochodzi z czasów ok. 1468 roku, kiedy do 
murów miejskich dobudowano mury obronne zabudowań klasztoru bernardynów50.

Zachowane fragmenty murów miejskich Tarnowa w zdecydowanej większości wto
pione są w późniejszą zabudowę miejską. Ich rozpoznanie wymagałoby wykonania szcze
gółowej inwentaryzacji oraz przeprowadzenia badań archeologiczno-architektonicz
nych. Obserwacje dodatkowo utrudnia fakt, że lepiej zachowane fragmenty zostały 
przemurowane lub oblicowane. Planowe badania archeologiczne na terenie starego mia
sta w Tarnowie przeprowadzono na początku lat 60. XX wieku. Nie ukazała się jednak 
pełna publikacja ich wyników. Ogólnikowe omówienie prac prowadzonych na tym tere
nie znaleźć można w artykule A. Żakiego51. Na szczególną uwagę zasługuje tu kilka 
spostrzeżeń, wysuniętych na podstawie obserwacji nawarstwień w wykopie wytyczo
nym wzdłuż ulicy Wąskiej. Odsłonięto tutaj pozostałości muru miejskiego o długości 
ok. 19 ni. Jego korona zalegała poniżej obecnego poziomu gruntu, na głębokości od 30- 
70 cm do 140 cm w części wschodniej. Mur wykonany z kamienia piaskowcowego 
spojonego zaprawą wapienną był w kilku miejscach uzupełniony cegłą gotycką. Miał 
on szerokość ok. 160 cm i spoczywał na fundamencie szerokim na ok. 180 cm. Po obu

4? J. Leniek, Tarnów za czasów Leliwilów  [w:] J. Leniek, Fr. I lerzig, Fr. Leśniak, Dzieje miasta Tarnowa, 
Tarnów 1911. s. 24; J. E. Dutkiewicz, Tarnów.... s. 36; tenże. Materiały źródłowe do budowy murów 
obronnych miasta Tarnowa z lat 1513 1545. „Rocznik Historii.Sztuki”, t. I, 1956. s. 249.
4(1 J. E. Dutkiewicz. Materiały źródłowe do budowy m urów.... s. 249.
47 J. Leniek, Tarnów za czasów Leliwitów.... s. 27: J. E. Dutkiewicz. Tarnów..., s. 36.
4S AGZ IV. nr 88: F. Kiryk, Miasta regionu tarnowskiego (Tarnów, Tuchów, Ciężkowice) do połowy XI I I  
wieku [w:] Tarnów. Dzieje miasta i region..., s. 222.
4‘' Taka interpretacja nic znalazła jak dotychczas potwierdzenia w wyniku przeprowadzonych prac arche
ologicznych: A. B. Krupiński. Architektura Tarnowa w latach 1330 1 772 [w:] Przewodnik po Tarnowie, 
red. S. Potępa. Tarnów 1982. s. 12; J. Okoński. Wokół sporów o genezę Tarnowa. „Zeszyty Tarnowskie”, 
1987. s. 7-19.
511J. E. Dutkiewicz. Tarnów.... s. 28.
M A. Żaki. Padania nad średniowiecznym Tarnowem (lVykopa!iska w latach 1960 1965). „Sprawozda
nia Archeologiczne", t. XIX. 1968, s. 336-349.



stronach wykonana była odsadzka, której szerokość wynosiła 10-13 cm. Na podstawie 
obserwacji warstw ziemnych zalegających wokół opisanych reliktów muru, autor arty
kułu wysunął przypuszczenie, że posadowione one zostały na wale ziemnym, który nie
znacznie wyprzedzał czasy budowy murów miejskich i stanowił najstarszy element 
fortyfikacyjny. Linia murów przebiegała wzdłuż stoku domniemanego wału. Kolejną 
istotną informacją jest stwierdzenie, że najstarsza warstwa kulturowa (z zabytkami „nie 
przekraczającymi pierwszego półwiecza XIV stulecia”) „wchodzi na odsadzkę gotyc
kiego muru obronnego”. Fakt ten został przez A. Żakiego zinterpretowany jako „dodat
kowy dowód, iż miasto zostało lokowane ok. r. 1330 na surowym korzeniu”52. Wydaje 
się jednak, że z przyczyn czysto metodycznych, nie można podtrzymać takiego wniosku. 
Fakt, że najstarsza warstwa zalega na odsadzce muru obronnego, pozwala na wysunię
cie hipotezy, że mury zbudowano zaraz po lokacji, mając oczywiście na uwadze fakt, że 
intensywna zabudowa w miastach początkowo lokowała się w partiach przyrynkowych, 
a dopiero po pewnym czasie zagospodarowywano tereny przylegające do murów obron
nych53 . Badacze historii Tarnowa podzielili się na dwie grupy. Jedni uważają, że miasto 
lokowano na surowym korzeniu, inni twierdzą, że wcześniej istniała tu osada, być może 
nawet o charakterze protomiejskim54. Wszystkie te poglądy zebrał i poddał krytyce na 
podstawie źródeł archeologicznych J. Okoński55. Wyniki badań powierzchniowych i 
wykopaliskowych (zarówno stacjonarnych jak i ratowniczych) prowadzonych na terenie 
miasta i wjego najbliższej okolicy, skłoniły autora do odrzucenia poglądu o lokowaniu 
miasta na obszarze wcześniejszej osady. Jednocześnie zauważa on, że wprawdzie mia
sto powstało na miejscu pozbawionym zabudowy, jednak na terenie o gęstej sieci osad
niczej. Analiza rozmieszczenia osad wczesnośredniowiecznych w okolicy Tarnowa po
zwala na wydzielenie dwóch ich skupisk. Pierwsze lokuje się na paśmie wzniesień two
rzących północną krawędź Pogórza Ciężkowickiego, a drugie w rejonie na północ i 
północny-zachód od miasta na terenie Krzyża, Klikowej i Wierzchosławic56.

O ile ufundowanie przez Spycimira murów miejskich może budzić pewne wąt
pliwości, to wybudowanie przez niego zamku na terenie Tarnowcajest w sposób wystar
czający poświadczone źródłowo. Ponieważ darowiznę Tarnowa Małego (Tarnowca) 
Leliwita otrzymał w 1328 roku, a już w 1331 biskup Jan Grot erygował kaplicę J n  
castro”, możemy okres między tymi datami przyjąć, z dużą dozą prawdopodobieństwa, 
za czas powstania zasadniczego zrębu warowni57. Pierwszy znany nam dokument 
wystawiony na zamku pochodzi jednak dopiero z roku 1342. W dokumencie tym spisanym 
J n  castro nostro tharnoviensf\ Spycimir darował niejakiemu Mikołajowi las, zwany 
Keiserwald, celem założenia tam wsi na prawie magdeburskim58. J. Leniek, opierając 
się na „Kronice bernardyńskiej”, wysunął jednak przypuszczenie, że Spycimir

52 Tamże. s. 340.
' 1 J. Widawski. Miejskie mury obronne.w państwie polskim do początku X I ' wieku. Warszawa 1973. s.36.
54 Poglądy o wcześniejszym funkcjonowaniu osady zebrał i omówił zdecydowany zwolennik tej koncep
cji S. Wróbel. Dziedzice prywatnego Tarnowa. „Zeszyty Tarnowskie”, nr 3. 1971. s. 11.
55.1. Okoński. Wokół sporów o genezę Tarnowa..., s. 7-19. tam dalsza literatura: patrz też. E. Dworaczyń- 
ski. Odkrycia archeologiczne na terenie posesji Rynek 5 w Tarnowie, [w:] Badania archeologiczne w 
województwie tarnowskim w 1986 roku. 1987, s. 14-15; A. Szpunar. Tarnów ulica Wincentego Witosa, 
dawna Targowa, tamże, s. 16.
5<’ A. Szpunar. Tarnów ulica Wincentego Witosa..., s. 16-17.
57 ZDK 1, nr 38. s. 52-53. Kaplicę Spycimir uposażył dziesięcinami ze wsi Pomianowa Wola i ładowniki. 
P. Węcowski. Działalność publiczna możnowładztwa małopolskiego w późnym średniowieczu, Warsza
wa 1998, s. 107. twierdzi, że został pochowany w tejże kaplicy.
58 AGZ V. s. 2. 3.



początkowo rozpoczął budowę drewnianego zamku w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, 
w miejscu, gdzie w XV wieku powstał klasztor 0 0 .  Bernardynów, lecz później zaniechał 
tej inwestycji59. Brak badań i innych przekazów źródłowych nie pozwala jednak na zwe
ryfikowanie tego podania, choć nie wydaje się ono prawdopodobne.

Nie wiemy jak wyglądał zamek na Górze św. Marcina zażycia Spycimira. Wznie
siono go ok. 2 km na południowy-wschód od rynku, na skale z ilastych łupków. Ma ona 
wydłużony, wrzecionowaty kształt, przybliżone wymiary 30 x 150 m i wchodzi w skład 
Góry św. Marcina. Do budowy zamku użyto łamanego kamienia z niedalekich Ciężko
wic. Do naszych czasów zachowały się niewielkie fragmenty murów, które można dato
wać na połowę wieku XIV. Na podstawie badań archeologicznych wiemy, że zmieniono 
wówczas znacznie wygląd wzgórza. Wykopano głęboki rów, który przedzielił je  na dwie 
nierównej wielkości części. Część wschodnią-m niejszą (ok. 700 n r) i położoną wyżej
-  przeznaczono na zamek właściwy, bardziej rozległą (ok. 25 x 100 m), lecz ulokowaną 
niżej, zajęła część gospodarcza. Całość założenia otaczał mur ceglany, wykonany na 
kamiennym fundamencie, wkutym w skałę na głębokość 1,0-1,5 m. Wjazd na zamek 
niski (czy raczej początkowo przedzamcze), z przyczółkiem mostowym i bramą wjazdo
wą, znajdował się od strony wschodniej. Po stronie zachodniej odkryto pozostałości 
budowli, chyba wieżowej, o grubości murów 1,7-2,0 m. Obiekt ten najprawdopodobniej 
częściowo zawieszony był nad stokiem wzgórza i posadowiony na fundamencie arkado
wym. Znaczną część zamku niskiego zajmował, częściowo wybrukowany kamieniami 
eratycznymi, rozległy dziedziniec o wymiarach: 13,5 x 80 m. Drewniane zabudowania 
gospodarcze rozlokowane były wzdłuż południowego odcinka muru obwodowego. Na 
majdanie prawdopodobnie koncentrowało się życie gospodarcze całego zamku i tędy 
wiodła droga do siedziby pańskiej. Prowadziła ona przez most, chyba zwodzony, prze
rzucony nad głębokim rowem. Odkryta tutaj skarpa, wzmocniona murkami profilowymi 
i o wybrukowanej nawierzchni, miała za zadanie przynajmniej częściowo zniwelować 
różnicę poziomów między dwoma przyczółkami mostu1’0.

Na podstawie badań wykopaliskowych uznano, że najwcześniej zabudowano naj
wyższą część wzgórza. Powstał tu dziedziniec, otoczony najprawdopodobniej jedno
piętrowymi budynkami, a od strony zachodniej wzniesiono masywną okrągłą wieżę, 
którajest prawdopodobnie najstarszym elementem założenia. Grubość jej murów dochodzi 
do 3 m, a średnica wnętrza do około 5 m61. Wejście na zamek wiodło od strony zachodniej, 
a od strony wschodniej i południowo-wschodniej zamek otaczał mur obwodowy, do 
którego przylegały budynki z pomieszczeniami mieszkalnymi o średniej powierzchni 
16-20 nr. W części południowo-wschodniej znajdowała się kaplica pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz wykuta w skale studnia o głębokości 18 
m62.

Kolejny kompleks dóbr ziemskich stworzył Spycimir w okolicach Brzeska. Poprzez 
kupno lub zamianę stał się posiadaczem pięciu wsi. W roku 1344 król Kazimierz pot
wierdził Spycimirowi akty własności wszystkich ziem, które ten nabył lub sam lokował03. 
Wiemy, że dwie wsie -  Przesławice w powiecie proszowickim i Poręba Elbrandowa w 
powiecie sądeckim, były jego własnością już około 1344 roku. W 1347 roku obie te

y) .1. Leniek. Tarnów.... s. 38.
f'° E. Dworaczyński. J. Okoński. Zamek tarnowski. Tarnów 1986. s. 8-9.
61 Nowosad -  Grylowa M.. Zamczysko na Górze św. Marcina w Tarnowie. ZOW, 1968,1. XXXIV. s. 205.
62 E. Dworaczyński. J. Okoński, Zamek tarnowski..., s. 7.
H KDP III. s. 212, nr XCIV: AS II, s. 20-22.



miejscowości, wrazzdopłatą 160 grzywien, odstąpił niejakiemu Charzowi i jego synom 
w zamian za: Charzewice, Gwoździec, Zawadę, Gruszki i Grodziszcze (dziś Grodzisko)64. 
Wsie te położone były nad Dunajcem.

Ambicje Spycimira szły dalej niż posiadanie jednej warownej siedziby. Wkrótce w 
Charzewicach wybudował drugi swój zamek -  Melsztyn. Nazywano go w źródłach 
rozmaicie: Melstein, Melestein, Mylstein, Molesteyn, a w wersji spolszczonej początkowo 
Mielsztyn65. Zważywszy na rok zakupu wsi Charzewice, należy uznać, że data pierwszej 
wzmianki o melsztyńskim zamku: „Annodomini millesimo tricentesimo ąuadragesimo 
dominus Spiczmirus, castellanus Cracoviensis,fundavit castrum Melsthin jest
prawdopodobnie błędna. Wiarygodność źródła podważa również mylnie podana w tej 
notatce data śmierci Spycimira67.

Zamek wzniesiono na szczycie wzgórza na lewym brzegu Dunajca. W jego są
siedztwie nie powstał ośrodek miejski i pozostał 011 jedynie warowną rezydencją 
możnowładczą. Podobnie jak Tarnów i ten zamek mógł kontrolować ważny szlak 
handlowy, wiodący z północy ku granicy węgierskiej. Stał się też prawdopodobnie główną 
rezydencją Spytka, który zaczął się pisać z Melsztyna68.

Wprawdzie zamek doczekał się trzech (różnie zakrojonych) monografii, posiada 
hasła w siedmiu wydawnictwach typu katalogowego oraz notatkę w ,, Słowniku histo
ryczno -  geograficznym'", tojednak przy próbie porównania informacji publikowanych 
przez poszczególnych autorów, okazuje się, że różnią się one czasem w sposób zasadni
czy69 . Jedynie pierwszy monografista zamku -  M. Smoleński -  twierdził jakoby wcze
śniej istniał tu zamek z nie ciosanego kamienia, pochodzący z czasów Chrobrego70. 
Wiadomość ta nie wydaje się jednak wiarygodna. Ponieważ kolejne wzmianki pochodzą 
już z czasów po śmierci Spycimira, dalsze losy zamku omówione zostaną w rozdziale 
poświęconym rodzinie, która od niego wzięła swoje nazwisko, a mianowicie -  Melsz- 
tyńskich.

Poza dwoma zamkami, które wybudował we własnych kluczach majątkowych, 
miał jeszcze Spycimir dwie kamienice w Krakowie. O pierwszej z nich mamy niewiele

w ZDM I. s. 65-66.
M Nazwa ta potwierdza również datowanie zamku, gdyż jak  twierdzi K. Dobrowolski (Najstarsze osadnic
two Podhala. Lwów 1935. s. 12) nazwy z drugim członem typu -stein, -sztyn. pojawiają się w pierwszej 
połowie wieku XIV w związku z napływem osadników niemieckich, którzy w tym czasie przyczynili się 
do intensywnego skolonizowania terenów górnego dorzecza Dunaju: patrz leż: C. Deptuła, Czorsztyn 
czyli Wronin. Lublin 1992. s. 26-27.
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informacji. Dowiadujemy się o niej z dokumentu z 1339 roku, kiedy Spycimir darował 
ją  szpitalowi św. Ducha w Krakowie. Z zapisu tego dowiadujemy się, że był to dom 
murowany, wybudowany przez Spycimira w pobliżu szpitala miejskiego71. Dom ten 
jednak nie był przeznaczony dla chorych, lecz miał być wynajmowany, a czynsz przeka
zywany dla potrzeb szpitala72. Kilka lat wcześniej, w 1334 roku, Spycimir otrzymał od 
Kazimierza Wielkiego inną kamienicę w Krakowie, położoną przy ul. św. Franciszka 
(obecnie Bracka 3/5). Był to dom odebrany wójtowi Henrykowi po buncie mieszczan w 
1312 roku73. Miało to być zadośćuczynienie, za straty jakie poniósł on w czasie wojny 
z Krzyżakami. Ta kamienica stała się chyba siedzibą Spycimira w czasie jego pobytów 
w Krakowie.

Dla zrekonstruowania wyglądu tego obiektu, posłużyć się możemy wynikami ba
dań architektonicznych, które prowadzone były dwukrotnie, po raz pierwszy w 1979 
roku i powtórnie w latach 1986 -  198774. Warto omówić pokrótce ich rezultaty. Zabudowa 
posesji nr 3/5 obecnej ulicy Brackiej znajduje się na obszarze zabudowy staromiejskiej, 
tak zwanych bloków regularnych, wytyczonych podczas lokacji w 1257 roku. Zajmuje 
ona południowo-wschodnią część bloku przyrynkowego, który właśnie w tej partii 
wykazuje pewne nieregularności, będące wynikiem dostosowania przebiegu lokacyjnej 
ulicy (dzisiejszej Brackiej) do terenu zajętego przez istniejący wcześniej kościół 
franciszkanów. Prawdopodobnie ta właśnie nieregularność spowodowała, że obszar ten 
nie został podzielony na działki kuryjne i stanowił całość. Na tym, znacznie większym 
od przeciętnego w mieście terenie, wybudowano dom, który otrzymał Spycimir. T. Liniecki 
jest skłonny budowę pierwotnej siedziby datować na ostatnie dziesięciolecie wieku XIII 
lub pierwsze wieku XIV i przypisać je wójtowi Henrykowi lubjego ojcu75. Szczegółowe 
badania obecnie istniejących zabudowań pozwoliły na następującą rekonstrukcję obiektu. 
Miał on charakter jednoprzestrzennej wieży mieszkalnej na planie kwadratu o wymiarach 
zewnętrznych 9,05 m i grubości ścian w przyziemiu 1,16-1,20 m. Budynek wymurowano 
złamanego kamienia wapiennego, wątkiem warstwowanym co około 0,6-0,7 m. Cegła 
gotycka (90-95 x 120 x 250 mm) użyta była jedynie do wykończenia obramień otworów 
drzwiowych i okiennych, a także płyciny w formie identycznej jak okna. W związku z 
późniejszym podniesieniem się otaczającego wieżę gruntu, przyziemie budynku znajduje 
się obecnie na poziomie piwnic. Stosunkowo płytki fundament posadowiony był na piasku 
calcowym. Wysokość pomieszczeń przyziemia wynosiła początkowo około 3 m, a 
pierwszego piętra 4,80 m. Zarówno przyziemie jak i dwa piętra przykryto stropami. 
Wieża ulokowana była w centrum placu o wymiarach około 45 x 47 m76, z pozostawieniem 
przyulicznej części parceli nie zabudowanej. Takie usytuowanie budynku nie znajduje
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analogii wśród zabudowy średniowiecznego Krakowa. Dokument darowizny mówi o 
otaczającym dom placu, co zdaje się potwierdzać tę obserwację. Nie wiemy jednak, czy 
obiekt ten posiadał własne ogrodzenie, a może nawet obwarowania. Niewątpliwie status 
pierwszych właścicieli tej siedziby może tłumaczyć jej wyjątkowy, zarówno pod względem 
wielkości jak i formy, charakter. Równie okazała była przecież siedziba brata Henryka -  
Alberta (wójtostwo sprawowali na zmianę) -  na Gródku, którą zajmiemy się jednak 
później, omawiając siedziby Tarnowskich. Pamiętać należy, że w przypadku osób 
pełniących ważne funkcje administracyjne, ich dom musiał spełniać również rolę siedziby 
urzędu i w nim niejednokrotnie dochodziło do oficjalnych spotkań i uroczystości. Jak 
sugeruje T. Liniecki przyziemie opisywanego domu mogło służyć celom urzędowym, 
np. jako izba sądowa lub pomieszczenie dla rady miejskiej77.

Spycimir po przejęciu tej siedziby prawdopodobnie przystąpił do jej przebudowy. 
Autorzy badań architektonicznych datują drugą fazę zabudowy parceli przy Brackiej na 
lata od 2 ćwierci wieku XIV aż do połowy wieku XV, ale jej pierwszy etap przypisują 
Spycimirowi78. Wtedy zabudowano przyuliczny pas działki (przy Brackiej), pozosta
wiając od południa wąski wjazd w głąb parceli. Nowa część domu była podpiwniczona, 
a każdą kondygnację (piwnicę i dwa piętra?) podzielono na dwa nierównej wielkości 
pomieszczenia, z których większe (północne) miało około 72 m: powierzchni79. Budy
nek otrzymał kamienny detal architektoniczny, z którego do naszych czasów zachowały 
się fragmenty obramień okiennych z herbami Leliwa, oraz okienko w formie kwadratu 
postawionego na wierzchołku, które, zdaniem T. Linieckiego, jest bardzo podobne pod 
względem wymiarów i profilu do okienek w górnej partii pałacu królewskiego na zamku 
w Szydłowie. Jak sugeruje autor, może to być efektem korzystania przez Spycimira z 
usług tego samego warsztatu budowlanego80. Herby w wystroju gotyckich kamienic w 
Krakowie spotyka się niezmiernie rzadko, a fakt przyozdobienia nimi okien rezydencji 
kasztelana krakowskiego i zatrudnianie tego samego co król muratora, potwierdzają 
niezwykle wysoką pozycję Leliwity. Więcej wiadomości o tym obiekcie pochodzi z cza
sów późniejszych, powrócimy więc doń przy omawianiu działań budowlanych spadko
bierców kasztelana krakowskiego.

Jeszcze z nadania Łokietka Spycimir otrzymał Żabno, zapewne z okolicznymi osa
dami81 . Z 1344 roku pochodzi akt potwierdzający przeniesienie tej miejscowości na 
prawo niemieckie82. Nie wiadomo, kiedy Żabno uzyskało prawa miejskie. Stało się to w 
latach 1360- 1385 (prawdopodobnie przed 1372 rokiem)83. Nie wiemy, czy Spycimir 
posiadał tu siedzibę, jednak na uwagę zasługuje fakt, że prawdopodobnie od VII do X 
wieku funkcjonował tu gród84. Istniała więc przynajmniej tradycja obronnej rezydencji. 
W Żabnie dwukrotnie przebywał Władysław Jagiełło. Działo się to jednak już za życia 
Spytka z Melsztyna (tl3 9 9 )85. Brak badań archeologicznych nie pozwala, niestety, na
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wysuwanie żadnych sugestii co do istnienia w tej miejscowości obronnej siedziby Melsz- 
tyńskich.

Spycimir dał się także poznać jako zapobiegliwy gospodarz. Poza komasowaniem 
i scalaniem należących do niego włości, zajmował się lokowaniem nowych wsi i 
przenoszeniem już istniejących na prawo niemieckie. Sprowadzał nowych osadników, 
osuszał bagna, zakładał stawy i budował młyny. Pieniądze potrzebne na te inwestycje 
czerpał nie tylko z czynszów, lecz także z bliżej nie znanych nam interesów z kupcami 
krakowskimi. Jego zamki -  Tarnów i Melsztyn kontrolowały dwa najważniejsze szlaki 
handlowe przecinające M ałopolskę8'1. Zajmował się również inną działalnością 
gospodarczą. W 1350 roku otrzymał od Kazimierza Wielkiego przywilej naposzukiwanie 
i wydobycie rud metali kolorowych na terenie swych posiadłości87. Świadectwem 
zainteresowań gospodarczych jest także uzyskany przez niego zapis na żupach solnych88. 
Znaczne dochody uzyskiwał również pełniąc funkcję kasztelana krakowskiego, gdyż do 
tego urzędu przypisane były znaczne dobra ziemskie, a zarazem płynące z nich korzyści89.

Część swej olbrzymiej fortuny przeznaczył Spycimir na fundacje kościelne. Praw
dopodobnie w latach 1340 -  1350 wybudował w Piasku Wielkim kościół pod wezwa
niem św. Katarzyny, a przypisuje mu się również budowę kościoła w Jasieniu90. O ufun
dowaniu tej świątyni pisał już Długosz, jednak połączył on w jedno fakt pierwotnej 
erekcji kościoła i wybudowanie zachowanego do dziś kościoła gotyckiego ufundowane
go przez prawnuka Spycimira -  Spytka z Melsztyna ( t  1436)91.

Dla istniejącej już wcześniej parafii św. Marcina w Tarnowie (pierwotnie na gruncie 
wsi Zawada) uzyskał w 1326 roku prawa dekanalne, a po wybudowaniu kaplicy zamkowej 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wyjednał dla niej w 1331 
roku uprawnienia kościoła parafialnego. Na terenie samego miasta, między rokiem 1330 
a 1346, ufundował jeszcze jedną świątynię parafialną(może drewnianą) -pod  wezwaniem 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przypisuje mu się również erygowanie czterech 
dalszych parafii na terenie klucza tarnowskiego, a mianowicie: w Łękawicy, Porębie 
Radlnej, Skrzyszowie i w Szynwałdzie. Był również dobroczyńcą klasztoru 
miechowskiego, któremu zapisał wieś Michałowice, jednak w zamian za to i inne 
darowizny na rzecz tego klasztoru, wziął w dożywocie wieś zakonną Targowisko92.

Spycimir był twórcą potęgi swojego rodu, niewątpliwym sprawcąjego awansu do
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wilej Kazimierza Wielkiego z r. 1350 Spytkowi kasztelanowi krakowskiemu na kopanie rud kruszcowych 
vi' własnych tegoż dobrach. „Biblioteka Warszawska”, t. 38. 1850 II. s. 413-414: por. II. Labędzki, Słów 
kilka o przywileju Kazimierza Wielkiego z r. 1350 dla Spytka z Melsztyna na kopanie rud kruszcowych w 
własnych tegoż dobrach, tamże. s. 415-418.
811 Chodzi tu o zapis czynszu z szybu krakowskiego w Bochni, przypadającego prawdopodobnie z tytułu 
zasiadania w królewskiej radzie dla żup solnych, W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 94. 
m Po reformach Łokietka i Kazimierza Wielkiego kasztelanom krakowskim przypadł klucz ziemski po
łożony na lewym brzegu Raby. z ośrodkiem w Myślenicach, por. W. Pałucki, Studia nad uposażeniem  
urzędników ziemskich w Koronie do schyłku XVI w.. Warszawa 1962, s. 120.
™ Dlb Ił. s. 9. 276: W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 82.
‘Jl SH GK r, cz. II. z. 2, s. 251.



kręgów możnowładczych. Zajmując coraz to wyższe urzędy i będąc jednocześnie dobrym 
gospodarzem, pomnożył majątek, kładąc podwaliny pod materialną potęgę swych następ
ców — Leliwitów z Tarnowa, Melsztyna i Jarosławia93. Był on z pewnością człowiekiem 
wybitnym. Świadczy o tym rola jaką odgrywał na dworze dwóch ostatnich Piastów, jak 
również fakt, że przez długi czas był niekwestionowanym przywódcą panów małopolskich. 
Jego pełne zaangażowanie w sprawę sukcesji Andegawenów na tronie polskim, na długi 
czas związało przedstawicieli tej rodziny ze stronnictwem węgierskim i wytyczyło drogi 
ich karier politycznych94.

Spycimir był prawdopodobnie dwukrotnie żonaty: po raz pierwszy z córką Pako
sława z Mstyczowa (najpóźniej ok. 1310 r.) i po raz drugi, ze Stanisławą (przed 1317) 
siostrą Bogoriów -  późniejszego arcybiskupa Jarosława, wojewody Wojciecha, oraz 
Michała. Takie koligacje mogą częściowo tłumaczyć szybką i jakże imponującą karierę 
Spycimira. Według najnowszych badań miał z obu tych małżeństw 2 córki i 7 synów95. 
B. Śliwiński podaje również zestawienie pierwszych wystąpień w źródłach synów Spy- 
cimira: Pakosław -w  1330 r. kanonik krakowski, S py tek -w  1333 r. podstoli krakow
ski, Jan w 1339 r. łowczy krakowski, N ieustęp-w  1346 r. kanonik krakowski, Wojciech
-  w 1352 r. kleryk diecezji krakowskiej, Jarosław -  w 1352 r. podobnie, i Rafał -  w 
1355 r. podkomorzy sandomierski96.

Spośród synów Spycimira jedynie dwóch odegrało poważniejszą rolę w dziejach 
kraju, i tylko o nich znajdujemy obszerniejsze wzmianki w źródłach. Mowa tu o Janie z 
Melsztyna i Rafale z Tarnowa, od których biorą początek dwie gałęzie Leliwitów: Melsz- 
tyńskich i Tarnowskich. O ewentualnym potomstwie pozostałych synów nic nie wiado
mo. Losy dzieci Jana i Rafała omówione zostaną w następnych rozdziałach.

92 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 82-83, tam dalsza literatura.
93 A. Gąsiorowski. Rotacja elity władzy w średniowiecznej Polsce, [w:] Społeczeństwo Polski średnio
wiecznej, t. I, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1981, s. 264-290.
94 J. Dąbrowski, Ostatnie lata Ludwika Węgierskiego 1370 1382, Kraków 1918, s. 191-193, 195.
95 W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959. tab. 95; tenże. Leliwici..., s. 83; J. Bieniak. Rozmaitość 
kryteriów badawczych w polskiej genealogii średniowiecznej, [w:] Genealogia problemy metodyczne w 
badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, red. J. Hertel, Toruń 
1982. s. 147-8; J. Tęgowski, Krąg rodzinny Jarosława Bogorii, [w;] Genealogia, Polska elita polityczna 
w wiekach średnich na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski. Toruń 1993, s. 123-137; B. Śliwiński,
O pochodzeniu kasztelana krakowskiego Spycimira z Tarnowa w świetle najnowszych badań nad gene
alogiąjego rodziny.... s. 274-277; tenże. Kasztelan krakowski Spycimir z Tarnowa i jeg o  związki gene
alogiczne z możnowładztwem małopolskim w / połowie X II ' wieku, „Acta Universitatis Nicolai Coperni- 
ci"\ Historia XXVI. 1992. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 240, s. 105-113.
% B. Śliwiński, Kasztelan krakowski Spycimir z Tarnowa i jego  związki genealogiczne..., s. 105-113.



2. Melsztyńscy

Jan, zwany też Jaśkiem, syn Spycimira początkowo pisał się tak jak ojciec -  z 
Tarnowa. Ponieważ w działach rodzinnych otrzymał Melsztyn, zaczął pisać się z tego 
zamku i dał w ten sposób początek rodzinie Melsztyńskich. Czasami pisał się również z 
nabytego przez siebie Książa. Pierwszy raz spotykamy go w źródłach w 1339 roku na 
dokumencie, w którym Spycimir darowuje szpitalowi swoją kamienicę w Krakowie. 
Wspomniany jest tam syn wystawcy -  Jan -  z urzędem łowczego krakowskiego1. Od tej 
pory kariera Jana rozwijała się bardzo szybko. Już w 1345 roku był kasztelanem woj
nickim, a w 1361 roku awansował na województwo sandomierskie. W 1366 roku, po 
śmierci innego Leliwity -  Jana Jury otrzymał kasztelanię krakowską. Od 1375 roku 
piastował również urząd starosty krakowskiego2. Należał on niewątpliwie do najbliż
szego grona współpracowników Kazimierza, jednak nie był, jak jego ojciec, postacią w 
tym kręgu dominującą. Zdecydowane pierwszeństwo przyznać tu trzeba Grzymalicie, 
kanclerzowi Januszowi Suchywilkowi. Sytuacja ta zmieniła się po śmierci Kazimierza 
Wielkiego i wstąpieniu na tron Ludwika Węgierskiego. Pozycja Jana z Melsztyna, jako 
przedstawiciela rodziny tradycyjnie sprzyjającej Andegawenom, została wzmocniona, 
jednak i przy tym władcy nie udało mu się odegrać roli pierwszoplanowej. Tym razem 
ustąpić musiał miejsca Poraitom Kurozwęckim, rodzinie dosyć nowej, oddanej bez za
strzeżeń Andegawenom. Jemu przypadła zaś w udziale rola przywódcy stronnictwa 
umiarkowanego3. Zmarł prawdopodobnie między 9 maja 1380 a 20 grudnia 1381 roku4.

W działach spadkowych po Spycimirze Jan otrzymał zamek Melsztyn z otaczają
cymi wsiami (Pomianową Wolą, Brzezowcem, Jasieniem, Porębą, Okocimiem w powie
cie czchowskim), Piasek Wielki i Mały, Kobylniki, Zagajów w powiecie wiślickim, Żab
no w powiecie pilzneńskim, oraz kamienicę w Krakowie przy ulicy Brackiej5.

Kontynuował on rozpoczętą przez swojego ojca przebudowę tej krakowskiej siedziby. 
Działania budowlane koncentrowały się w północnej partii działki. Istniejące budynki 
rozbudowano tak, iż tworząc funkcjonalną całość, zajęły całą północną i północno -  
wschodnią część parceli. Aby doświetlić środkowe pomieszczenia pozostawiono od strony

1 8 maja 1339 r. (KDMK II, s. 503 nr 378); W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 84; Urzędnicy małopolscy, s. 
76. nr 185.
2 W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 84. 93, twierdzi że nie był on starostą krakowskim, a określenie z 
dokumentu z 1375 roku (KDMK 1, s. 60) uznaje za pomyłkę, innego zdania są autorzy spisu urzędników, 
którym należy przyznać rację, gdyż przytaczają znacznie szerszy materiał źródłowy: Urzędnicy małopol
scy. nr 136. 977. 1132. 1281 a; PSB XX. s. 410-411.
3 J. Dąbrowski. Elżbieta Lokietkówna, "Rozprawy Wydziału Historyczno -  Filozoficznego Akademii 
Umiejętności”, t. LV11. Kraków 1914, s. 82; W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 89: J. Wronisz.ewski. Grupy 
decvzvjne w średniowiecznej Polsce elita władzy, [w:] Genealogia. Polska elita polityczna w wiekach 
średnich na tle porównawczym. red. J. Wroniszewski. Toruń 1993, s. 181; J. Gzella. Małopolska elita 
władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370 1382. Toruń 1994. s. 22-24, 
45. 53-55. 57.60-66. 66. 69. 115.
4 W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 93; B. Wyrozumska, Melsztyński Jan, PSB, t. XX, s. 410-411; Urzędni
cy małopolscy, s. 65.
5 W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 93.



północnej niewielkie podwórko, a komunikację z nim zapewniała szeroka, przejezdna 
sień. Takie rozplanowanie pozwoliło uzyskać niespotykaną głębokość zabudowy, 
dochodzącą w korpusie budynku do 54 m. Prawdopodobnie w tym też czasie dokupiono 
tylną część parceli położonej przy Rynku Głównym 21 i tam wybudowano najdalej na 
północ wysuniętą nie podpiwniczoną część budynku, który jednak, zarówno funkcjonalnie 
jak i gabarytowo, stanowił jedność z już istniejącą zabudową6. Dom rozbudowany z 
takim rozmachem z pewnością otrzymał również bogaty wystrój. Niestety niewiele można 
dziś na ten temat powiedzieć. W czasie badań architektonicznych odnaleziono fragmenty 
kamiennych gotyckich detali, a wśród nich wtórnie użyte fragmenty okna z herbem Leliwa. 
Pewne wyobrażenie o wyglądzie rezydencji daje nam krótka notatka w dokumencie z 
1375 roku. Spisanoją przy okazji zakończenia zatargu między miastem a norbertankami 
zwierzynieckimi, w którym to sporze Jan występował jako arbiter i być może z tego 
powodu dokument ten podpisywano w jego domu. Zamiast zwyczajowo przyjętej 
lakonicznej wzmianki o miejscu podpisania dokumentu, pisarz zanotował: „/« domo 
murata hubitacionis videlicet in stuba superiori lapidea diuersis Clenodijs et Clyppeis 
depicta, Nobilis viriet Strenui Militisdomini Joharmis heredis de Melsten...”1. Wszyscy 
badacze przytaczający tą notatkę zgodni są co do jednego, że wnętrze to musiało robić 
niemałe wrażenie na współczesnych, skoro doczekało się tak niezwykłego potraktowania. 
Ponieważ jednak pisarz skoncentrował się na opisie sali, a nie podał lokalizacji domu, 
przez pewien czas łączono tę wzmiankę z kamienicą przy Rynku Głównym IT . Sam 
opis jest dosyć lakoniczny i dopuszcza różne interpretacje. Bez wdawania się w szczegóły, 
możemy przyjąć, że sala ozdobiona była polichromowanymi tarczami herbowymi9. 
Autorzy badań architektonicznych podjęli próbę jej zlokalizowania. Miałoby nią być 
pomieszczenie o powierzchni ok. 72 n f na obecnym parterze tej części domu (przylegającej 
do ulicy), którą dobudował Spycimir. Przy czternastowiecznym poziomie ulic było to 
reprezentacyjne pierwsze piętro10.

Rysujący się, na podstawie zaprezentowanego powyżej opisu, obraz rezydencji 
kasztelana krakowskiego w pełni usprawiedliwia określenie, że musiała to być jedna ze 
wspanialszych (chyba nie tylko na terenie Krakowa) miejskich rezydencji możnowład- 
czych".

Główną siedzibą Jana był jednak zamek Melsztyn, od którego wziął nazwisko. Z 
jego czasów pochodzi kilka wzmianek o zamku. Najwcześniejszą (po wspomnianej w 
poprzednim rozdziale mylnej -  1340)12 wzmiankę z 1360 roku o castrum podaje S.

6 W. Komorowski. M. Łukacz, Bursa Węgierska w Krakowie..., s. 180.
7 KDMK I, s. 60-64; Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa, cz. I. od 1300 do 1400. wyd. F. 
Piekosiński. J. Szujski. Kraków 1878. wstęp s. XLVII.
* J. Gadomski, Sale gotyckie w domu przy Rynku Głównym 17 w Krakowie i ich dekoracja rzeźbiarska. 
[w:] Sztuka i ideologia XII'  wieku, pod red. P. Skubiszewskiego. Warszawa 1975. s. 110-113. Przekonu
jącą identyfikację kamienicy opisanej w omawianym dokumencie przedstawiają: W. Komorowski, M. 
Łukacz. Bursa Węgierska w Krakowie.... s. 179-180.
,J Malowanie detalu architektonicznego było powszechnie stosowane przy ozdabianiu, nie tylko krakow
skich. kamienic; por. J. Jamroz, Mieszczańska kamienica krakowska. Kraków 1983, s. 147-148: patrz 
też: J. Ptaśnik. Studia nad patrycjatem krakowskim wieków średnich, cz. II, "Rocznik Krakowski", t. 
XVI, Kraków, 1914, s. 41; M. Koczerska, Świadomość genealogiczna możnowładztwa polskiego w X V  w. 
Postawy i środki wyrazu, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 2, red. S. K. Kuczyński. Warsza
wa 1982, s. 295-296.
111 W. Komorowski, M. Łukacz, Bursa Węgierska w Krakowie....... s. 180.
11 W. Komorowski, B. Krasnowoiski, Architektoniczny pejzaż Krakowa około roku 1400. [w:] Sztuka 
około 1400. Warszawa 1996, s. 118-119.



Kołodziejski, powołując się na monografię L. Zarewicza (s. 62), jednak daty takiej nie 
udało mi się w tej pracy odnaleźć, nie podaje jej również S ło w n ik  geograficzny". W 
roku 1362 wzmiankowana jest kaplica zamkowa, datę tę przytacza jedynie S. Koło
dziejski13, a H. Langerówna wymienia notatkę z 1363 roku o nadawaniu odpustów w 
kaplicy św. Jana J n  castro Me Is tein'"14. Inni autorzy uznają fakt istnienia kaplicy jesz
cze za Spycimira, nie podając jednak żadnych zapisów źródłowych. Inaczej ma się sytu
acja ze wzmianką o kościele parafialnym w Melsztynie, która jest cytowana przez więk
szość badaczy15. Drewniany kościół pod wezwaniem Podwyższenia św. Krzyża wybu
dował Jan z Melsztyna wojewoda sandomierski (później kasztelan krakowski) i uposa
żył plebanów dając im teren z ogrodem, rolę i karczmę w Charzewicach, jak również 
dziesięciny z Charzewic i z Żabna16. Akt powołania parafii spisano 26 lipca 1364 roku 
w zamku melsztyńskim w „dolnej sali przed izbą”'1. Nie wiemy, czy Jan prowadził 
jakieś prace budowlane na zamku.

Poza dobrami odziedziczonymi po ojcu, Jan powiększył swój majątek nabywając 
w 1372 roku (od Jana i Adama herbu Janina) za sumę 116 grzywien część Książa 
Wielkiego wraz z prawem patronatu tamtejszego kościoła18. Ponieważ w 1377 roku 
pisał się z Książa19, musiał być wtedy właścicielem zdecydowanej większości tych dóbr. 
Być może ich część dostała mu się z ręką żony-Zofii z Jan inów-rodziny dziedziczącej 
w Książu20. Niewiele mamy informacji o tej miejscowości z czasów, gdy jej właścicielem 
był Jan. W akcie kupna, określona została jako civitas, i wiemy, że posiadała kościół 
parafialny21. W latach 1373 -  1380 Jan rozpoczął fundację klasztoru augustianów22. 
Prawdopodobnie zdążył wybudować tylko kościół, gdyż dopiero jego syn -  Spytek 
darowu je pod zabudowania klasztorne teren między kościołem a murem miejskim (,,inter 
muros civitatis ”)23 • Jest to jedyna wzmianka, która może wskazywać na istnienie 
obwarowań w Książu, chociaż, jak się wydaje, nigdy nie zrealizowano tutaj pełnego 
murowanego obwodu24. Niestety brak badań archeologicznych nie pozwala na jej

12 Patrz rozdział 111. I. przyp. 81.
15 ZDK 1. s. 61; S. Kołodziejski. Średniowieczne rezydencje obronne..., s. 157.
14 MPV III. s. 442; II. Langerówna, System obronny doliny Dunajca..., s. 46.

ZDM IV, s. 124, 125.
16 W. Dworzaczek. Leliwici..., s. 95.
17 Kościół len istniał do roku 1796, kiedy rozebrano go, gdyż groził zawaleniem, parafię przeniesiono do 
Domosławic. lam zachowały się, najprawdopodobniej przeniesione z Melsztyna: chrzcielnica z 1490 
roku i tryptyk (z lat ok. 1480) z przedstawieniem rycerza herbu Leliwa, por. 1,. Zarewiez, Leliwita Spyci- 
m ir..., s. 72; J. Gadomski. Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420 1470. Warszawa 1981, s. 
41-42'
18 DSZ, nr 9-10: Transakcję tą potwierdziła w 1373 roku regentka Elżbieta (ZDM IV. s. 168. 169).
19 KDM III. s. 305.
2" W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 93-94: S. Gawęda, Możnowładztwo małopolskie..., s. 52; .1. Gzella, 
Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce..., s. 62. uważa, że Zolla była 
drugą żoną Jana. a proces skupowania dóbr wokół Książa nie mial nic wspólnego z jej ewentualnym 
posagiem, gdyż rozpoczął się znacznie wcześniej.
21 Nie znamy daty erekcji kościoła. W latach 1326 -  1327 wzmiankowane są płatności na rzecz kurii 
rzymskiej od dwóch plebanów (z jednej parafii) -  18 grzywien (MPV I, s. 146-147. 220-221); Nie 
wiemy również kiedy miejscowość ta uzyskała prawa miejskie, jednak stało się to zapewne przed 1372 
rokiem, patrz A. Berdecka. Lokacje i zagospodarowanie miast królewskich w Małopolsce za Kazimierza 
Wielkiego (1333 1370). Wrocław 1982. s. 37; SllGKr cz. 111. z. 2, s. 291-312.
22 KDM I. s. 359: Dlb II. s. 83, III, s. 473-4. Jan Długosz w tej wzmiance mylnie określa Zofię jako matkę 
Jana; por. W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 93.
23 KDM I. s. 425.
24 E. Madejski. Klasztor augustianów w Książu Wielkim, „Analecta Cracoviensia" nr 21-22. 1989/1990.



zweryfikowanie i określenie ewentualnego fundatora.
Jan niekiedy pisał się z Książa, co może wskazywać, że miał tu jakąś siedzibę. 

Istnienie w Książu obiektu obronnego potwierdzone jest zarówno przez archeologów, 
jak i przez źródła pisane, choć te ostatnie dopiero z czasów syna Jana -  Spytka. W 
dokumencie z 1385 roku wymieniony jest burgrabia deXans25. Archeolodzy natomiast 
odnaleźli wśród podmokłych łąk, na północ od miasta, kolisty nasyp o średnicy około 50 
m, otoczony fosą o szerokości 15-20 m i znacznie już dziś zniszczonym wałem ziem
nym, o szerokości 20 m. Zlokalizowany jest on na terenie zalewowej doliny Nidzicy26. 
Plateau w chwili obecnej wznosi się zaledwie około 1,5 m nad poziom wody w fosie. 
Pierwsze badania archeologiczne przeprowadził tu w 1945 roku Gabriel Leńczyk. Od
słonił fragmenty podmurówki z kamieni i cegły oraz znaczne ilości spalenizny, a także 
podstawę pieca kaflowego, a obok „liczne ułamki pięknych kafli z herbem królowej 
Bony”. Z zachowanych notatek, ani z opublikowanego artykułu, nie do końca wynika 
jednak, na jakiej podstawie autor wyciągnął następujące wnioski na temat historii tego 
gródka: „teren „Kółka” był już zamieszkany z końcem XII wieku. W sto lat później 
powstała tu osada obronna otoczona niskim wałem ziemnym i zapewne palisadą. Głów
ne zabudowania znajdowały się w stronie zachodniej. Obronny dworek istniał i rozwijał 
się do połowy XVI wieku. Zniszczony całkowicie pożarem, nie został odbudowany”27. 
Autor niestety nie precyzuje daty powstania obiektu, który należałoby uznać za siedzibę 
możnowładczą. N ie wiemy, czy według autora „osada obronna otoczona niskim wałem 
ziemnym” to jest to samo co „obronny dworek”, czy tylko faza rozwojowa obiektu osad
niczego funkcjonującego tu od XII wieku, a połączenie tych dwóch określeń w jednym 
zdaniu jest tylko skrótem myślowym. Nie udało się również odtworzyć planu zabudowy. 
Kolejne sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone w 1983 roku, nie przynio
sły żadnych nowych danych wzbogacających w sposób istotny naszą wiedzę o tym sta
nowisku28. Również na podstawie źródeł pisanych trudno jest ustalić fundatora tego 
obiektu. Za wczesnym datowaniem, na 2 połowę XIII wieku, opowiada się S. Kołodziej
ski, który sugeruje, że gródek wybudować mogli Lisowie, ponieważ Książ w XIV i XV 
wieku był otoczony osadami do nich należącymi. Dodatkowo w 1 połowie XIII wieku 
Książ był w posiadaniu jednego z przodków Lisów -  Stefana29. W pierwszej ćwierci 
wieku XIV Książ był już w posiadaniu przedstawicieli rodu Jani nów, z których Adam 
osiągnął godność kasztelana wiślickiego, należał więc do elity urzędniczej kraju, spo
śród której to właśnie, jak wykazał L. Kajzer, wywodzili się fundatorzy wczesnych „gród
ków” na kopcach30. Wprawdzie w starszej literaturze tego typu siedziby były datowane

s. 388. twierdzi, że Książ posiada) obwarowania drewniano -  ziemne. Niestety artykuł złożono do druku 
po śmierci autora, który nie zdążył tekstu opatrzyć przypisami, w związku z tym nie wiemy, na jakiej 
podstawie wysunął taką sugestię.
25 SPPP 8. 3491. 3493. 3572.
26 S. Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje obronne .... s. 153-154;
27 Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie, teczka ..Książ Wielki"' z notatkami G. Leńczyka; 
patrz też: G. Leńczyk. Obronny dwór średniowieczny w Wielkim Książu w powiecie miechowskim, ZOW, 
1948. R. XVII, z. 5-6. s. 81-82.
2lt E. Cwiertak, Badania inwentaryzacyjno-weryfikacyjne grodziska w miejscowości Książ Wielki st. / 
gm. loco, woj. kieleckie. Lódź 1983. (maszynopis w Archiwum Wydziału Archeologii SOZ w Kielcach).
29 B. Śliwiński, l.isowie Krzelowscy w X II ' X I' w. i ich antenaci. Studium genealogiczne. Gdańsk 1993, 
s. 172-3: S. Kołodziejski, Obronne rezydencje Lisów w północnej Malopolsce. Uwagi do problematyki 
badań. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”. 1994. t. 18, s. 72-73.
w L. Kajzer, Czy tzw. gródki stożkowate były fundacjami „średniego rycerstwa "?, [w:] Średniowieczne 
siedziby lycerskie w ziemi chełmińskiej na tle badań podobnych obiektów na ziemiach polskich, pod red.
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na drugą połowę wieku XIII, jednak nowsze badania wydają się wskazywać, że ich 
zdecydowana większość powstała w wiekach XIV i XV. W akcie kupna z 1372 roku nie 
był wymieniony żaden dwór czy siedziba obronna. Przy obecnej znajomości źródeł, 
zarówno pisanych jak i archeologicznych, określenie fundatora omawianego obiektu jest 
niemożliwe.

Jan wybudował dla augustianów kościół w Książu11, a przypisuje mu się również 
wybudowanie kościoła św. Małgorzaty na Stradomiu32 i wystawienie dla augustianów 
kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu, na gruncie darowanym zakonowi przez króla 
Kazimierza Wielkiego” . Z osobą Jana łączony również bywa przekaz o erekcji ołtarza 
śś. Antoniego i Leonarda w kościele Wszystkich Świętych w Krakowie34. Wymieniana 
jest tam jednak data 1386 rok, a przecież Jan zmarł w 1381 roku.

O jego działaniach gospodarczych wiemy niewiele. W roku 1373 nabył leżącą w 
pobliżu Książa wieś Wolę35. Bezskutecznie usiłował odzyskać prawo do czynszu z szy
bu krakowskiego kopalni w Bochni, trzymał zastawem kilka wsi, a w 1366 roku za 8 
grzywien sprzedał cechowi tkackiemu swój grunt w Krakowie, położony koło bramy św. 
Mikołaja36.

W porównaniu z siedzibami ojca, stan posiadania Jana jest nieco skromniejszy, 
lecz i tak prezentował się okazale: zamek w Melsztynie, kamienica w Krakowie i „gró
dek” w Książu. To, jak na XIV wiek, imponująca ilość rezydencji, nawet dla rodziny 
możnowładczej. Zamek Melsztyn najprawdopodobniej spełniał funkcję centrum admini
stracyjnego znacznego klucza majątkowego, złożonego z okolicznych wsi. Krakowska 
siedziba służyła za reprezentacyjne mieszkanie w stolicy, gdzie z racji piastowanych 
urzędów, Jan z pewnością musiał często przebywać. Nie wiemy, jaka rola miała przy
paść najnowszej rezydencji -  w Książu. W tym czasie nie posiadał Melsztyński tutaj 
znaczniejszych posiadłości ziemskich, choć nabycie pobliskiej Woli, może wskazywać 
na chęć stworzenia w okolicy klucza majątkowego37.

Żoną jego była wspomniana już Zofia z Janinów. Pozostawił po sobie dwoje dzieci: 
syna Spytka i Jadwigę, która zaślubiła Ottona z Pilicy38.

N ie wiemy dokładnie kiedy urodził się Spytek. Stało się to chyba około roku 136439. 
Pisał się tak jak ojciec -  z Melsztyna40. Za jego pierwsze wiarygodne pojawienie się w 
źródłach uznać trzeba świadkowanie na dokumencie ojca w 1377 roku, gdzie występuje 
jeszcze bez żadnego urzędu41. Po śmierci Jana z Melsztyna, wakującą kasztelanię kra
kowską objął Poraita -  Dobiesław z Kurozwęk (dotychczas wojewoda krakowski), a

A. Koli, Toruń 1987. s. 105-126.
51 Dlh 111, s. 473.
32 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 95.
33 KDM 1, s. 320. 321.
34 J. Klepacka, Kościół W. Świętych w Krakowie. „Kronika Miasta Krakowa”, 1959 -  1960. s. 36.
35 Potwierdzenie tych transakcji uzyskał od regentki Elżbiety w 1373 roku (ZDM IV. s. 168-9. nr 1017).
36 NKMK 1. s. 201. nr 1702.
37 ZDM IV. s. 168.169.
3* Jedyne dziecko z tego małżeństwa, córka Elżbieta, została trzecią żoną Władysława Jagiełły, Z. Wdo- 
wiszewski, Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968, s. 40; W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 93; PSB VI, 
s. 248-250.
39 IIP III, s. 430. 431.
411 Jedynie Jan z Czarnkowa nazywa go "de Charzew” (wieś na terenie której znajduje się zamek Melsz
tyn); Kronika Jana z Czarnkowa..., s. 736.
41 KDP III, s. 317. nr CLV111; W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 99.

Urzędnicy małopolscy.... s. 128. nr 466.



jego miejsce, mimo młodego wieku, zajął w 1381 roku Spytek z Melsztyna42. Wkrótce 
po tym, we wrześniu 1382 roku zmarł król Ludwik. Okres bezkrólewia spowodował 
uaktywnienie się wszystkich ugrupowań politycznych w Koronie. Na czoło stronnictwa 
małopolskiego, popierającego następstwo andegaweńskie, wysunął się wojewoda kra
kowski -  Spytek z Melsztyna. Na znaczne zaangażowanie się Spytka po stronie Ande- 
gawenów, pośrednio wskazuje fakt, że to właśnie jego uznał za swojego głównego wro
ga jeszcze jeden kandydat do tronu, książę mazowiecki Siemowit IV, który w odwecie 
najechał i spalił należący do Spytka Książ43.

Lei i wici, którzy popierali kandydaturę Jagiełły na męża Jadwigi, wkrótce zaczęli 
zaliczać się do grona zaufanych wielkiego księcia. Na uwagę zasługują również liczne 
nadania i przywileje, jakie uzyskali Melsztyńscy i Tarnowscy od króla wkrótce po koro
nacji44 , a także to, że matką chrzestną Jagiełły została Jadwiga z Pilicy, rodzona siostra 
Spytka45. Spytek towarzyszył Jagielle w pierwszej podróży do Polski i został przez 
niego obdarowany w sposób szczególny, otrzymał bowiem sandały zdobione złotem, 
perłami i drogimi kamieniami46.

W początkowym okresie rządów Jagiełły niewątpliwie najważniejszą rolę w pań
stwie odgrywali Leliwici: wojewoda krakowski Spytek z Melsztyna i wojewoda sando
mierski Jan z Tamowa. Oprócz nich do grona najbliższych współpracowników króla 
należeli: wojewoda kaliski Sędziwój z Szubina, kasztelan krakowski Dobiesław z Kuro- 
zwęk i kasztelan lubelski Piotr Kmita oraz, między innymi, podkomorzy krakowski Spy
tek z Tarnowa47 . Pod koniec XIV wieku, dzięki niezwykle szczodrym nadaniom królew
skim, szybko rosła również potęga majątkowa Leliwitów.

W 1387 roku wyprawa królowej Jadwigi doprowadziła do odzyskania Rusi Halic
kiej. Udział w niej panów z Melsztyna i Tarnowa oraz najprawdopodobniej jakieś wy
bitne ich zasługi, zostały hojnie wynagrodzone. Spytek otrzymał w dziedziczne włada
nie obwód samborski, Jan, na tych samych zasadach, obwód jarosławski wraz z urzę
dem starosty generalnego Rusi48.

Spytek z Melsztyna towarzyszył w tych latach królowi we wszystkich ważniej
szych poczynaniach. Na samym początku 1390 roku otrzymał urząd starosty49 i od tej 
chwili często przebywał w stolicy. Wysuwa się również przypuszczenie, że przez pewien 
czas pełnił funkcję kanclerza królowej Jadwigi50.

Kolejne lata to czas wytężonych działań dyplomatycznych i militarnych mających 
na celu rozw iązanie konfliktów  z W ęgram i, z W ładysław em  Opolczykiem

43 IIP. t. III. s. 403-404: Problem popierania przez Leliwitów sukcesji Andegaweńskiej doczekał się 
dyskusji w literaturze przedmiotu: J. Dąbrowski, Ostatnie lata Ludwika Węgierskiego..., s. 194; recenzja 
tej pracy: O. Ilalecki. O genezie i znaczeniu rządów andegaweńskich w Polsce, „Kwartalnik Historycz
ny". R. XXXV, 1921. s. 48-49. i odpowiedź: J. Dąbrowski, Polityka andegaweńska Kazimierza Wielkie
go, „Kwartalnik Historyczny". R. XXXVI. 1922, s. 35-36.
44 O. Ilalecki. Dzieje ttniijagiellońskiej.... s. 94-98; W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 104-106; J. Krzyża- 
niakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło. Wrocław -  Łódź 1990. s. 82-83. 154.
45 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 105; J. Gzella, Małopolska elita władzy..., s. 63.
40 IIP III s. 436.
47J. Sulkowska -  Kurasiowa. Doradcy Władysława Jagiełły, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, 
t. II, red. S. K. Kuczyński. Warszawa 1982. s. 197; J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, op. cit. s. 146.
411 M. Turkawski, Spytko z Melsztyna. wojewoda krakowski, założyciel Sambora, Lwów 1876. s. 20; W. 
Dworzaczek. Leliwici.... s. 107.
4'' Urzędnicy małopolscy.... s. 286. nr 1284.
511 A. Strzelecka, O królowej Jadwidze, s. 59; H. Kręt. Dwór królewski Jadwigi i Jagiełły. Kraków 1987, 
S. 48.



współdziałającym ze Zbigniewem Luksemburskim oraz z Krzyżakami51. W 1396 roku 
Spytek z Melsztyna poprowadził przeciwko niemu nową wyprawę, w czasie której zdobyto 
Gorzów, Olesno, Lubliniec i chyba Strzelce, a oblegając Opole zmuszono księcia 
Władysława i jego bratanków do ostatecznego poddania się. Zamki zdobyte na Opolczyku 
król darował Spytkowi, w uznaniu jego zasług poniesionych w czasie tej kampanii52. W 
1397 roku był on także posiadaczem położonego w pobliżu (odebranego już w 1391 
roku) zamku w Krzepicach wraz z otaczającymi wsiami, nie wiemy jednak, kiedy otrzymał 
ten zapis51. Zarządzanie nowymi nabytkami, położonymi z dala od głównych majątków 
wojewody, nie było sprawą prostą. Prawdopodobnie dlatego już w październiku 1397 
roku zastawił, za łączną sumę tysiąca grzywien, trzy powiaty: lubliniecki, rozemberski 
(Olesno) i gorzowski księciu cieszyńskiemu Przemysławowi i jego synom54.

Ten brak zainteresowania śląskimi majątkami wyda się bardziej oczywisty, gdy 
omówimy nabytki Spytka na wschodzie. Do 1393 roku Witold zdobył całe Podole, 
usuwając drobniejszych książąt z ich ziemi. Nie mogło się to spotkać z aprobatą ze 
strony polskiej, która Wołyń i Podole traktowała jako swój rejon wpływów. Jagiełło 
usiłował rozwiązać tę sprawę dzieląc ową ziemię na dwie części. Wschodnią zatrzymał 
król, choć faktycznie trzymał ją  Witold (czyli Litwa), zachodnią zaś, graniczącą z Rusią 
Halicką, otrzymał Spytek z Melsztyna. W dokumencie nadawczym z 13 czerwca 1395 
roku król określił prawa Spytka do tej ziemi w sposób następujący: „napełnymprawie, 
jakiego używają inni nasi książęta litewscy i ruscy”55. Jan Długosz określa to władanie 
jako lenno wieczyste, z którego Spytek zobowiązany był hołdować królom i Królestwu 
Polskiem u56. Oba te przekazy, jak  również i tytuł „dominus et haeres ducatus 
Podoliensis”, którego potem używał57, wskazują na to, że Lei i wita zajmował taką pozycję, 
jak książęta litewscy i ruscy58.

Nadanie królewskie obejmowało zamki: Kamieniec, Smotiycz, Czerwonogród, Skałę 
i Bakotę wraz z miastami, wsiami i folwarkami. Jagiełło zatrzymał dla siebie powiaty:

51 Dokładne prześledzenie udziału Spytka w tych działaniach jest jednak utrudnione przez lakt. że relacja 
Jana Długosza, jedyne w tym wypadku źródło, gmatwa chronologię walk. ..ściągając’' wydarzenia z lat 
1391 -  1396 do jednego tylko roku: W. Dworzaczek. Leliwici..., s. 109. II I : Ostatnio zagadnieniem 
wojny z Opolczykiem zajął się J. l.aberschek. jego prace rzucają więcej światła zarówno na przebieg 
samych walk. jak i na udział w nich Spycimira. Por. J. L.abersehek. Wyprawa zbrojna króla Władysława 
Jagiełły na krakowsko-wieluńskie posiadłości księcia Władysława Opolczyka w 1391 roku. [w:] Społe
czeństwo Polski średniowiecznej, t. VI. red. S. K. Kuczyński. Warszawa 1994. s. 156-157. 158: tenże. 
Wojna króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem. Batalia o odzyskanie Olsztyna, 
Częstochowy. Kłobucka. Krzepic i Wielunia w 1391 r.. „Almanach Częstochowy 1993". Częstochowa 
1993. s. 6-8: tenże. Potencjał obronny ziemi wieluńskiej i fragmentów ziemi krakowskiej i sieradzkiej pod  
rządami księcia Władysława Opolczyka 1370 1391. [w:] Między Północą a Południem. Sieradzkie i 
Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie 
kolo Sieradza ( 4-6 grudnia 1991 r.), red. T. J. Morbacz, L. Kajzer, Sieradz 1993, s. 129-143: J. Sperka, Z 
dziejów wojen Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem. Działania wojenne w latach 1393 

1394. [w:] Cracovia Polonia Europa.... s. 3 15. 3 2 1.
”  A. Prochaska, Król Władysław Jagiełło, t. 1. Kraków 1908. s. 137.
”  W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 113-114: Zamek ten jeszcze raz znalazł się w rękach Leliwitów -  w 
XVI wieku -  patrz rozdział o starszej linii Tarnowskich.
54 KDP III. s. 359-361. nr CLXXX1I1.
55 Cod. ep. Vit. s. 37-39. nr CXV-AS I, s. 18-20: J. Tęgowski. Sprawa przyłączenia Podola do Korony 
Polskiej w końcu XII'  wieku, „'leki Krakowskie", t. V, 1997. s. 167-168.
v’ H Pt. III. s. 488.
57 ZDM IV. s. 291-292. nr 1122.
5# Większość historyków zgadza się z tą interpretacją. W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 112, podaje przegląd



międzyboski, bohski i winnicki. Władza Spytka nie rozciągała się również na obwód 
trembowelski, wprawdzie geograficznie należący do Podola, jednak będący już wcze
śniej w posiadaniu Korony59. Po otrzymaniu Podola, udział wojewody w bieżących 
sprawach państwa siłą rzeczy zmalał. Nie bywał już tak często w Krakowie, choć nadal 
uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach. Konieczność zapewnienia pokoju na 
pograniczu tatarsko-ruskim. Była przyczyną wyprawy przeciw Złotej Ordzie. Wojsko 
Witolda wspierali Krzyżacy oraz znaczne posiłki polskie i ruskie. Polskimi siłami dowo
dził Spytek z Melsztyna. 12 sierpnia 1399 roku doszło do bitwy nad Worsklą (lewym 
dopływem Dniepru), w czasie której wojska tatarskie pod wodzą Edygeja rozgromiły 
armię Witolda. Poległ Spytek z Melsztyna, a do niewoli trafił Rafał z Tarnowa60. Długo 
nie wierzono w śmierć wojewody krakowskiego i czekano na jego powrót z niewoli. Po 
pewnym czasie zaczęły powstawać legendy o jego ofiarnej walce i bohaterskiej śmierci. 
Podobno Spytek nie przyjął od Edygeja ofiarowywanego mu kołpaka, po którym mieli 
go rozpoznawać i oszczędzać w walce Tatarzy, a także nie zgodził się na ucieczkę z pola 
walki, do której namawiał go Witold61.

Zmarły wojewoda krakowski, pan zachodniego Podola, pozostawił po sobie olb
rzymią fortunę. Już odziedziczony po ojcu majątek wysuwał go na pierwsze miejsce 
wśród ówczesnych wielmożów. Przypomnijmy, że składały się nań miasta: Książ, Żabno 
i Brzeżek (dziś Brzesko), zamek Melsztyn i 34 wsie w siedmiu kluczach rozrzuconych 
po całej Małopolsce. Majątek ten Spytek wydatnie powiększył, głównie dzięki nadaniom 
królewskim. Na ósmy kompleks majątkowy złożyły się wsie: Ołpiny, Olszyny, Święcany 
i Szerzyny położone w powiecie bieckim, które otrzymał od Jagiełły w 1386 roku. Wkrótce 
potem w nagrodę za uczestnictwo w wyprawie Jadwigi na Ruś, dostał w dziedziczne 
władanie cały niemal powiat samborski. Omawiane już nadanie Podola w 1395 roku 
wyniosło Spytka do rangi udzielnego księcia, lennika króla polskiego. Nie znamy dokład
nych okoliczności nadania kolejnych trzech królewszczyzn, do których należały: zamek 
i „powiat” krzepicki, zamek Rabsztyn z przylegającymi wsiami oraz zamek w Lanckoronie 
wraz z 16 otaczającymi go wsiami. Dobrze uposażone były również urzędy które pia
stował, zwłaszcza wojewody i starosty krakowskiego62. Wszystko to składało się w 
sumie na największy świecki majątek możnowładczy w ówczesnym państwie polskim63. 
W 1390 roku Jagiełło, a w roku następnym Jadwiga, potwierdzili Spytkowi posiadanie 
wszystkich jego dóbr. W zestawieniu z przywilejem z 1385 roku zabrakło tam 4 wsi, 
które najprawdopodobniej zostały sprzedane64. Działalność gospodarczą wojewody 
krakowskiego prześledzić możemy, między innymi na podstawie kilku transakcj i sprzedaży 
wsi oraz sprzedaży i kupna sołectw. Za największe przedsięwzięcie uznać należy jednak

wcześniejszych poglądów; patrz również A. Swieżawski, Ziemia bełska. Zarys dziejów politycznych do 
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PSB XX. s. 412-415; .1. Tęgowski, Sprawa przyłączenia Podoła do Korony Polskiej..., s. 167-168. 
w W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 112-113; Urzędnicy województwa podolskiego..., s. 8-9.
"" W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 116- 118: J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, op.cit. s. 170-171.
61 HP, t. III. s. 494-497; M. Baliński, Spytko z Melsztyna i ród jego. Opowiadanie historyczne. ..Biblio
teka Warszawska", t. III. 1844. s. 307-308; A. Strzelecka, Spytek z Melsztyna, PSB. t. XX. s. 412-415.
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nia -  Europa..., s. 101-112.
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lokowanie Nowego Sambora na prawie magdeburskim65. W 1394 roku uzyskał od króla 
i królowej przywilej zwalniający całą Samborszczyznę od podymnego66. Spytek z 
Melsztyna wraz z Janem z Tarnowa uzyskali również restytucję starego zapisu 
przyznającego Spycimirowi czynsz z szybu Krakowskiego kopalni w Bochni67.

Dysponując ogromną fortuną, mógł sobie Spytek pozwolić na posiadanie dużego 
dworu i utrzymanie odpowiednio bogato wyposażonych siedzib. Nie wiemy nic o jego 
działalności w rodzinnym Melsztynie. Ponieważ stanowiska piastowane przez Spytka 
wymagały jego częstych pobytów w stolicy, należy przypuszczać, że jedna z głównych 
jego rezydencji mieściła się w Krakowie w kamienicy przy ulicy św. Franciszka (Bracka 
3/5). Jak wiemy, już za czasów jego ojca była to siedziba niezwykle okazała. Teraz 
również musiał funkcjonować tu reprezentacyjny dwór, gdyż było to z pewnością miej
sce przyjmowania gości. Przynajmniej dwukrotnie: w dzień Wniebowstąpienia 1390 
roku i w niedzielę zapustną 1394 roku, Spytek podejmował w swoim domu parę królew
ską68 . Nie wiemy jednak, czy poczynił on w nim jakieś inwestycje.

Kilka interesujących wzmianek posiadamy jedynie o Książu. Jak już wspominali
śmy, Spytek kontynuował fundację klasztoru augustianów, darowując w 1381 roku pod 
zabudowania klasztorne teren między kościołem, a murem miejskim69. Do naszych cza
sów zachował się murowany kościół z gotyckim prezbiterium i nawą wybudowaną w 
połowie XVIII wieku. Brak badań nie pozwala na pełną rekonstrukcję jego pierwotnego 
wyglądu70.

Jako jeden z przywódców stronnictwa popierającego sukcesję Andegawenów, z 
pewnością miał licznych wrogów wśród przeciwników powołania na tron Jagiełły. Jak 
już wspominaliśmy, jeden z nich-pretendent do tronu książę mazowiecki Siemowit IV
-  w 1383 roku wycofując się spod Krakowa najechał i spalił miasto Książ71. Piszący o 
tym Jan Długosz nie wymieniajednak przy tej okazji żadnej siedziby właściciela miasta. 
Jednak ze wspominanego już przez nas dokumentu wydanego dwa lata później (w 1385 
roku), mamy pośrednią informację o istnieniu tu obiektu obronnego, gdyż wymieniony 
jest burgrabia de Xans1- . Może to świadczyć również o funkcjonowaniu tu siedziby 
możnowładczej. Musiała być ona, o ile nie okazała, to przynajmniej bezpieczna i wy
godna, gdyż, jak wynika z badań J. Kurtyki, w połowie XV wieku była jedną z ulubio
nych siedzib Andrzeja Tęczyńskiego, który przejął Książ jako wiano Spytkowej wnucz
ki73 .

Wraz z nadaniem Podola, jak już wspominaliśmy, stał się Leliwita właścicielem 
kolejnych 5 zamków, niestety tylko na przeciąg czterech lat życia, jakie mu pozostały.
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Przez tak krótki okres zapewne nie był w stanie poczynić tam żadnych inwestycji, a jeśli 
je nawet rozpoczął, to nie udało mi się odnaleźć o tym żadnych wzmianek w źródłach 
pisanych.

Ilość zamków i obronnych siedzib, których posiadaczem stał się, choćby na krótki 
czas, Spytek z Melsztyna, jest rzeczywiście imponująca. Na pierwszym miejscu wymienić 
należy dziedziczne: Melsztyn i Książ, a także rezydencję w Krakowie. Z nadań królewskich 
otrzymał: Sambor, Kamieniec, Smotrycz, Czerwonogród, Skałę, Bakotę, Gorzów, Olesno, 
Lubliniec, Krzepice, Rabsztyn i Lanckoronę. Razem 3 dziedziczne i 12 otrzymanych od 
króla obronnych siedzib-zam ków -rezydencji74. Były to obiekty znacznie różniące się 
między sobą zarówno skalą założenia jak i funkcją. Nie wiemy nawet, czy Spytek był 
choćby raz we wszystkich tych miejscach. A. J. Madera podaje informację, że w latach 
1395 -  1399 Spytek z Melsztyna „komendant twierdzy” w latach 1395 -  1399 zainicjował 
rozbudowę zamku w Kamieńcu Podolskim75. Niestety nie wiem skąd pochodzi ta 
informacja. Większość omawianych dóbr znalazła się w rękach rodziny na bardzo krótko, 
gdyż zaraz po śmierci Spytka król odebrał je  i przekazał komu innemu. Jest to jednak 
jedyny znany mi przypadek, aby możnowładca był posiadaczem tak znacznej ilości 
obiektów obronnych, z których kilka miało zapewne istotne znaczenie strategiczne w 
obronie granic kraju. Świadczyć to może o dużym zaufaniu króla do Spytka.

To, że mamy tak skąpe wiadomości o działaniach inwestycyjnych Leliwity choćby 
w jego rodzinnych dobrach, położyć można na karb zarówno jego przedwczesnej śmier
ci, jak i bardzo intensywnego trybu życia, który zmuszał do częstych podróży, co nie 
pozwalało na nadzorowanie ewentualnych inwestycji. Dobra odziedziczone po ojcu 
wysuwały go na pierwsze miejsce wśród ówczesnych wielmożów, a nadania królewskie 
majątek ten pomnożyły. Wszystko to składało się w sumie na największy świecki mają
tek możnowładczy w ówczesnym państwie polskim70.

Znamy kilka fundacji wojewody krakowskiego dla Kościoła. Oprócz darowanego 
augustianom w 1381 roku gruntu w Książu77, kilka lat później wraz z żoną uposażył 
ołtarzśw. Katarzyny w katedrze krakowskiej78. Po śmierci Spytka Elżbieta, spełniając 
ostatnią wolę męża, darowała w 1403 roku klasztorowi ksiąskiemu rolę koło miasta79, 
ona też ufundowała w krakowskim kościele Wszystkich Świętych ołtarz Świętego Ducha, 
przy którym odprawiać miano msze za duszę zmarłego wojewody80, a także była 
fundatorką klasztoru dominikanów w Samborze81.

s. 517-518.
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Spytek z Melsztyna był z pewnościąjedną z najwybitniejszych postaci swych cza
sów. Osiągnięcie pozycji największego świeckiego dygnitarza w państwie zawdzięczał 
niewątpliwie przede wszystkim sobie. Oczywiście fortuna, którą odziedziczył, niemało 
mu w tym pomogła. Był on również wiernym kontynuatorem linii politycznej wypraco
wanej jeszcze przez swego dziada -  Spycimira, jednak w odróżnieniu od swoich przod
ków, nie potrzebował już politycznego wsparcia obozu panów małopolskich. Był dość 
silny, by prowadzić własną politykę, wiążąc się ściśle z dynastią panującą, najpierw z 
Andegawenami, a potem z Jagiełłą.

ŻonąSpytka była Elżbieta, z pochodzenia Węgierka82, która przyjechała do Polski 
jako dworka królowej Jadwigi83. Jej sytuacja po śmierci męża znacznie się skompliko
wała. Spytek swą wielką fortunę posiadał zbyt krótko, by mógł zapewnić faktyczne 
dziedziczenie swym potomkom, zwłaszcza, że ci ostatni byli jeszcze zbyt młodzi, by 
walczyć o swoje prawa. W tej sytuacji Jagiełło nie napotkał sprzeciwu, odbierając w 
1403 roku Podole. Racje królewskie łatwo jest zrozumieć. Ta pograniczna ziemia, będą
ca zarzewiem wielu konfliktów, musiała mieć pana zdolnego do jej obrony i oddanego 
sprawom dynastii. Z tej to przyczyny Jagiełło przekazał Podole księciu Swidrygielle, 
pod warunkiem wypłacenia 5 tysięcy grzywien spadkobiercom Spytka. Czy wypłacono 
tą sumę w całości i kiedy to się stało, nie wiemy84. Wkrótce potem rodzina utraciła 
kolejne nabytki. Być może wiązało się to również z ponownym małżeństwem Elżbiety, 
która między 1406 a 1408 rokiem poślubiła Piastowicza Janusza (Jana) księcia ziębic- 
kiego, związanego politycznie z Luksemburgami. Jednak już w 1403 roku Piotr Szafra- 
niec, podkomorzy krakowski, otrzymał pozwolenie na wykup z rąk wdowy dóbr rabsz- 
tyńskich z zamkiem. Nie doszło jednak do tego i Rabsztyn pozostał we władaniu Melsz- 
tyńskich. W 1404 roku król odebrał zamek i „powiat” krzepicki, które przekazał Hinczy 
z Rogowa, kasztelanowi rozpierskiemu. Sześć lat później Zbigniew z Brzezia, marsza
łek koronny, otrzymał pozwolenie na wykup Lanckorony (miasta, zamku i szesnastu 
otaczających wsi), za które miał wypłacić Melsztyńskim 1000 grzywien, czego jednak 
nie uczynił i aż do roku 1421 napotykamy wzmianki o sprawach sądowych dotyczących 
tego długu85.

Największym ciosem dla Melsztyńskich byłajednak utrata Samborszczyzny. Spytek 
posiadał Samborszczyznę prawem dziedzicznym, w razie jego śmierci dobra samborskie 
wraz z Żabnem miały przejść w dożywotnie posiadanie jego żony -  Elżbiety, a w razie 
jej powtórnego zamążpójścia, musiały być wykupione przez dziedziczących krewnych 
za sumę 1000 grzywien86. Być może po ślubie matki z księciem ziębickim, przez krótki 
czas władał tą ziemią starszy z synów Spytka-Jan. Krótko potem, w bliżej nie znanych

82 W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 118. omawia szerzej sprawę jej pochodzenia, uznając ją  ostatecznie za 
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okolicznościach, Samborszczyzna znalazła się w rękach Odrowążów ze Sprowy87. Ci 
ostatni umocnili się szybko na tych ziemiach i zignorowali wydany w 1436 roku przez 
króla Władysława nakaz zwrotu Samborszczyzny Melsztyńskim. Nakaz ten miał być 
rzekomo wypełnieniem ostatniej woli Jagiełły, jednak z perspektywy czasu krok ten uznać 
należy za posunięcie polityczne. Dowodzi tego również fakt, że król rychło odstąpił od 
tego nakazu i już w 1438 roku potwierdził Odrowążom zapisane im na Samborze sumy88.

Utrata Podola, a zwłaszcza Samborszczyzny, znacznie uszczupliły fortunę Melsz- 
tyńskich. Jednak to co pozostało i tak wystarczało na znakomite wyposażenie potomków 
Spytka. Pozostawił on dwóch synów: Jana i Spytka oraz trzy córki: Jadwigę, Dorotę i 
Katarzynę81’.

Niewiele wiadomo o krótkim życiu starszego z synów -Jana Melsztyn znajdował 
się chyba we wspólnym władaniu obu braci. Janowi przypadły prawdopodobnie te zie
mie, które potem stały się własnościąjego jedynej córki -  Jadwigi: miasto Książ Wielki 
z przyległymi wsiami, miasto Żabno, również z okolicznymi wsiami oraz trzymana dzie
dzicznie królewszczyzna rabsztyńska z zamkiem90. O jego działalności politycznej rów
nież niewiele można powiedzieć. W służbie Zygmunta Luksemburczyka wyruszył na 
wyprawę przeciwko Turkom i do kraju już nie powrócił. Zmarł w Budzie w końcu 1428 
lub na początku 1429 roku91. Żoną jego była, znana jedynie z imienia, Anna, z którą 
miałjedno dziecko -  wspomnianąjuż Jadwigę Ksiąską92.

Mamy jedną, bardzo interesującą wzmiankę o działalności inwestycyjnej Jana w 
Rabsztynie91 .W  1412 roku rajcy miastaOlkusza zaświadczyli, że Piotr Kromer, miesz
czanin olkuski, z polecenia Jana Tarnowskiego, wydał 52 i pół grzywny „pro instaura- 
tione et aedificatione turris, fontis ac aliorum aedificatiorum w castro”94. Jak się wy
daje, były to jedyne prace przeprowadzone na zamku przez Melsztyńskich, gdyż w trzy
dzieści lat później zamek był w bardzo złym stanie i potrzebował znacznego remontu. 
Należy się zastanowić, jakie prace można było wykonać za 52 i pół grzywny, gdyż z 
pewnością nie była to suma duża. W latach 1403 -  1408, czyli prawie w tym samym 
czasie, dokonano gruntownego remontu i rozbudowy zamku w Nowym Mieście Korczy
nie. W ciągu 5 lat wydano na to nieco ponad 751 grzywien95, czyli na rok przypadało 
około 150 grzywien, co daje sumę prawie trzykrotnie wyższą. Badający zagadnienie 
kosztów murowanego budownictwa obronnego J. Szymczak wyliczył, że 1 m2 wybudo
wanego zamku kosztował od około 5 do ponad 12 grzywien96. Biorąc więc pod uwagę 
najniższą cenę, da się łatwo wyliczyć, że za 52 grzywny można byłoby ewentualnie
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wybudować budynek o powierzchni zaledwie ok. 10 nr. Ponieważ dokument wymienia 
prace zarówno przy wieży jak i przy studni i innych gmachach, sądzić zatem można, że 
wspomniane działania ograniczyły się do remontu budynków już istniejących lub prac 
budowlanych o niewielkim zakresie. Być może nadbudowano wieżę, wyremontowano 
lub wybudowano budynek przy studni. Działania te z pewnością nie zmieniły obrazu 
zamku, który dotrwał do naszych czasów w postaci ruiny. Nie prowadzono tu szerzej 
zakrojonych badań archeologicznych. Wydaje się jednak, że najstarsze zabudowania 
znajdowały się na wierzchołku skały, na której wznosił się zamek, a jego głównym ele
mentem była zapewne wspominana cylindryczna wieża1” .

Po śmierci Jana tenutę rabsztyńską odziedziczyła jego jedyna córka-Jadw iga, w 
której imieniu zarządzali nią, a w tym i zamkiem, kolejni jej opiekunowie. Widać nie 
zamierzali oni tracić pieniędzy na remont zamku nie będącego ich własnością, więc stan 
jego stopniowo się pogarszał. W 1441 roku Jadwiga poślubiła Andrzeja z Tęczyna, 
który przejął też zamek. W 1443 roku zawarł on z królem umowę, że zamek nie będzie 
wykupiony przed zwróceniem wszystkich kosztów jakie poniesie na jego restaurację98.

Interesującą wzmiankę posiadamy również o rodzinnej rezydencji Jana w Książu 
Wielkim. W 1421 roku dziedzic sąsiedniej Kunaszówki Mikołaj Morawiec najechał w 
nocy na siedzibę Leliwitów, czyniąc wiele szkód i raniąc kapelana nadwornego -  księ
dza Macieja99.

Ciekawsze i bardziej burzliwe były losy młodszego syna kasztelana krakowskiego 
i pana Podola- Spytka. Znacznie ambitniejszy od swojego brata, nie mógł pogodzić się 
z faktem niewdzięczności królewskiej, którą widział w odebraniu Melsztyńskim Podola
i Sambora. Również to, że był pomijany w rozdawaniu urzędów, spychało go w szeregi 
opozycji. U schyłku panowania Jagiełły najważniejszą rolę w państwie odgrywała grupa 
możnowładców skupionych wokół biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Na
leżał do nich również wojewoda ruski i podolski Piotr Odrowąż, który wbrew Spytko- 
wym pretensjom, uzyskał od Jagiełły nadanie Sambora100, co tym bardziej pogłębiało 
niechęć Spytka do rządzącej grupy możnowładców.

W latach trzydziestych opozycja przeciwko Oleśnickiemu przybrała na sile. 
Początkowo na jej czele stali bracia Szafrańce, a po śmierci kanclerza Jana Szafrańca 
( 1433 r.), na czoło wysunęli się: Spytek z Melsztyna, Abraham Zbąski i Hińcza z Rogowa. 
Pozycja Oleśnickiego była jednak tak silna, że brak było nadziei na zmianę panujących 
stosunków. W tej sytuacji Spytek w 1434 roku próbował pogodzić się z Oleśnickim. 
Przypieczętowaniem zgody miało być małżeństwo Jadwigi Ksiąskiej (bratanicy Spytka 
przebywającej pod jego opieką) ze Zbigniewem Oleśnickim, synem Jana Głowacza i 
Anny z Tęczyna, czyli bratankiem biskupa101. Wraz z ręką Jadwigi Oleśniccy mieli 
otrzymać zamek Rabsztyn, miasto Książ i przyległe wsie. Do czasu zawarcia małżeństwa 
(przez 7 lat) Jadwiga miała przebywać w Oleśnicy lub Piędziczowie (Pińczowie), a 
Oleśniccy mieli zarządzać jej dobrami i spłacić długi pozostałe po ojcu102. W tym samym 
roku jednak zmarł Jagiełło, co rozpoczęło w kraju walkę opozycji z obozem

B. Guerauin. Zam ki..., s. 266: J. Pierzak. Zamek w Rabsztynie, gmina Olkusz, [w:] Ochrona zasobów 
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możnowładców skupionych wokół Oleśnickiego. W zmienionej sytuacji Spytek 
zdecydował się stanąć w szeregach opozycji, w nadziei na pokonanie swych wrogów i 
uzyskanie pozycji do której aspirował. W tym czasie w 1437 roku otrzymał kasztelanię 
biecką103. Konsekwencjąjego działań było przywództwo konfederacji zawiązanej 3 maja 
1439 roku w Nowym Korczynie, którą podpisało 168 osób, stronników obozu 
proczeskiegol(M. Jak wiemy konfederacja poniosła ostateczną klęskę w bitwie pod 
Grotnikami, a śmiertelnie ranny Spytek dostał się do niewoli. Jeszcze na polu bitwy 
odbył się sąd, który skazał Melsztyńskiego za zdradę ojczyzny na karę śmierci i 
pozbawienie szlachectwa. Jak twierdzi Jan Długosz, przez trzy dni ciało Spytka leżało 
na polu bitwy, aż wreszcie na prośby wdowy, król zezwolił na pochowanie go w kościele 
w Piasku105. Następnego dnia po bitwie wojska królewskie zdobyły zamek Rabsztyn i 
obiegły Melsztyn. Według Długosza uczyniono tak po to, by zamki te nie dostały się w 
ręce „obcych nieprzyjaciół”106. Być może miał tu na myśli jakieś oddziały czeskie, które 
mogły znajdować się pod dowództwem Spytka. Wkrótce jednak odstąpiono od oblężenia 
Melsztyna i oddano go wdowie. Zniesiono również wyrok odebrania szlachectwa ciążący 
na rodzinie.

Ocena postawy Spytka z Melsztyna i samej konfederacji zmieniała się w przeciągu 
dziejów. Opinie były bardzo rozbieżne -  od opisywania Melsztyńskiego jako samolub
nego wichrzyciela kierującego się tylko prywatnym interesem, do obrońcy praw szla
checkich. Długo pomijano lub minimalizowano wpływ idei husyckich w ruchu opozy
cyjnym wobec Oleśnickiego107. Nie było również zgody co do roli dworu oraz stosunku 
Spytka do stronnictwa dworskiego związanego z królową Zofią108.

Sprawy rodzinne Spytka również nie układały się spokojnie. Po śmierci swojego 
brata Jana, wystąpił o przyznanie mu praw opiekuńczych nad bratanicą -  Jadwigą. 
Wyrokiem królewskim z 1431 roku Spytek przejmował całe mienie swojej bratanicy, a 
więc zamki Książ i Rabsztyn z przyległymi wsiami oraz pozostałe po ojcu ruchomości. 
Jak już wspominaliśmy Melsztyński zaręczył Jadwigę z Zygmuntem Oleśnickim, bra
tankiem biskupa. Jadwiga przebywała na zamku w Iłży, skąd jednak została porwana
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przez Jana z Krzyżanowic, stryjecznego brata biskupa109. Oleśniccy odbili Jadwigę, ale 
wkrótce unieważniono układy zaręczynowe z Zygmuntem. W 1441 roku stanęła ugoda. 
Jadwidze zwrócono cały jej majątek, a obie strony umarzały wszelkie wcześniejsze pre
tensje"0 . Jeszcze w tym samym roku Jadwiga poślubiła Andrzeja z Tęczyna. Proceso
wała się później z synami Spytka o skarby należące do jej ojca, a zagarnięte przez stryja. 
Do ostatecznej ugody doszło w 1449 roku"1.

Żoną Spytka była Beatrycze -  córka Nałęcza Dobrogosta z Szamotuł, kasztelana 
poznańskiego"-. Doczekał się z nią kilkorga dzieci, jednak znamy tylko dwóch synów: 
starszego Jana i młodszego Spytka, oraz jedyną córkę Dorotę"3.

Niewiele mamy przekazów dotyczących gospodarczej aktywności Spytka. Pochło
nięty działalnością publiczną, nie miał czasu aby zajmować się swym majątkiem. Tu 
natomiast należałoby się skoncentrować na jego działaniach inwestycyjnych. Jest tojed- 
nak zadanie niezwykle trudne. Wiadomo bardzo dużo o jego aktywności politycznej, a 
właściwie nic o poczynaniach gospodarczych. W 1430 roku sprzedał Janowi z Tarnowa 
wojewodzie krakowskiemu wieś Wadów za sumę 1000 grzywien"4. Nabył jednak wieś 
Mokrzyska, czyli stanu ojcowizny w znaczący sposób nie zmienił"5. Znajdujący się pod 
jego opieką zamek w Rabsztynie popadł w tym czasie w ruinę, co znalazło odzwiercie
dlenie we wspominanej już uchwale rajców Olkusza oraz w dokumencie królewskim, 
oddającym zamek Andrzejowi Tęczyńskiemu, mężowi Jadwigi, zobowiązującym go do 
odbudowy twierdzy116.

Zamek w Melsztynie pozostawał prawdopodobnie we wspólnym władaniu obu 
braci, lecz po śmierci Jana (ok. 1429) stał się wyłączną własnością Spytka.

W Melsztynie nie przeprowadzono poważniejszych badań terenowych, stąd wszel
kie próby odtworzenia formy i etapów jego rozbudowy przeprowadzić można jedynie na 
podstawie źródeł pisanych i wyglądu zachowanych do dnia dzisiejszego ruin.

Brak jest jakichkolwiek inwentarzy czy opisów zamku z czasów, kiedy był on wła
snością Leliwitów. L. Zarewicz w swojej biografii Spytka z Melsztyna zamieścił opis 
zamku, który skompilował na podstawie dwóch działów majątkowych pochodzących z 
XVI wieku (pierwszy z 1536, a drugi z 1597 roku), kiedy zamek był własnością Jorda
nów: „Stawiany z ciosowego, cegłą przekładanego kamienia, obwiedziony był silnym, 
strzelnicami pootwieranym murem, który, z pionową, nad zatoką Dunajca wiszącą ścia
ną góry, zdaje się tworzyć najściślejszą jedność. Warownia ta najeżona blankami i trze
ma wieżami (podkr. A. M-K), panowała poważnie nad całą okolicą. Jedna z tych wież 
zwana „niższą”, lub „wielką”, zbudowana w kwadrat nad głęboką o ścianach murowa
nych fosąz mostem zwodzonym, stała nieco na uboczu od głównego gmachu zamkowe
go, strzegąc doń przystępu od strony wschodniej, podczas gdy od zachodu broniło go 
łożysko głębokiego Dunajca. Sam gmach zamkowy zwany w aktach działu „dom wielki 
czyli pański” obejmował, wedle działu majątkowego z roku 1536, dwa domy: jeden, 
dom stary (domus antiąua), zwany thanecznica; drugi, dom nowy zbudowany wraz z
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wieżą, zwaną „nową”, między 1511 a 1536 przez Jordanów. Gmach zamkowy był cały 
murowany i składał się z parteru i dwóch piątr, z których piętro pierwsze zwano „śred
nim”, drugie ,?wierzchniem budowaniem”. Tak dół jak i obadwa piętra, miały swoje 
ganki murowane z filarami; ganki drewniane prowadziły z pierwszego i drugiego piętra 
do wieży pierwszej. Pod gankiem murowanym dolnym byłoośm sklepów, „izba sklepi- 
sta” zwana „Sko/ka”, piekarnia i „izba Lipskiego”; stąd wchodziło się także do dwóch 
„piwnic dwoistych”, będących pod domem pańskim, a to: njedna podle pięciosklepów”, 
druga „skrajna pod Skólką”, „Schód kręcony wielki” prowadził z parteru na obydwa 
piętra. Na skrzydle piętra pierwszego znajdowała się kaplica zamkowa pod tytułem Jana 
Ewang.(elisty), mająca własnego prebendarza; dalej ciągnął się rząd mniejszych i więk
szych komnat, „gmach sklepisty” i jadalnia, urządzona w wieży pierwszej. Na piętrze 
drugim była „altana” i znowu szereg komnat, mianowicie: „komnata libraryi” (biblio
teka) i „sala długa”. W osobnym sklepie urządzone było archiwum zamkowe, w którem 
przechowywano starannie wszystkie listy i przywileje na majętność melsztyńską. W 
obrębie zamkowym stały drewniane łazienki i takież stajnie, stał dom z browarem drew
nianym, naprzeciw tegoż był „ogród użytkowy i chmielnik”, a na dziedzińcu „cysterna 
zamkowa”" 7.

Porównanie tego opisu z zachowanymi murami, przekonuje, że L. Zarewicz przy
toczył opis jedynie części zamku zlokalizowanej od strony wschodniej. Sprawa wyja
śnia się, gdy sięgniemy do wspomnianych inwentarzy. Otóż zarówno opis z 1536 jak i z 
1597 roku118, sporządzone zostały przy okazji działów majątkowych i zamek opisany 
został w dwóch częściach, tak jak był dziedziczony. I tak przy omawianiu inwentarza z 
1536 roku uwadze tego badacza uszła wzmianka o „turris magna in ante castro”, Opisy 
tej wieży, której ruiny zachowały się w zachodniej części zamku napotykamy natomiast 
w relacjach M. Smoleńskiego i S. Goszczyńskiego"9.

Wydaje się, że na podstawie przytoczonych wyżej informacji można pokusić się o 
hipotetyczne zrekonstruowanie dziejów budowlanych melsztyńskiego zamku.

Za najstarszą, wybudowanąjeszcze przez Spycimira, uznać należy część wschod
nią zamku. Złożyły się na nią dom stary („domus antiąua”) i wieża stara, zapewne 
cylindryczna, która chyba przylegała do domu od strony wschodniej120. Już w tym cza
sie zamek z pewnością posiadał jakiś obwód obronny i gospodarcze zabudowania (chy
ba drewniane), jednak nic na ich temat nie wiemy.

Co do kolejnego etapu rozbudowy zamku, badacze nie są zgodni. Autorzy notatki 
w „Słownikugeograficznym” podali wiadomość, że przed 1461 rokiem, zamek okolono 
potężnym murem, „wymurowano nowy zamek z obrobionego w kostkę ciosu”, a „stary 
zamek zaopatrzono w działobitnie” 121. Według B. Guerąuina w roku 1461, czyli za 
czasów kasztelaniców bieckich Jana i Spytka, miała miejsce modernizacja umocnień 
obronnych zamku, zabezpieczających dostęp do murów od strony północnej, jak pisze 
„wykonana przez budowniczych husyckich, jak podają różne wzmianki” 122. Na żadne

117 I.. Zarewicz, Leliwita Spicymir kasztelan .... s. 69-71.
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m M. Smoleński. Melsztyn..., s. 9 -11 przytacza opis z 1605 roku. niestety nie podając skąd pochodzi; 
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waną przez Spycimira za „siostrzycę dobrze dotąd zachowanej baszty czchowskiej" (S. Morawski, Są
decczyzna.... s. 99).
1:1 SGKP. t. V. s. 249.



informacje źródłowe o takim wydarzeniu nie udało mi się niestety natrafić, ale wersja ta 
na stałe trafiła do literatury przedmiotu123. Jan i Spytek -  wychowani pod duchową 
kuratelą biskupa Oleśnickiego w duchu ortodoksyjnego katolicyzmu, z pewnością nie 
mieli żadnych powiązań z husytami. Jak się wydaje, husyckich budowniczych zatrudnić 
mógł jedynie Spytek, kasztelan biecki124. Większość autorów przypisuje husytom roz
budowę umocnień zamku. Chciałabym jednak zasugerować, że oprócz prac przy forty
fikacjach, dopiero wówczas, w pierwszej ćwierci XV wieku, wzniesiona została „turris 
magna", w zachodniej części zamkowego wzgórza125. W dotychczasowej literaturze 
dominował pogląd, że ta znacznych rozmiarów wieża (10,5 x 15 m) powstała znacznie 
wcześniej. Za najstarszy element zamku uważają S. Kołodziejski126, natomiast M. Szo
pę, J. Marszałek i A. Partridge datująjej powstanie na koniec XIV wieku127.

Obserwacja zachowanych murów wieży, z częściowo jeszcze istniejącym detalem 
architektonicznym (obramienia okienne), jak również omówione powyżej dane histo
ryczne, pozwalają na stwierdzenie, że jest to późnośredniowieczny donżon, który miał 
być raczej pałacem, niż wieżą mieszkalno -  obronną128. Inwestycja taka znakomicie 
odpowiadała aspiracjom kasztelana bieckiego. Na uwagę zasługuje również to, że jego 
największy wróg-Zbigniew Oleśnicki -  wznosił w tym czasie podobny obiekt w swoim 
Pińczowie129.

Na połowę wieku XV (około pojawiającej się w publikacjach daty 1461) możemy 
datować kolejną rozbudowę umocnień zamkowych, którą przeprowadzić mogli Jan i 
Spytek, jednak bez udziału budowniczych związanych z husytami.

Kolejna przebudowa zamku miała miejsce już w czasach, kiedy właścicielami zamku 
byli Jordanowie. Wtedy przebudowano najstarszą -  wschodnią część założenia, 
dobudowując do domu Spycimira „dom nowy” z „wieżą nową” . Powstał w ten sposób 
główny budynek mieszkalny rezydencji, z dobudowanymi dwiema wieżami, z którymi 
komunikację umożliwiały zewnętrzne ganki. Pozostaje trzecia z opisanych przez L. 
Zarew icza-w ieża zwana „niższą” lub „wielką”, „zbudowana w kwadrat nad głęboką o 
ścianach murowanych fosą z mostem zwodzonym”, ulokowana na wschód od „domu 
wielkiego”. Wydaje się, że była to niska wieża bramna, jakie wznoszono u schyłku późnego 
średniowiecza i w początkach czasów nowożytnych. Trudno jednak domniemywać z 
czyjej inicjatywy powstała.

Spytek odziedziczył też zapewne kamienicę w Krakowie, gdyż później jej

122 B. Guerquin, Zam ki..., s. 214.
l2-’ M. Szopę, Grodziska i zamczyska województwa tarnowskiego..., s. 106-11: J. Marszalek. Katalog 

grodzisk i zamczysk w Karpatach..., s. 142.
I2J Taką wersję podaje również A. Partridge, Spvtkowe gniazdo, "Spotkania z Zabytkami-', 1999. nr 1, s. 
26 .

125 B. Guerquin datuje jej powstanie na przełom XIV i XV w (B. Guerquin. Zam ki.... s. 213-214), 
podobnie jak L. Kajzer. Zamki i społeczeństwo. Łódź 1993, s. 150.
126 S. Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje.... s. 157.
127 M. Szopę. Grodziska i zamczyska.... s. 109: J. Marszalek. Katalog grodzisk i zamczysk..., s. 142: A. 
Partridge. Spytkowe gniazdo.... s. 26.
12110  rozwoju form zamków typu wieżowego pisali: B. Guerquin, Zam ki.... rozdz. XII: W. Krassowski, 
Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich, t. 3. Budownictwo i architektura w warunkach 
społeczeństwa stanowego (czwarta część XII'  - X I ’ w.). Warszawa 1991. s. 269-270; L. Kajzer, Zamki i 
społeczeństwo..., s. 150; A. Miłobędzki, Zamek Oleśnickich w Pińczowie. |w :| Siedziby biskupów kra
kowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L. Kajzer, Kielce 1997, s. 94-95.

A. Miłobędzki. Zamek Oleśnickich w Pińczowie..., s. 94-95.
" KZS, l. I. Województwo krakowskie, red. J. Szabłowski, A. M isiąg - Bocheńska, z. 3. Powiat, brzeski, 

oprać. J. !■:. Dutkiewicz. Warszawa 1951. s. 9.



właścicielami byli jego synowie. I w tym przypadku brak jest jakichkolwiek śladów 
działalności inwestycyjnej. Wiemy natomiast, że w 1436 roku wybudował w Jasieniu 
murowany kościół, na miejscu starego wzniesionego jeszcze przez Spycimira. Kościół 
ten zachował się do naszych czasów, a ufundowanie go przez Melsztyńskiego zdają się 
potwierdzać herby Leliwa, zachowane na zwornikach gotyckich sklepień130.

Spytek był niewątpliwie osobą nietuzinkową. Ocenę słuszności jego działań pozo
stawmy jednak historykom. Tu jednak wyrazić należy żal, że nie poświęcił on więcej 
czasu i energii na stworzenie dzieł materialnych, które po wiekach byłyby dostępne ba
daniom historyków i archeologów.

W przeciągu życia tego pokolenia Melsztyńskich, stan posiadania rodziny został 
znacznie uszczuplony. Poległy nad Worsklą Spytek, wojewoda krakowski, był panem na 
piętnastu zamkowych rezydencjach, jego synowie utrzymali się zaledwie przy trzech: 
rodowe Melsztyn i Książ, oraz Rabsztyn w dziedzicznej tenucie, a oprócz tego mieli 
kamienicę w Krakowie. Po śmierci Jana, rodzina straciła Książ i Rabsztyn, które Jadwi
ga wniosła w posagu Tęczyńskim. Pozostał więc rodowy Melsztyn i krakowska siedziba 
przy ulicy św. Franciszka.

laki stan posiadania widzimy w rękach dwóch synów poległego pod Grotnikami 
kasztelana bieckiego: Jana i Spytka.

Starszy z synów Spytka -  Jan, występuje w dokumentach od 1446 roku. W tym to 
roku zobowiązał się wypłacić siostrze Dorocie 250 grzywien posagu131. Potem świad- 
kuje jeszcze na kilku dokumentach, ale istotnym wydaje się dokument z 1449 roku, 
kiedy to doszło do zawarcia ugody między Melsztyńskim a Oleśnickimi132. Biskup udo
wodnił raz jeszcze, że był człowiekiem obdarzonym niezwykłym instynktem politycz
nym. Nie mścił się na synach poległego kasztelana bieckiego, lecz przeciwnie, roztoczył 
nad nimi opiekę. Niewątpliwie zjednał tym sobie opinię publiczną, a zdobycie sojuszni
ków w osobach młodych Melsztyńskich, dziedziców, w dalszym ciągu, jednej z najwięk
szych fortun w Małopolsce, też nie było bez znaczenia. Chyba wpływom Oleśnickiego 
przypisać należy fakt, że młodzi kasztelanice wychowani zostali w atmosferze głębokiej 
pobożności, a może wręcz i klerykalizmu133.

Udział w obozie opozycyjnym związanym z Oleśnickim doprowadziły Jana 
Melsztyńskiego do jawnego wystąpienia przeciwko królowi. W sporze o obsadzenie bis
kupstwa krakowskiego Jan zdecydowanie poparł Jakuba z Sienna. Skazany na banicję 
papieski nominat (nota bene bratanek Oleśnickiego), znalazł schronienie na zamku w 
Melsztynie. Przebywał tam prawdopodobnie około półtora roku, począwszy od lipca 
1461 roku. Wraz z nim gościł w Melsztynie Jan Długosz134. Udzielenie schronienia 
skazanym na banicję narażało na represje ze strony króla i wymagało dużej odwagi135. 
Logicznym następstwem takich poczynań było wstąpienie Jana, pod imieniem Wiktoryna,

111 SPPP II. s. 558. nr 3281.
132 SPPP II, nr 3379.
131 W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 163. 168.
134 A. Perzanowska. Wiadomości źródłowe ożyciu i działalności Jana Długosza, |w :| Długossiana. Stu

dia historyczne w pięćset/ecie śmierci Jan Długosza, red. S. Gawęda. Warszawa 1980. s. 332.
135 Na zamku melsztyńskim nieraz chronili się ludzie mający kłopoty. Na początku lat pięćdziesiątych
Melsztyński przyjął na służbę kupca Botenwaldera (Kyzewetera), który wcześniej wszedł w zatarg z 
mieszczanami z Koszyc. Potem żyjąc na zamku w Melsztynie, leżącym na szlaku polsko-węgierskim, 
rabował węgierskich kupców. Sprawa ta nabrała znacznego rozgłosu i spory trwały aż do roku 1457. S.
Kutrzeba twierdzi, że incydent ten poważnie zakłócał stosunki handlowe między Polska i Węgrami (S.
Kutrzeba. Handel Krakowa w wiekach średnich na tle stosunków handlowych Polski. „Rozprawy Wydziału
Historyczno-Filozoficznego AU", t. XI,IV. Kraków 1903. s. 69). Drugim ukrywającym się w Melsztynie



do klasztoru bernardynów w Krakowie. Przeniósł się potem do klasztoru tarnowskiego 
fundowanego przezjego krewnych. Nie znamy daty jego śmierci. Zmarł w klasztorze 
tarnowskim, pielęgnując w czasie zarazy chorych braci zakonnych i został pochowany 
w kościele klasztornym. Stało się to między 9 października 1474 roku a 1480116. W 
1464 roku młodszy brat-Spytek dokonał na podstawie rozporządzenia testamentowego 
brata, zapisu pewnych sum, które miały przyczynić się do ufundowania klasztoru 
kartuzów w Krakowie137.

Większość badaczy dopatruje się w Janie fundatora tryptyku, który pierwotnie 
umieszczony był w kaplicy zamku melsztyńskiego, albo w kościele na podzamczu. Na
stępnie przeniesiono go do kościoła w Domosławicach. Obraz ten zginął z muzeum w 
Tarnowie w czasie drugiej wojny światowej. Na obrazie widniała postać rycerza adoru
jącego Chrystusa, obok którego namalowano tarczę z herbem Leliwa. Tę postać właśnie 
najczęściej identyfikuje się z Janem Melsztyńskim1’8.

Drugi z kasztelaniców bieckich, młodszy brat Jana-Spytek, przeznaczony był do 
stanu duchownego i otrzymał nawet pierwsze święcenia. Oleśnicki, występując jako 
jego protektor, starał się dla Spytka o jakieś beneficium i pisał nawet w tej sprawie do 
papieża, jednak bez powodzenia119. Spytek studiował w Uniwersytecie Krakowskim140
i chyba porzucił myśl o zostaniu księdzem. W 1471 roku brał udział w wyprawie po 
koronę węgierską dla królewicza Kazimierza141. W roku 1486 otrzymał, po swym 
siostrzeńcu Janie z Tęczyna Rabsztyńskim, kasztelanię zawichojską142.

Obaj bracia Melsztyńscy nie byli zbyt aktywni na arenie politycznej. Zwłaszcza 
Jan, jak się wydaje człowiek słabego zdrowia, przebywał najczęściej w swym zamku. 
Potrafił jednak uczynić z Melsztyna miejsce niezwykle ciekawe, mogące na owe czasy 
pretendować do miana centrum kulturalnego. Jak już wspomnieliśmy przebywał tu Jan 
Długosz, a nadwornym lekarzem Jana był Maciej z Miechowa. Obaj Melsztyńscy byli 
ludźmi wykształconymi i takimiż lubili się otaczać. W zamku znajdowała się spora 
biblioteka, powstawały tam również utwory literackie, niewątpliwie na zamówienie panów 
domu141. Panowała atmosfera głęboko religijna, posunięta wręcz do bigoterii, a duchowni 
byli stałymi gośćmi przy stole obu braci144. Nic też dziwnego, że dokonali oni kilku 
zapisów pieniężnych na rzecz kościołów: św. Anny w Krakowie i św. Jakuba w Brzeżku 
(Brzesku)145. Spytek ufundował również kamienną chrzcielnicę z herbem Leliwa do

był rajca krakowski Kreidler. który szukał tu schronienia w czasie procesu mieszczan krakowskich po 
zamordowaniu w 1461 roku Andrzeja Tyczyńskiego (IIP. t. V. s. 314: K. Pieradzka, Związki Długosza z 
Krakowem. „Biblioteka Krakowska". 1975, s. 64-65).
I3<’ HP t. V, s. 138-139: F. Kiryk, Melsztyński Jan. PSB. t. XX, s. 411-412: W. Dworzaczek. Leliwici, s. 
168.
117 SPPP II, nr 3738b; W Dworzaczek. Leliwici.... s. 169.
1311 L. Zarewicz. Leliwita Spici m ir..., s. 72: M. Walicki. Malarstwo polskie X I' wieku. Warszawa 1938, 
s. 29. 264-265 datuje obraz około roku 1480.
'" 'C od. ep. sec. XIV. t. III, s. 596.
1411 Alb. Stud. 1. s. 137.
141 NP V. s. 524. 528: W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 170-171: K. Bączkowski, Walka Jagiellonów z 
Maciejem Korwinem o koronę czeską w latach 1471 1479, Kraków 1980. s. 52-53.
142 Urzędnicy małopolscy..., s. 261. nr 1171. s. 345: F. Kiryk. Spytek z Melsztyna. PSB. t. XX. s. 417- 
419.
143 W 1450 roku Wincenty z Kiszkowa dla Jana z Melsztyna spisał Historię trojańską, por. J. Wiesiołow
ski. Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XII -  X V  wieku. Wrocław 1967, s. 141.
114 Spominkiprzeworskie, wyd. A. Bielowski. MPH, t. III. Lwów 1878. s. 277.
I4' W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 175.



kościoła w Melsztynie. Znajduje się ona obecnie w kościele w Domosławicach, dokąd 
trafiła wraz z pozostałym wyposażeniem po likwidacji kaplicy zamkowej w 1786 roku146.

Na zamku w Melsztynie, jak już wspominałam, znajdowała się spora, jak na owe 
czasy, biblioteka. Wiemy, że były tam między innymi: Historia trojańska, Żywot Alek
sandra Wielkiego i utwór Bocaccia „De Tancredo Salernitano” 147. Być może również 
część utworów zebranych jako „Spominkiprzeworskie”, powstała na zamówienie Melsz- 
tyńskich148.

Jan i Spytek nie przeprowadzili między sobą działów i gospodarowali wspólnie. Po 
wstąpieniu Jana do klasztoru, jedynym dziedzicem dóbr został Spytek. Na jego majątek 
składały się następujące nieruchomości: jeden zamek, jedno miasto i 32 wsie położone w 
6 powiatach149. Otrzymany po ojcu majątek Spytek powiększył o dwie wsie: Klimkową
i Sieniawę w powiecie sanockim150. Spytek przedsięwziął również starania o odzyskanie 
Samborszczyzny, lecz nie przyniosły one jednak żadnych rezultatów. Posiadaną wspól
nie kamienicę w Krakowie przy ulicy św. Franciszka obaj bracia przekazali w 1464 
roku Uniwersytetowi Jagiellońskiemu151. Ze strony Jana była to darowizna, Spytek na
tomiast swoją część sprzedał. Nieobecnego w czasie tej transakcji Jana, reprezentował 
Jan Długosz, który ponoć namówił Melsztyńskiego do tej darowizny152. Dom ten jesz
cze w drugiej połowie XVIII wieku nazywany był „kamienicą Melsztynowską” lub „do
mem Melsztyńskich” . Ulokowano tu „ColegiumNovum”, a wkrótce potem przeznaczo
no budynek na bursę dla studentów węgierskich, stąd nazwa, którą dom ten nosi do dnia 
dzisiejszego, choć bursę zamknięto już w 1541 roku153.

Jak już wcześniej wspominaliśmy około połowy XVI wieku przeprowadzono praw
dopodobnie modernizację obwodu obronnego na zamku w Melsztynie. Nie wiemy jed
nak na czym prace te polegały. M. Szopę sugeruje, że wykonano wtedy umocnienia 
ziemne od północnej strony zaniku154.

Jan poświęciwszy się życiu zakonnemu, nie pozostawił po sobie dziedzica, nato
miast Spytek doczekał się licznego potomstwa. W 1463 roku poślubił Katarzynę, córkę 
Wincentego z Giżyc herbu Gozdawa, marszałka książąt mazowieckich na Czersku i 
Warszawie, kasztelana wiskiego155. Miał z nią kilkoro dzieci: pięciu synów, z których 
trzech zmarło w młodym wieku i trzy córki. Najwięcej wiadomości mamy o Janie i 
Wincentym.

Tuż przed śmiercią, w 1503 roku podzielił swój majątek między synów tak, iż

l4<’ KZS. t. I, z. 3, s. 6: J. Kuczyńska. Średniowieczne chrzcielnice kamienne w Polsce, “Rocznik Historii 
Sztuki" 1984. t. XIV. s. 43.
147 J. Wiesiołowski. Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej.... s. 141: W. Dworzaezek. Leliwi- 
c i.... s. 171-2.
I4S Spominki przeworskie, wyd. A. Bielowski. MP11. t. III. Lwów 1878, s. 272-278.
I4I> W. Dworzaezek. Leliwici.... s. 173.
If" Zakupione w 1463 roku od Andrzeja z Sienna (AGZ XVI. s. 1. nr 1. 2).
151 S. Tomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, ich nazwy i zmiany postaci. ..Biblioteka 
Krakowskia", 1926. nr 63-64. s. 75.
152 SPPP II. nr 3737; K. Morawski. Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II. Kraków 1900. s. 350; K. 
Pieradzka, Związki Długosza z Krakowem.... s. 90.
IH K. Morawski, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II. Kraków 1900, s. 59, 350; II. Barycz, 
Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. Kraków 1935. s. 123.
154 M. Szopę. Grodziska i zamczyska województwa tarnowskiego..., s. I I I .
155 Żona w posagu wniosła mu wsie w powiatach opoczyńskim i sandomierskim: Rusinicze. Myślibórz, 
Chełsty. Zawada i przedmieście Żarnowa. Intromisję do tych wsi otrzymał w 1465 i 1466 roku (SPPP II. 
nr 3797. 3808).



większa część, wraz z rodowym Melsztynem, przypadła starszemu -  Janowi. Wincenty 
po śmierci ojca składał skargę do króla o ponowny podział majątku, jednak król skargę 
odrzucił156.

Obaj bracia jeszcze za życia ojca studiowali na Uniwersytecie Jagiellońskim157, 
potem ich drogi się rozeszły. Jan, jak twierdzi W. Dworzaczek: „stworzony raczej do 
różańca niż do świata” przebywał na stałe w Melsztynie158, natomiast Wincenty, (nazy
wany w „Spominkach przeworskich” „wesołym” lub „rozwiązłym”), nie mogąc pogo
dzić się z wyrokiem królewskim, dokonywał zajazdów na majątki brata159. Nie utrzymał 
się przy żadnej z odziedziczonych wsi. Często sprzedawał i kupował różne majątki, a 
zdarzało mu się również być „nieosiadłym”. Nie wiemy zjakiej przyczyny wydano na 
niego wyrok skazujący na banicję160. Zmarł przed 22 lipca 1538 roku. Najprawdopo
dobniej jego synem był Jan Melsztyński, wymieniany jako nieosiadły, dworzanin Kata
rzyny Firlejówny, wdowy po Stanisławie Tarnowskim z Rzemienia, kasztelanie sądec
kim. Jedyną pewną wiadomość jaką o nim mamy, to skarga złożona przez jego panią o 
„obrócenie na swoją korzyść” srebrnego kubka161. Zakończył życie jako zakonnik w 
klasztorze bernardynów w Tarnowie, pod zakonnym imieniem Rafał162.

Zupełnie inaczej potoczyły się losy Jana. Większość jego działań gospodarczych 
podporządkowanych było osiągnięciu, chyba najważniejszego celu w jego życiu, a mia
nowicie podróży do Ziemi Świętej. W 1510 zawarł umowę ze swoim teściem, Pawłem 
Czarnym, na mocy której oddawał mu zamek Melsztyn wraz z kluczem majątkowym, w 
zamian za miasto Żabno z przyległościami i dopłatę 5 tysięcy złotych węgierskich1M. 
Nie wiemy dlaczego Jan, za zgodą teścia, rok później wycofał się z tej umowy. W. 
Dworzaczek twierdzi, że nie mógł rozstać się z rodzinnym gniazdem164. Jednak chęć 
zostania Rycerzem Grobu Chrystusowego zwyciężyła i już w 1511 roku doszło do osta
tecznej sprzedaży. Zamek Melsztyn, wraz z dwunastoma sąsiadującymi wsiami, kupił 
Mikołaj Jordan z Zakliczyna, kasztelan wojnicki165 .W  1512 roku, tuż przed wyjazdem, 
w zamian za wieś Adamowice w powiecie ksiąskim i 4000 zł węgierskich, oddał swojemu 
teściowi resztę rodowego majątku, a w tym miasto Brzeżek (Brzesko) z ośmioma 
wsiami166. Jan odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej i powróciwszy jako Rycerz Grobu 
Chrystusowego zmarł bezpotomnie w 1517 roku w Pomianowej. Pochowany został w 
kościele parafialnym w Jasieniu167 .Nie wiemy, czy w Pomianowej znajdowała sięjakaś 
jego siedziba-rezydencja.

'•'"MRPS III. nr 1142.
1,7 Alb. Stud. I. s. 240.
1,11 W. Dworzaczek. Leliwici..., s. 177.
|V) W. Dworzaczek. Leliwici..., s. 177.

L. Zarewicz, Leliwila..., s. 74. 79-103.
k" APKr. Castr. Crac. 42. s. 450.
IM W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 180.
IM MRPS IV, nr 9498.
1,14 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 178.
1,0 W 1597 roku zamek przeszedł po kądzieli na Sobków i Zborowskich, w 1639 leż po kądzieli dostali 
go Tarłowie, następnie w 1748 Lanckorońsey. W 1770 roku został zniszczony przez pożar w czasie kon
federacji barskiej. W 1879 roku Karol Lanckoroński „znany miłośnik i opiekun zabytków przeszłości” 
Podjął pierwsze próby zabezpieczenia ruin zamku, spinając mury wieży metalowymi ściągami i zabez
pieczając mur zaprawą cementową (L. Zarewicz, Leliwila Spicimir..., s. 79-103: W. Dworzaczek, Leli- 
w ici..., s. 178).

MRPS IV, nr 1563.
11 Prawdopodobnie jego wyobrażenie w postaci orania widnieje na słynnym tryptyku ze Szczepanowa



W ten sposób skończył się ród Melsztyńskich, jednej z gałęzi Lei i witów, która na 
przestrzeni dziejów przeżywała chwile wielkiej świetności i upadku i na zawsze zapisała 
się na kartach historii Polski.

(W. Dworzaczek. Lei iwie i..., s. 178; E. Łomnicka -  Żakowska, Początki portretu polskiego. Adoranci w 
polskim malarstwie tablicowym, miniaturowym i ściennym w wieku X I ' i pierwszych dziesięcioleciach 
wieku XVI. „Studia Źródloznawcze”. t. XIV. Warszawa -  Poznań 1969. s. 27-28).
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Ryc. 2 Książ Wielki. Plan kościoła dawnego klasztoru augustianów wykonany w 1979 roku przez E. 
Madejskiego na podstawie rysunku z kroniki parafialnej; 1 -  mury z cokołem gotyckim, 2 -  
żebrowanie gotyckie.



Ryc. 3 Kraków. Tzw. Bursa Węgierska przy ul. Brackiej 3/5 (dawnej św. Franciszka). Rzut parteru z roz-warstwieniem chronologicznym, wg M. Łukacza;
1 -  koniec XIII w. -  2 ćwierć XIV w.; 2 -  po-łowa XIV w.; 3 -  2 połowa XIV w.; 4 -  1 połowa XVII w.; 5 -  XVIII w.; 6 -  XIX w.; 7 -  XX w.
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Ryc. 4 Kraków. Tzw. Bursa Węgierska przy ul. Brackiej 3/5 (dawniej św. Franciszka). Zmiany granic działki oraz jej zabudowy, wg M. 
Lukacza; 1 -  początek XIV w.; 2 -  połow'a XIV w.: 3 - 2  połowa XIV w.; 4 -  początek XVI w.; 5 -  XVII -  XVIII w.; 6 — stan obecny.
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Kot. I Tryptyk /e  Szczepanowa. Fragment obrazu /. postacią Jana Melsztyńskiego.



3. Tarnowscy

Spośród synów protoplasty Leliwitów -  Spycimira, omówiliśmy już działalność 
Jana i wywodzącej się od niego rodziny Melsztyńskich. Kolej teraz na jego młodszego 
brata Rafała i wywodzących się od niego Tarnowskich.

Rafał nie zrobił tak imponującej kariery jak ojciec i brat (Jan Melsztyński 1 1381, 
kasztelan krakowski). Około roku 1355 został podkomorzym sandomierskim, a w 1368 
kasztelanem wiślickim1.

Znacznie więcej wiemy o jego życiu prywatnym, gdyż dał się poznać jako zapobie
gliwy gospodarz. Z podziału ojcowizny przypadły mu następujące dobra: miasto Tar
nów z zamkiem, Skrzyszów, Łękawica, Szynwałd czyli Mnich, Podgrodzie i Keiser- 
wald. W wyniku kupna, zastawu lub zamiany stał się wkrótce posiadaczem kolejnych 9 
wsi2. Jak widzimy Rafał powiększył w sposób znaczący swój majątek. Jeśli chodzi o 
rodzinne miasto, to chciał sprowadzić do Tarnowa franciszkanów i wybudować dla nich 
klasztor i kościół pod wezwaniem św. Trójcy. W 1359 roku otrzymał na to zezwolenie 
papieża Innocentego VI, jednak z nieznanych powodów nie zrealizował tego zamierze
nia'. W kaplicy zamkowej ufundował altarię św. Krzyża, a ołtarz poświęcił biskup 
krakowski Bodzęta4. Nic więcej o jego działaniach na zamku tarnowskim nie wiemy. W 
1363 roku przejął wójtostwo Tarnowa5 i zajął się regulowaniem spraw dotyczących 
granic i majątku miejskiego.

Przed 1349 rokiem poślubił Dzierżkę, córkę lub wnuczkę komesa Dzierżykraja z 
Wielowsi herbu Mądrostki0. Oprawę posagu Dzierżki zapisał na Wrotkowicach i Beł
życach w ziemi lubelskiej, które to wsie lokował w 1349 roku na prawie średzkim7. W 
1352 roku Dzierżka, w wyniku działów rodzinnych, stała się dziedziczką Wielowsi w 
powiecie sandomierskim8 i Pęcławic w radomskim. Nas bardziej interesować będzie 
Wielowieś, gdyż pozostawała ona w rękach rodziny bardzo długo, bo aż do 1945 roku. 
Niestety posiadamy niewiele informacji o tej miejscowości. Po śmierci Rafała w 1376 
roku Dzierżka prawdopodobnie przebywała w Wielowsi, gdyż stamtąd wyruszyła na 
powitanie przyjeżdżającej do Polski królowej Elżbiety. Tuż po jej wyjeździe nastąpił 
atak Litwinów pod wodzą Kiejstuta i Lubarta. Pustoszyli oni tereny między Wisłą i 
Sanem, niszcząc, grabiąc i uprowadzając ludność do niewoli. Pani Tarnowska, broniona

1 Urzędnicy małopolscy..., s. 368. 192-193, nr 835, s. 247, nr 1095; Problematyczne jest, czy Rafał byl 
Wcześniej kasztelanem wiślickim, tzn. w 1354 roku. do takiego poglądu przychylają się autorzy Urzędni
ków małopolskich.... s. 246, nr 1093; innego zdania jest W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 85.
2 W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 96.
■’ VMPL I. s. 590; J. Leniek. F, Herzig, F. Leśniak, Dzieje miasta Tarnowa.... s. 42-43; B. Kumor. 
1'repozytara tarnowska. „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. XII, 1966, s. 255; W. Dworzaczek, 
Leliwici.... s. 96-97.
4 KDM 111. s. 153. 154.
5 KDM III. s. 167, 170, 171.
" AS II. 23. 26; KDM III. s. 82; W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 95.
7 AS II. s. 23, 24,
"K D P III. s. 280.



przez swoją służbę, uciekła przeprawiając się przez Wisłę. Porzuciła jednak towarzy
szące jej wozy z dobytkiem1’.

Prawdopodobnie w Wielowsi istniała siedziba rodowa, może jeszcze Mądrostków. 
Brak jest jednak wystarczających danych, aby podjąć próbę jej lokalizacji. Na pograni
czu obecnych wsi Wielowieś i Sielec znajduje się grodzisko, ulokowane na drugiej tera
sie Wisły. Było ono kilkakrotnie badane przez archeologów10. Miejsce to nosi nazwę 
„Królewska Kuchnia” i położone jest przy dawnym korycie Wisły. Do chwili obecnej 
zachował się wał otaczający majdan w kształcie elipsy o wymiarach 18 -  20 m (całość 
założenia NS -  51 m, EW -  42 m). Wał zachowany jest dość dobrze, u podstawy ma 
szerokość ok. 13-15 m i wysokość do 2 m " . Od strony północno-wschodniej, na długo
ści ok. 1/6 obwodu, wału nie ma. To prawdopodobnie spowodowało wysunięcie przez 
badaczy różnych koncepcji co do funkcji i formy tego obiektu.

Pierwszego archeologicznego rozpoznania grodziska dokonał w 1955 roku G. 
Leńczyk. Przeprowadził on jednak tylko pobieżne obserwacje, w oparciu o wcześniejsze 
amatorskie wykopy. Na ich podstawie wysunął hipotezę, że są to pozostałości 
wczesnośredniowiecznego portu rzecznego, na zapleczu którego funkcjonowała osada12. 
Kolejne badania przeprowadził w 1958 roku K. Moskwa. Na podstawie wykopu 
przecinającego majdan i wał po stronie wschodniej, określił on stanowisko jako grodzisko 
wczesnośredniowieczne i datował na XI -  XIII wiek11. Stosunkowo niedawno, bo w 
roku 1990 roku, prace wykopaliskowe przeprowadzili P. Boruch i Ł. Rejniewicz. Przecięli 
oni obiekt wykopami sondażowymi po osiach: z północnego wschodu na południowy 
zachód i z północnego zachodu na południowy wschód. Na podstawie zgromadzonych 
obserwacji stwierdzili, że grodzisko powstało w XI wieku, na miejscu wcześniejszej, 
pochodzącej być może z IX/X wieku, osady. Koniec jego funkcjonowania przypaść miał 
na wiek XIII, a brak wału od strony północno-wschodniej spowodowany został przez 
nowożytne niwelacje. Niestety brak jest opinii, w jakim stopniu niwelacje te mogły 
przyczynić się do zniszczenia innych części tego stanowiska. W sprawozdaniu z badań 
znalazły się sformułowania, które pozwalają na wysunięcie kilku wątpliwości. „Bardzo 
niewielka ilość zabytków ruchomych, brak obiektów i niewielka miąższość warstwy 
kulturowej”, nie zawsze muszą oznaczać, że „obiekt nie był intensywnie użytkowany, a 
jego funkcja jako grodziska nie była długotrwała” 14, zwłaszcza, że ze sprawozdania K. 
Moskwy wynika, że warstwa kulturowa na majdanie osiągała grubość 70 cm. Sprzeciw 
budzi także lekceważące potraktowanie materiałów nowożytnych (K. Moskwa w ogóle 
nie wspomina o obecności takich zabytków). Zdaniem autorów mogą one sugerować 
„użytkowanie tego obiektu jeszcze w XVII wieku, niewykluczone, że związane z okresem

v I IP III. s. 342.
111 Pierwsze wzmianki: A. H. Kirkor, Zdanie sprawy :  wycieczki do Mokrzyszowa odbytej «' listopadzie 
1876 r. ..Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, 1.1, 1877, s. 40; W. Demetrykiewicz. Sprawozda
nie z posiedzenia Komisji Antropologicznej z  22. VI. 1910 r„ ..Materiały Antropologiczno -  Archeolo
giczne AIJ”. I. 12, Kraków 1912. s. 10.
11 K. Moskwa, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Wielowsipow. Tarnobrzeg, „Wiadomości Archeolo
giczne”, t. XXVII, 1962. z. 4, s. 397; A. Kunysz. Grodziska w woj. rzeszowskim , „Materiały i Sprawoz
dania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1966". 1968, s. 79-80; M. Florek. Stan badań 
nad średniowiecznym i nowożytnym budownictwem obronnym okolic Tarnobrzega, „Rocznik Tarnobrze
ski”, t. I, 1996. S. 29.
12 G. Leńczyk. Obronny port nadwiślański. „Dawna Kultura R. 1, 1956. s. 220-222; tenże. Na śladach 
miejsc umocnionych, ZOW. r. 27. 1961. s. 108-109; tenże. Katalog grodzisk—  s. 33.

K. Moskwa. Grodzisko wczesnośredniowieczne..., s. 397.
14 P. Boruch, L. Rejniewicz, Tarnobrzeg, Wielowieś st. I. 1A. Badania 1990, 1994, s. 87.



wojen szwedzkich i legendą o Królewskiej Kuchni”. Nie wiemy zatem, czy obiekt był 
wykorzystywany do XVII wieku włącznie (co zaprzecza poprzedniemu stwierdzeniu, że 
„grodzisko zostało opuszczone w XIII wieku”), czy też, że zamieszkiwanie go w XVII 
wieku miało charakter incydentalny. Łączenie faktów powtórnego wykorzystywania 
starszych, opuszczonych obiektów z czasem wojen szwedzkich, stało się w literaturze 
archeologicznej tradycją, dzięki której wielu badaczy czuje się zwolnionych z obowiązku 
precyzyjnego datowania materiałów nowożytnych. Często takie postępowanie jest 
uzasadnione dobrą znajomością historii danej miejscowości, w tym wypadku tradycję o 
„Królewskiej Kuchni” należałoby jednak łączyć z wiekiem XVI i przebywaniem w tej 
miejscowości w roku 1543 dworu królewskiego, czym zajmiemy się w dalszej części 
pracy.

Jak widać z przytoczonych powyżej danych, dwukrotne badania wykopaliskowe 
nie przyniosły zbyt wielu informacji. Ich autorzy zgodni są tylko co do datowania pierw
szej fazy użytkowania grodu. Niewiele informacji mamy o fazie drugiej, nie znamy na
wet jej dokładnego datowania. Brakjest również próby rekonstrukcji planu zagospoda
rowania (zabudowania?) obiektu. W tym przypadku trudno jest wysuwać przypuszcze
nia, czy w drugiej połowie XIV wieku siedziba Dzierżki i Rafała mogła znajdować się 
na miejscu wcześniejszego grodu. Ponieważ, jak już wspomniałam, Wielowieś pozosta
wała w rękach Tarnowskich aż do XX wieku i była siedzibąjednej z linii rozrodzonej 
później rodziny, należy liczyć na to, że przeprowadzenie szczegółowych poszukiwaw
czych badań terenowych być może doprowadzi do odnalezienia śladów wzmiankowane
go drewnianego dworu, który ponoć w 1656 roku spalili Szwedzi15. Obecnie na terenie 
Wielowsi znajdują się nowożytne zabudowania podworskie, z których najstarszym jest 
murowany spichlerz pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku16. Ponieważ jednak 
prac badawczych tutaj nie prowadzono, nie wiemy, czy wśród istniejących budynków 
nie kryją się pozostałości starszych założeń.

We wsi udało mi się odnaleźć jeszcze jedno interesujące miejsce, nazywane przez 
miejscową ludność „Na Ogródku” . Jest to owalne wyniesienie wśród podmokłych łąk o 
przybliżonych wymiarach 40 x 100 m (mieści się na nim kilka gospodarstw). Na znacz
nym fragmencie obwodu otaczaje płytki, szeroki (miejscami do 10 m) płaskodenny rów. 
Przewyższenie nasypu (?) w stosunku do jego dna wynosi około 1,5 m. Na powierzchni 
odnalazłam kilka fragmentów naczyń, które datować można na okres późnego średnio
wiecza i czasy nowożytne. Z wywiadu przeprowadzonego wśród mieszkańców dowie
działam się, że często wykopująoni „stare skorupy”, jak również drewniane belki i pale. 
Niestety żadnych prac archeologicznych tu nie prowadzono17.

Rafał Tarnowski, kasztelan wiślicki, zmarł prawdopodobnie pod koniec 1372 lub 
na początku 1373 roku.

Znamy dwóch synów Rafała i Dzierżki: Jaśka i Spytka. O Spytku wiemy niewiele. 
Nie chciał lub nie umiał piąć się po szczeblach kariery urzędniczej. Około 1384 roku 
został podkomorzym krakowskim i tę funkcję pełnił aż do śmierci w 1396 roku18. Pisał 
się dziedzicem Tarnowa, z czego możemy wnioskować, że w działach braterskich otrzy
mał rodowy klucz tarnowski|l). Nie wiemy czy był żonaty i czy miał dzieci. Niewiele

15 W. Dworzaczek. Leliwici Tarnowscy od schyłku X I7 wieku do czasów współczesnych. Tarnów 1996, s. 
25.

ZAiBwP. l. VII. z. 13. Województwo rzeszowskie, oprać. R. Brykowski, Warszawa 1973, s. 176.
17 Powierzchniową weryfikację przeprowadzi! w 1995 roku M. Florek; por. M. Florek, Stan badań nad 

średniowiecznym i nowożytnym budownictwem obronnym .... s. 290.
IH Urzędnicy małopolscy__s. 92. nr 273; W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 127.



możemy powiedzieć również o jego działalności inwestycyjnej. W latach 1395-96 ufun
dował przy kościele tarnowskim (późniejszej kolegiacie) kaplicę Bożego Ciała, zwaną 
również altariąśw. Krzyża20. Nie wiadomo czy istniał już wtedy kościół murowany, czy 
też murowaną kaplicę dobudowano do kościoła drewnianego. Na temat czasu powstania 
tej świątyni brak jest w literaturze dokładniejszych danych. M. Kornecki uważa, że 
pierwotny murowany kościół rozpoczęto budować jeszcze w XIV wieku. Jego zdaniem, 
był on początkowo jednonawowy i obejmował oprócz nawy (jej mury zachowane są 
częściowo w obecnej nawie głównej) krótkie prostokątne prezbiterium, do którego od 
północy przylegała niewielka zakrystia (zapewne obecny przedsionek)21. Natomiast sied- 
miopolowe sklepienie kaplicy św. Krzyża, tzw. piastowskie, zdaje się potwierdzać jej 
datowanie na ostatnią ćwierć XIV wieku. Jej mury i sklepienie zachowane są obecnie 
jako pierwsze od wschodu przęsło południowej (prawej) nawy bocznej22.

Drugi z synów Rafała Tarnowskiego -  Jasiek, idąc śladami swych przodków zrobił 
błyskotliwą karierę polityczną. Po raz pierwszy spotykamy go świadkującego na doku
mencie Kazimierza Wielkiego w 1358 roku23. Około roku 1376 był już starostą radom
skim, w 1377 został kasztelanem sandomierskim, w dwa lata później marszałkiem kró
lestwa24 . W 1385 roku dostał województwo sandomierskie, a niedługo potem również 
starostwo sandomierskie. W 1387 król Władysław Jagiełło mianował go starostą gene
ralnym ruskim25 i aby miał tam należytą podstawę materialną, w tym samym roku nadał 
mu miasto Jarosław z zamkiem oraz otaczającymi wsiami, czyli tzw. „powiat” jarosław
ski20. W 1401 roku (gdy uwierzono już w śmierć Spytka z Melsztyna w bitwie nad 
Worsklą) mianowany został wojewodą krakowskim, a w 1406 roku osiągnął najwyższą 
godność świecką -  kasztelanię krakowską, piastując jednocześnie urząd starosty kra
kowskiego27 . Zmarł zapewne wiosną 1409 roku28.

Pomimo swych niewątpliwych osiągnięć, Jasiek za życia swego stryjecznego brata 
Spytka z Melsztyna pozostawał w jego cieniu, jednak obydwaj byli niewątpliwie jedny
mi z najbardziej znaczących możnowładców świeckich w Koronie. Był czas, kiedy cała 
Małopolska i znaczna część Rusi i Podola znajdowała się w ich władaniu. Spytek był 
dziedzicznym panem Podola i Samborszczyzny, wojewodą i starostą krakowskim, Jaśko 
natomiast był starostą generalnym ruskim, dziedzicem Jarosławszczyzny i wojewodą 
sandomierskim. Już to zestawienie, nawet bez wyliczania innych pełnionych przez nich 
funkcji i posiadanych ziem, pozwala uzmysłowić sobie, jaką potęgą byli pod koniec XIV

19 ZDM IV. s. 242. 243.
2,1 W. Dworzaczek, l.eliwici..., s. 136.
21 M. Kornecki, Bazylika katedralna w Tarnowie.... s. 206.
22 J. E. Dutkiewicz, Tarnów..., s. 37: M. Kornecki. Bazylika katedralna w Tarnowie..., s. 206.
11 ZDM IV, s. 108, 109.
24 J. Kurtyka. Problem identyczności urzędów ziemskich krakowskich i nadwornych w wiekach A/l
X I7. [w:] Urzędy dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej i państw ościennych, red. A. Gąsiorowski, 
R. Skowron. Kraków 1996, s. 41; Zobacz też uwagi dotyczące kariery Jana w: J. Gzella, Małopolska elita 
władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego..., s. 31. przyp. 186.
23 AGZ II. s. 28: W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 107. 129; A. Swieżawski (Ziemia bełska.... s. 85),
twierdzi, że na tę nominację wpływ mial fakt, że Jasiek był zięciem (żoną jego była Katarzyna) Emeryka
Bebeka. wojewody siedmiogrodzkiego i namiestnika Rusi Halickiej z ramienia Ludwika Węgierskiego.
26 KDM IV.'s. 18-20.
27 Urzędnicy małopolscy..., s. 66. nr 139; s. 128. nr 467; F. Sikora, Starostwo krakowskie pod  rządami 
Jana z Tarnowa w latach 1406 1409, [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Poznań 
1997, s. 261-275.
211 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 132.



wieku Leliwici29.
Jasiek po śmierci brata Spytka z Tarnowa, podkomorzego krakowskiego, skupił w 

swych rękach całą ojcowiznę. Składały się na nią: Tarnów z zamkiem i 9 otaczających 
go wsi, Stanisławice koło Bochni, Wrotków i Bełżyce w powiecie lubelskim. Po matce 
trzymał Wielowieś i Sielec koło Sandomierza30 oraz Pęcławice koło Opatowa. W 1379 
roku wykupił ostatecznie trzymane zastawem jeszcze przez swojego ojca Rzochów i 
Trześń31. W tym samym czasie kupił sąsiadującą z Rzochowem wieś Kościelów (Tu
szyna). Trześń, Bełk (Białków/Białybór), Rzochów i Kościelów jeszcze w 1379 roku 
przeniósł na prawo niemieckie32, a Rzochów prawdopodobnie jeszcze za panowania 
Ludwika Węgierskiego otrzymał prawa miejskie33. Wszystkie te wsie, położone na pra
wym brzegu Wisłoki, złożyły się na nowy klucz majątkowy34. Powiększył również klucz 
tarnowski35. Jeśli dodamy do tego otrzymane od Jagiełły 4 wsie pod Tarnowem i przede 
wszystkim „powiat” jarosławski, otrzymamy obraz olbrzymiej fortuny, której posiada
czem stał się Tarnowski. Trzeba przyznać, że był on znakomitym gospodarzem. Poza 
komasacjądóbr i tworzeniem nowych kluczy majątkowych, starał się regulować sprawy 
gospodarcze przez przenoszenie wsi na prawo niemieckie. W 1393 roku król zezwolił 
Jaśkowi na założenie, we wschodniej części Jarosławszczyzny, miasta Przeworska, któ
re rok później uzyskało prawo średzkie3'1.

Osada Przeworsk/Przeworsko istniała już we wczesnym średniowieczu. Praw
dopodobnie na przełomie X/XI wieku powstał tu gród. Znajdował się on w zachodniej 
partii miasta w okolicy dzisiejszego kościoła parafialnego37 .Nie wiemy czy funkcjonował 
jeszcze w czasach Jana z Tarnowa. Prawdopodobnie nie, gdyż w dokumencie z 1393 
roku, opisującym uposażenia Kanoników Regularnych z Miechowa, wymienione jest 
»Kniażę Grodziszcze”, zwane też „Kniażę Pole". Wnioski takie potwierdzają również 
wyniki badań archeologicznych38. W tym czasie istniał tu już kościół misyjny pod 
wezwaniem św. Katarzyny, a w 1393 roku Jan wyjednał erygowanie parafii, którą 
uposażył dziesięcinami z Przeworska i okolicznych wsi39. W następnym roku sprowadził 
bożogrobców z Miechowa i wybudował dla nich kościół i klasztor pod wezwaniem św. 
Ducha40. W obecnym budynku klasztornym zachowały się partie pochodzące z XV 
wieku. Do takich zaliczyć można późnogotycki fragment północnej elewacji, z wątkiem 
zdobionym zendrówkami, oraz salę z kasetonowym stropem z modrzewiowych belek 
(datowanym na XV wiek), na których wyrzeźbiono herby Leliwa i Korczak. W kościele 
znajduje się nagrobna płyta Rafała z Tarnowa ( t  1441 )41 oraz spiżowa chrzcielnica, 
Pochodząca z kościoła św. Katarzyny, na której oprócz herbu bożogrobców, znalazły

■' W. Dworzaczek, Leliwici..... s. 115; J. Gzella. Małopolska elita w ładzy..., s. 153-155.
11 Resztę Sielea dokupił w 1397 roku (AS II, s. 86. 87).

Kupił je od Niemierzy z Galowa, naturalnego syna Kazimierza Wielkiego (KDP 111. s. 321. 322). 
“ K DM M l.s. 325-327.
' F  Kiryk, Miasta regionu mieleckiego do połowy XI 'II wieku, [w: ] Mielec. Dzieje miasta i regionu, red. 

L Kiryk, t. I, Rzeszów 1984. s. 216; Tenże, Urbanizacja Małopolski..., s. 119.
'’! W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 133.
" Dokładne omówienie wszystkich nabytków Jaśka -  patrz W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 133-134.

 ̂ W. Dworzaczek, Leliwici.... s . 135; J. Gzella, Małopolska elita w ładzy..., ś. 103-104.
A. Kunysz. Najdawniejsza przeszłość Przeworska i okolicy, [w:] Siedem wieków Przeworska. Szkice, 

Slx '^‘a ' ma,er‘aty z  dziejów miasta, red. A. Kunysz. Rzeszów 1974, s. 33-44.
A. Gilewicz, Przeworsk w okresie feudalnym i początkach kapitalizmu, [w;] Siedem wieków..., s. 49. 

V.DM IV. s. 268. 269: W. Dworzaczek, Leliwici.... s . 136.
ZDM IV. s. 278, 279; J. Lepkowski. Przeworsk. ..Tygodnik Ilustrowany". 1865. nr 306, s. 57-58: W. 
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się: Leliwa, Nałęcz i Iopór4-. Zabudowania są otoczone murem obronnym, w którym 
również zachowały się partie gotyckie.

Przez dłuższy czas pojawiał się w literaturze problem istnienia w Przeworsku zam
ku wybudowanego przez Tarnowskich. Większość autorów wskazuje, że jako pierwszy
o możliwości istnienia zamku w Przeworsku napisał F. Piekosiński, powołując się na 
dokument z 1396 roku, w którym wzmiankowano, że: Jidelis architector Yenczeslaus 
dictus C lepacz' wystawił Janowi Tarnowskiemu „molendimtm in civitate Przeworsko”43. 
Autor opatrzył tę notatkę uwagą: J a k  się referent domyśla i zamek”. Do dyskusji włą
czył się M. Sokołowski, który stwierdził, że określenie architector przysługiwało wów
czas cieślom14, a w kolejnej swojej pracy przyjął już fakt istnienia drewnianego zam
ku45. Wydaje się jednak, że domysły, nawet tak wybitnego historyka jak F. Piekosiński, 
są zbyt wątłą podstawą do wysuwania tak daleko idących wniosków. W dokumentach z 
XV i XVI wieku występują liczne wzmianki o mieście Przeworsk, ale nigdy nie jest 
wymieniana żadna siedziba obronna46. W tym samym czasie wzmiankowany jest nato
miast zamek w sąsiedniej Gorliczynie. Już na XIV wiek A. Gilewicz datuje powstanie w 
Gorliczynie (wcześniej Arnoldowej Woli, określanej później jako Klimantowa) folwar
ku i dworu, który miał się stać drugim (po Przeworsku) centrum gospodarczym klucza 
majątkowego, zwanego potem starostwem gorliczyńskim  lub gorlickim"*1.

Niestety archeolodzy nie prowadzili badań przy obecnym pałacu w Przeworsku, 
ani w leżącej w pobliżu Gorliczynie. Autorzy architektonicznego opracowania 
przeworskiego pałacu wykluczają istnienie w jego bryle elementów średniowiecznego 
zamku48. Należy jednak przytoczyć ciekawą hipotezę M. Książka, wysuniętą w oparciu
o źródła kartograficzne, a w szczególności o mapę Miega. Badacz ten zwrócił uwagę na 
pozostałości fortyfikacji bastionowych położonych na północny-zachód od miasta, za 
Przedmieściem Łańcuckim sąsiadującym z Gorliczyną. Na mapie zaznaczone są zarówno 
fortyfikacje jak i układająca się w czworobok zabudowa. W terenie ślady umocnień 
ziemnych są czytelne do dziś, nie ma jednak na nich pozostałości zabudowy. Jak się 
wydaje są to wystarczające przesłanki, ażeby uznać istnienie w tym miejscu obiektu 
obronnego. Dalej autor, poddając analizie zarówno źródła kartograficzne, jak i pisane, 
wysuwa przypuszczenie, że wzmiankowany od XVIII wieku zamek w Przeworsku, to 
po prostu rozbudowany średniowieczny zamek Tarnowskich lokalizowany w Gorliczynie. 
Obiekt, który „istniał na pograniczu tych dwóch struktur -  miasta i wsi -  i wyraźnie 
wchodził w związki przestrzenne z miastem i administracyjne z. Gorliczyną”49. Wywód 
autora wydaje się dosyć przekonujący, jednak jego weryfikacja możliwa będzie dopiero 
w wyniku badań wykopaliskowych. W chwili obecnej jedynymi zabytkami wymienionymi

41 P. Mrozowski. Polskie nagrobki gotyckie. Warszawa 1994, s. 223-224.
42 Ż. Pauli. Starożytności galicyjskie. Lwów 1840, s. 7: .1. Benbenek. Zabytki Przeworska [w:] Siedem  
wieków.... s. 460-461.
43 F. Piekosiński. Komunikat w ..Spraw. PAIJ”. t. VI, 1900. s. XVIII.
44 M. Sokołowski. Komunikat w „Spraw. PAIH. t. VI. 1900. s. LIII.
45 Tenże, Dwa gotycyzmy, wileński i krakowski w architekturze i zlotnictwie i źródło ich znamion charak
terystycznych. „Spraw. PAU”. t. VIII. 1912. s. 29.
4<’ A. Gilewicz. Przeworsk w okresie Jeudalnym i początkach kapitalizmu.... s. 56, wspomina o zamku w 
pobliżu kościoła św. Katarzyny, które to obiekty „stanowiły główne punkty wcześniejszego osadnictwa 
otwartego’". Z kontekstu możemy się domyślać, że określenie „osadnictwo otwarte" dotyczy osady przed 
uzyskaniem praw miejskich, natomiast o zamku nic więcej w swojej pracy nie pis/.e.
47 A. Gilewicz. Przeworsk w okresie feudalnym i początkach kapitalizmu—  s. 68.
4* J. Teodorowicz -  Czerepińska, J. Żurawski, Pałac w Przeworsku. |w :| Architektura rezydencjonalna i
obronna województwa rzeszowskiego, Łańcut 1972, s. 121-122.



w urzędowym spisie są domy z XVIII i XIX wieku50.
Janowi Tarnowskiemu przypisuje się również ufundowanie pierwszego ratusza w 

Przeworsku. Jego początki datowane są na pierwszą połowę XV wieku. Istniał już w 
roku 1473, co można stwierdzić na podstawie dokumentu Rafała Tarnowskiego, wysta
wionego w tymże roku. J. Benbenek sugeruje, że budowniczym mógł być wspominany 
już Klepacz, pozostający na służbie Tarnowskiego51. O obiekcie tym nie możemy po
wiedzieć nic bliższego, ze względu na brak badań archeologiczno-architektonicznych.

Zdecydowanie najcenniejszym nabytkiem rodziny za czasów Jana, byl Jarosław, 
położony przy zbiegu ważnych szlaków handlowych. Z Czech przez Kraków i Tarnów 
do Przemyśla i Lwowa,'a dalej do Kaffy biegła Via Tatarica, która krzyżowała się tutaj 
z odgałęzieniem szlaku Magna Strata {'Wielkiej Drogi Kijowskiej)52. Już we wczesnym 
średniowieczu istniała tu osada grodowa, zlokalizowana na wzgórzu nazywanym póź
niej Wzgórzem Benedyktynek53. W XIII wieku prawdopodobnie posiadała już cechy 
protomiejskie, ze względu na swoje znaczenie jako ważny ośrodek handlowy. Wśród 
badaczy trwają spory o pierwszą lokację miasta5,4. Dla nas jednak najważniejsza jest 
lokacja przeprowadzona przez Władysława Opolczyka w 1375 roku, gdyż wiązała się 
ona nie tylko z nadaniem prawa magdeburskiego, ale i ztranslokacjąosady i wyznacze
niem jej nowego miejsca „antę castrum”55. Zarówno wzgórze, na którym początkowo 
rozwijał się Jarosław, jak i jego pierwotne obwarowania, hamowały prawdopodobnie 
dalszy rozwój przestrzenny miasta, co mogło być przyczyną jego ponownej lokacji na 
innym terenie56. Jak wynika z przytoczonych danych, Jan Tarnowski wszedł w posiada
nie nowo lokowanego miasta i zamku, który wybudować mógł Władysław Opolczyk, 
jako wielkorządca Rusi z ramienia Ludwika Węgierskiego lub wcześniej Otton z Pilicy, 
który miał Jarosław za czasów Kazimierza Wielkiego. Większość badaczy przychyla się 
do twierdzenia, że miasto w niedługim czasie po lokacji otrzymało pierwszy obwód 
obronny, najprawdopodobniej drewniano —ziemny z bramami57, nie wiemy jednak komu 
go zawdzięczało. Autorka wielu prac poświęconych historii Jarosławia M. Borowiejska 
-Birkenm ajerowa przypuszcza, iż pierwsze obwarowania (o nieco węższym zasięgu 
niż XVI wieczne), mogły biec na tyłach obecnych bloków przyrynkowych. Sugeruje 
jednocześnie, że ich pozostałości być może odkryto, w 1974 roku, w wykopie kanaliza
cyjnym na dziedzińcu kamienicy Orsettich58.

11 M. Książek, Uwagi a zamku w Przeworsku w świetle mapy Miega, Teka KU i A, t. XIX. 1985. s. 241 - 
245. a szczególnie s. 243).
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1yczne, red. W. Kalinowski, Warszawa 1986, s. 143.
" A. Kunysz. Początki Jarosławia w świetle badań archeologicznych, „Rocznik Stowarzyszenia Miło
śników Jarosławia”, t. V. 1966. s. 10-17: J. Krochmal. Przywilej lokacyjny miasta Jarosławia z 1375 r„
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Najwięcej trudności przysparza zlokalizowanie zamków jarosławskich59. M. Bo- 
row iejska- Birkenmajerowa uważa, że najbardziej prawdopodobnym miejscem usytu
owania zamku Władysława Opolczyka jest teren obecnego Małego Rynku. Niestety brak 
badań archeologicznych nie pozwala na ostateczne zweryfikowanie tej tezy. Autorka ta 
stwierdza również, że Tarnowscy początkowo zamieszkiwali w tym właśnie zamku, 
dopiero później wybudowali własny, jednak działo się to już wtedy, „kiedy miasto stało 
się siedzibąjarosławskięj linii Tarnowskich (od 1411 )”60. Takie stwierdzenie trudno jest 
jednak pogodzić z wiadomościami, jakie odnajdujemy w dokumencie z 1396 roku, w 
którym wymieniony jest niejaki Klepacz, który otrzymał nadanie w nagrodę za pomoc 
przy wybudowaniu zamku w Jarosławiu61. Jeśli ten przekaz uznamy za prawdziwy, 
wtedy budowę nowego zamku jarosławskiego przypisać należałoby Janowi Tarnow
skiemu.

Sporo czasu i pieniędzy poświęcił Jan Tarnowski na fundacje kościelne, zwłaszcza 
na terenie Jarosławszczyzny, gdzie stał się protektorem katolicyzmu. W 1397 roku Gli
niany i Szczerzec otrzymały od niego w imieniu króla prawo magdeburskie62. W Szcze- 
rzecu około roku 1391 ufundował parafię. „Słownikgeograficzny ” wspom ina, że był tu 
gród już w XII wieku i notuje istnienie zamku w wieku XVI i XVII6’ .Niestety żadnych 
więcej informacji na temat tego obiektu nie udało mi się odnaleźć. W rodzinnym Tarno
wie na jego prośbę biskup krakowski Piotr Wysz erygował kolegiatę64. W Wiślicy ofia
rował grunta potrzebne do wystawienia kustodii i wikarówki65. S. Mateszew wysuwa 
hipotezę, że kościół pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty w Rzochowie, którego 
wybudowanie datuje na lata 1379 -  1382, swoje powstanie zawdzięcza również Tar
nowskim66, być może właśnie Janowi. A jak sugeruje W. Dworzaczek, „można sądzić, 
iż niejeden jeszcze kościół powstał jego nakładem”67.

Zmarły w 1409 roku Jan Tarnowski, kasztelan krakowski pozostawił trzech sy
nów: Jana, Rafała i Spytka oraz córkę Dorotę68.

Rafał u boku swojego stryja walczył w bitwie nad Worsklą i tam dostał się do 
niewoli tatarskiej69. Nie wiadomo czy z niewoli tej powrócił, wiemy jednak, że nie żył 
już w 1415 roku70. Miał żonę Zofię i córkę Jadwigę, która zmarła w panieństwie przed

M. Borowiejska -  Birkenmajerowa, Jarosław.... s. 32.
5,) Niektórzy badacze, jak np. A. Wondaś, doliczył się ich aż czterech: A. Wondaś. Zamki Jarosławskie. 
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1430 rokiem '1. O Spytku będzie mowa w innym miejscu, gdyż dziedzicząc w działach 
braterskich Jarosławszczyznę, stał się założycielem rodziny Jarosławskich.

Jan przez ojca przeznaczony był do stanu duchownego. Przyjął niższe święcenia i 
został dziekanem kapituły katedralnej krakowskiej72. Po śmierci ojca porzucił jednak 
stan duchowny i już w 1410 roku został wojewodą krakowskim71. Działo się to w czasie 
przygotowań do wojny z Krzyżakami. Jan na tę wojnę wystawił chorągiew oznaczoną 
przez Jana Długosza jako 27, a jego brat Spytek z Jarosławia chorągiew 3974. Po zwy
cięskiej kampanii, kiedy Pomorze i część Prus poddały się Jagielle, Jan z Tarnowa na 
bardzo krótko (wobec zmienionej sytuacji politycznej) otrzymał w dzierżawę miasto i 
zamek Elbląg75.

Tarnowski często przebywał u boku króla. W 1424 roku gościł u siebie w Tarno
wie Jagiełłę powracającego z Łucka76. W 1431 roku Jan z Tarnowa wyruszył wraz z 
królem na wyprawę zbrojną na Podole. Nie dotrwał jednak do końca tej wyprawy i 
złożony chorobą powrócił do kraju77. Zmarł w styczniu 1433 roku78. Należał niewątpli
wie do grona stałych doradców króla, o czym świadczy jego udział we wszystkich waż
nych wydarzeniach politycznych79. Był jak na swoje czasy człowiekiem wykształco
nym. Zeznając w czasie trwania procesu polsko-krzyżackiego, dwukrotnie stwierdził, 
że wiedzę swoją czerpie nie tylko z przekazów rodzinnych, lecz także z lektury starych 
dokumentów i kronik80. Prawdopodobnie w jego otoczeniu powstał najstarszy znany 
nam polski panegiryk herbowy -  „Recomendatio Lelive”*]. Był wybitnym politykiem, 
który po Oleśnickim, odgrywał najważniejszą rolę w obozie możnowładczym. Był rów
nież opiekunem sierot po Spytku z Melsztyna i depozytariuszem majątku zmarłego na 
Węgrzech Jana z Melsztyna.

Bracia Jan i Spytek nie przeprowadzili między sobą oficjalnego podziału dóbr. W 
praktyce jednak, każdy zarządzał swoją częścią. Nieformalny podział nastąpił prawdo
podobnie w 1411 roku, kiedy sąd ziemski sandomierski zatwierdził ich prywatną umo
wę, na podstawie której każdy odpowiadał za szkody w swych dobrach, a gdyby miały 
się one powiększyć, obaj zobowiązywali się w przyszłym dziale wieczystym podzielić
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się nimi równo82. Jan na podstawie tego nieoficjalnego podziału wziął klucze: tarnow
ski, rzocliowski (nad Wisłoką) i podsandomierski. Do tych dóbr dokupił jeszcze kilka 
wsi8" .

Od króla Jan i Spytek otrzymali w 1411 roku las należący do królewskiej wsi 
Sobów, a Jan w 1417 dostał brzeg rzeki we wsi Wełnin, aby mógł założyć staw w Solcu 
koło Piasku Małego84. Jan dbał również o interesy rodowego Tarnowa. Dla jego miesz
kańców uzyskał w 1419 roku przywilej zwalniający od ceł w granicach Królestwa i 
wyznaczający im szlak handlowy do Wrocławia przez Opatowiec, Działoszyce, Lelów i 
Krzepice85.

Obaj bracia, na pamiątkę zwycięstwa grunwaldzkiego, ufundowali w 1415 roku 
przy kolegiacie tarnowskiej, drugą od południa kaplicę, pod wezwaniem Rozesłania 
Apostołów, uposażając ją  wsią Lukowa86. Między nią, a kaplicą św. Krzyża, prawdo
podobnie w tym mniej więcej czasie, wzniesiona została kruchta, która potem wraz z 
obiema kaplicami, utworzyła nawę południową87. Również w 1415 roku Jan ustanowił 
przy kolegiacie altarię św. Barbary. Jednak najbardziej znaczącym wydarzeniem było 
wyjednanie w 1416 roku aktu utworzenia nowego okręgu administracyjnego w diecezji 
krakowskiej. Pięć parafii w okolicach Tarnowa, które do tej pory należały do archidia
konatu krakowskiego (Skrzyszów, Szynwałd, Poręba Radlna, Lisia Góra i Łękawica), 
wyłączono spod władzy archidiakonów krakowskich i poddano prawu wizytacji prepo
zytów tarnowskich88. Byłto krok w kierunku centralizacji „Tarnowszczyzny” i jeszcze 
ściślejszego podporządkowania jej mieszkańców panom na Tarnowie89. Nie posiadamy 
jednak żadnych informacji o jego ewentualnych inwestycjach dotyczących obwarowa
nia miasta, nie wiemy również czy prowadził jakiekolwiek prace na zamku

Wraz z bratem Spytkiem był właścicielem Bełżyc, gdzie w 1416 roku wzmianko
wany był obiekt, określony jako „retro castriolum”90. Miejscowość ta jednak weszła w 
skład dóbr odziedziczonych przez dzieci Spytka z Jarosławia, więc omówiona będzie w 
rozdziale poświęconym Jarosławskim.

Jan z Tarnowa, wojewoda krakowski, był niewątpliwie jednym z wybitniejszych 
przedstawicieli swej rodziny, jednak przez, dwadzieścia lat samodzielnego gospodaro
wania był zajęty sprawami publicznymi i stąd być może brak ważniejszych działań 
inwestycyjnych. Zmarł w styczniu 1433 roku91.

Żoną Jana była Elżbieta z możnego czeskiego rodu panów na Sternberku. Z mał
żeństwa tego pozostało sześcioro dzieci: pięciu synów i córka Katarzyna92.

Tarnowski mający szczególny kult dla swego patrona, nadał wszystkim swoim 
synom imię Jan. Byli to: Jan Amor Starszy (Maior), Jan Gratus, Jan Rafał, Jan Feliks i 
Jan Amor Młodszy (Minor)93. Wychowywali się oni pod opieką sprowadzonego dla
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nich znakomitego nauczyciela, humanisty, przyjaciela Kallimacha i późniejszego arcy
biskupa lwowskiego -  Grzegorza z Sanoka94. Liczyli się początkowo w Tarnowie, a 
potem wraz ze swym nauczycielem wyjechali do Krakowa, gdzie podobno często prze
bywali w towarzystwie królewiczów Władysława i Kazimierza95.

Ponieważ po śmierci wojewody krakowskiego należało formalnie rozgraniczyć dobra 
jego spadkobierców i synów Spytka z Jarosławia, w 1437 roku spisano ugodę o 
ostatecznym podziale majątków i zakończeniu wszelkich spraw toczących się między 
stryjecznymi braćmi96. Na mocy tej ugody synowie Elżbiety otrzymali: Tarnów, Krzyż, 
miasteczko Rzochów, Wielowieś, Zdaków, Solec i Czarnocin w województwie 
sandomierskim, Krzyszowice (Skrzeszowice) i Stanisławowice w województwie 
krakowskim, kamienicę zwaną Gródek z przyległymi do niej domami i placami w 
Krakowie, dobra Radzionków w księstwie opolskim i dzierżawę królewską- Ropczyce97.

Nie wiemy w jakich okolicznościach Tarnowscy stali się posiadaczami Gródka. 
Był on jednak ich własnością przynajmniej od drugiej ćwierci XV wieku. Gródek-była 
to pierwotnie siedziba wójta Alberta, skonfiskowana mu po buncie mieszczan w 13 12 
roku. Po stłumieniu zamieszek Władysław Łokietek zbudować miał tam zameczek „dla 
postrachu i utwierdzenia w wierności mieszczaństwa krakowskiego’***. Wiadomość o 
budowie grodu na miejscu domu wójta Alberta przekazał Jan Długosz99, opierając się 
prawdopodobnie na wcześniejszych źródłach100. W 1340 roku obiekt ten jest już jednak 
nazywany „antiquum castrum,,|UI. W takiej sytuacji należy chyba uznać, że Łokietek 
dokonał tylko inkastelizacji okazałego z pewnością domu wójta. Badania archeologiczne, 
przeprowadzone przez K. Radwańskiego w rejonie dzisiejszej ulicy Mikołajskiej, 
doprowadziły do odkrycia śladów losy założenia obronnego102. Dalsze losy Gródka 
owiązane są ze starszą linią rodziny Tarnowskich i zostaną omówione w innym rozdziale.

Bracia, gdy dorośli, początkowo gospodarowali razem, ustępując matce Rzochów 
z przyległymi wsiami -  Białkowem i Tuszymą oraz 5 wsi podtarnowskich (Krzyż, 
Pawężów, Szynwałd, Trzemeśnia, Łękawica Wielka)103. N ie wiemy kto i kiedy wybudował 
dwór w Rzochowie. Nie wiemy również jak on wyglądał. Jako pośrednie dowody na 
funkcjonowanie tu siedziby właścicieli już przy końcu wieku XIV, F. Kiryk przytacza 
fakt, że w 1399 roku w Rzochowie został wystawiony akt zakupu przez Jana z. Tarnowa 
części pobliskiej wsi Jaślany, oraz to, że w źródłach z 1441 i 1448 roku wzmiankowana 
jest „curia”104. Istnienie dworu potwierdza notatka z początków XVII wieku, kiedy w 
Protokole wizytacj i miejscowego kościoła, która miała miejsce w 1618 roku, wspomniano
0 »ogrodzie zwanym Dworzysko, gdzie niegdyś stal dwór”'05. Zupełnie inny pogląd

M AS U. s. 1 5 9 -S P P P  II. nr 2717.
Kallimach Filip, PSB IX. s. 86-89.

* W. Dworzaczek, Le Uwici..., s. 202.
SPPP i|. nr 2717: AS li. 159. 160.

1,7 Wymieniono jedynie najważniejsze wsie -  centra ośrodków gospodarczych, W. Dworzaczek, Leliwici.. . , 
s. 203.
w S. Świszczowski. Krakowski Gródek. Kraków 1977. s. 67. 
n  IIP III, s. 68-70.
1111J. Wyrozumski. Dzieje Krakowa, t. I. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992. s. 203.
" Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa.... s. 147.
112 K. Radwański. Kraków przedlokacyjny. Kraków 1975. s. 121.
I"3 AS II, s. 164, 165.
"" Kiryk, zastrzega jednak, że pierwszy z wymienionych dokumentów mógł być spisany np. w ratuszu 
Howolokowanego wtedy miasta. (Miasta regionu mieleckiego.... s. 216).
"’5 F. Kiryk. tamże . s. 216.



prezentuje S. Mateszew, który wspominając „curię” w Rzochowie (i powołując się na 
wspomniane dokumenty z 1441 i 1448 roku) napisał: „zaś w 1508 roku po raz pierwszy 
obiekt ten został nazwany zamkiem Rzemień („castrum Rzemyen”)”106. Ponieważ na 
początku XVII wieku funkcjonował zarówno zamek w Rzemieniu jak i „dworzysko” w 
Rzochowie, twierdzenie to nie wydaje się być przekonujące.

Pięciu wojewodziców nie przeprowadziło między sobądziałów. Dwaj starsi bracia, 
Jan Amor Starszy i Jan Gratus, wyruszyli z królem Władysławem po koronę węgierską. 
W pierwszej fazie wojny, po zwycięstwie nad Turkami, spisywali się widać dzielnie, 
gdyż herb Leliwa Jana Amora znalazł się wśród 24 herbów rycerzy polskich i węgierskich, 
które król kazał namalować i powiesić w kościele Najświętszej Maryi Panny w Budzie107.

Druga wyprawa przeciwko Turkom kończyła się tragicznie -  przegraną bitwą pod 
Warną. W czasie bitwy poległ młody król Władysław oraz walczący przy nim rycerze, a 
wśród nich obaj bracia z Tarnowa108.

Trzej pozostali wojewodzice początkowo gospodarowali razem100. Działów dokonali 
dopiero w 1448 roku110, zapewne po śmierci matki, która pewne dobra trzymała 
dożywotnio. Dokonany wtedy podział jest niezmiernie istotny, z tego względu, że 
przesądziło przynależności poszczególnych dóbr do dwóch linii Tarnowskich. Jan Rafał, 
najstarszy z żyjących braci, otrzymał następujące wsie w ziemi sandomierskiej: Krzyż, 
Pawęzów, Śmiglno, Lisia Góra, Żukowice Stare i Nowe, Luszowice, Czarnocin i części 
w Mękarzowicach i Kobierzynie oraz Skrzeszowice, Szczepanowice, Stanisławice i 
połowę Cikowic i Małego Piasku w ziemi krakowskiej. Nie zatrzymał jednak tego majątku 
na dłużej, gdyż zostawszy duchownym, zrzekł się tych dóbr na korzyść braci. Wiemy o 
nim, że w 1445 roku był kanonikiem krakowskim, a w 1448 kanonikiem łęczyckim i 
plebanem krakowskiego kościoła Wszystkich Świętych"1. Na gruntach należących do 
tego kościoła wybudował murowany dom dla proboszcza i wikariuszy, oraz dwa 
murowane domy czynszowe"2. Wiemy o nim jeszcze, że w 1468 roku studiował na 
Uniwersytecie Krakowskim, a następnie osiadł w Przemyślu, gdzie uzyskał kanonię przy 
kościele katedralnym"’’. Ponoć miał otrzymać nominację na biskupa przemyskiego, jednak 
zmarł przed ostatecznym jej zatwierdzeniem. Przypisuje mu się również ufundowanie w 
Tarnowie klasztoru bernardynów, gdzie go też pochowano"4.

Jan Feliks z podziału braterskiego otrzymał miasto Rzochów z dworem i wsie: 
Grabie, Kościelów, Tuszyma, Ocieka, Kiełków, Książnice, Goleszów, Wadowice, 
Zdziarzec, Górki, Zdaków, Krzemienica, Wielowieś, Trześń, Siedlec, Pęcławice, Solec,
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Gadawa i części wsi: Jaślany, Sobów, Grębów i Przyszów, a także dom w Sandomierzu 
i Gródek w Krakowie. Ponadto w ziemi siewierskiej przypadły mu Tąpkowice, Pyżowice 
i Dobieszewice, a na Śląsku Opolskim Radzionków115. Nie był jednak zadowolony z 
tego podziału i odwoływał się w tej sprawie do sądu, jednak bezskutecznie"6. Jak wielu 
synów możnowładców, Jan Feliks rozpoczął swą karierę jako dworzanin królewski. W 
1460 roku został kasztelanem bieckim, a w 1465 wiślickim. Rok 1479 przyniósł mu 
kasztelanię wojnicką i województwo lubelskie"7. Żoną Jana Feliksa była Anna, 
prawdopodobnie córka Jana Głowacza Oleśnickiego, marszałka królestwa"8. Pomimo 
posiadania ogromnego majątku Jan Feliks często popadał w kłopoty finansowe, 
napotykamy wzmianki o zastawianiu przez niego różnych wsi, w celu zdobycia gotówki"9. 
Nie wiemy nic o jego działalności inwestycyjnej.

Jan Fel iks Tarnowski zmarł w 1484 lub 1485 roku, pozostawiwszy syna Jana Feliksa 
i córkę Annę120. Jedyny syn -  Jan Feliks Tarnowski, wojewoda lubelski był protoplastą 
tzw. starszej linii Tarnowskich, której dzieje omówione zostaną w osobnym rozdziale.

Jan Amor Tarnowski, najmłodszy z pięciu wojewodziców krakowskich, w działach 
braterskich w 1448 roku otrzymał rodowy Tarnów oraz wsie w ziemi sandomierskiej: 
Gumniska, Rzędzin, Skrzyszów, Szynwałd, Zalasowa, Lubcza, Trzemeśna, Łękawica 
Wielka i Mała, Poręba Radlna, Nowy Dwor (Nowodworze), Podgrodzie, Tarnowiec i 
Klikowa.

Urodzony między 1420 a 1430 rokiem, uczył się wraz z braćmi pod kierunkiem 
Grzegorza z Sanoka, a później studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1461 roku 
uzyskał kasztelanię sądecką121, a w 1464 został kasztelanem wojnickim122.

W 1479 roku Jan Amor otrzymał województwo krakowskie123. Brał udział we 
wszystkich ważniejszych wydarzeniach w kraju. W końcowych latach życia Kazimierza 
Jagiellończyka doszło chyba do zbliżenia Jana Tarnowskiego z królem. Świadczy o tym 
uzyskana w 1490 roku kasztelania krakowska124. Ostatnie lata spędził w Krakowie, 
gdzie zmarł w 1500 roku. Pochowano go w kolegiacie tarnowskiej125.

Jan Amor Tarnowski był niewątpliwie człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym. 
Nie dość, że zrobił świetną karierę urzędniczą, to jeszcze okazał się dobrym i 
zapobiegliwym gospodarzem. W działach braterskich, przeprowadzonych w 1448 roku, 
dostał miasto Tarnów z zamkiem i okoliczne wsie126. Od starszego brata -  Jana Rafała, 
dwaj młodsi, Jan Amor i Jan Feliks otrzymali cesję jego dóbr. Nigdy jednak nie podzielili 
się nimi, i do końca życia każdy był właścicielem połowy z siedmiu wsi127. Nie do końca
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wyjaśniona jest sprawa z Krzyszowicami (Skrzeszowicami), Szczepanowicami, 
Stanisławicami i częścią Cikowic, które pierwotnie należały do Jana Rafała, a potem 
stanowiły wyłączną własność Jana Amora. Posiadał również wieś Czechy w powiecie 
proszowickim, a na Śląsku Opawskim (wraz z bratankiem Janem Feliksem) Żybotycze 
i Wrażne, co było prawdopodobnie dziedzictwem po Elżbiecie ze Sternberka128.

Odziedziczoną przez siebie okazałą fortunę Tarnowski wydatnie powiększył, kupując 
w 1481 roku cztery wsie w pobliżu Tarnowa: Wierzchosławice, Gosławice, Ostrów i 
K om orów 129, a następnie w 1484 wieś Zdziesławice koło Krakowa. W latach 
dziewięćdziesiątych rozpoczął skupowanie dóbr na Rusi. W 1492 roku od braci 
Frysztackich nabył miasteczko Jaćmierz z pięcioma wsiami w powiecie sanockim130. W 
cztery lata później kupił od braci Rzeszowskich, leżące również w powiecie sanockim 
miasteczko Denów (Dynów) i przyległych trzynaście wsi. Dobra dynowskie i jaćmierskie 
bezpośrednio po kupnie dał na wieczność swemu najmłodszemu synowi z drugiego 
małżeństwa-Janowi Amorowi, przyszłemu hetmanowi111 .Niedługo potem, kupił kilka 
wsi w ziemi przemyskiej132.

Olbrzymi majątek Jana Amora powiększyły również posagi jego dwóch żon. 
Pierwsza — Zygmunta -  córka Prokopa z Goraja, Stojanic i Szczebrzeszyna herbu 
K orczak133, wniosła miasto Szczebrzeszyn i 13 przyległych wsi w powiecie 
krasnostawskim oraz 3 wsie w powiecie pilzneńskim134. Druga żona -  Barbara z Rożnowa
— córka Jana z Rożnowa herbu Sulima i Małgorzaty Szafrańcówny, była wnuczką Zawiszy 
Czarnego i wdową po Stanisławie z Tęczyna podkomorzym chełmskim135. Barbara 
wniosła w posagu spuściznę po ojcu i bezdzietnych stryjach. Majątek ten pochodził 
jeszcze z czasów jej dziada Zawiszy Czarnego, który zdobył rozległe włości. Składały 
się na nie: zamek Rożnów nad Dunajcem i dwanaście przyległych wsi oraz w powiecie 
pilzneńskim (w niedalekim sąsiedztwie klucza tarnowskiego) osiem wsi, a ponadto na 
Rusi (niedaleko Bobrki) wielki klucz obejmujący Stare Sioło z zamkiem i dziewięć wsi136.

Majątek kasztelana krakowskiego przedstawiał się więc niezwykle okazale i był 
jednym z największych, jeśli nie największym, ówczesnym świeckim majątkiem w 
Koronie. Składały się nań: 4 miasta, 4 zamki i 93 wsie.

Jan Amor wiele zdziałał dla rodzinnego Tamowa. Ponieważ początkowo (do 
oficjalnego podziału w 1448 roku) gospodarował wspólnie z braćmi, utrudnia to 
identyfikację autora przebudowy zamku, która miała miejsce po zniszczeniach, w wyniku 
najazdu węgierskich stronników królowej Elżbiety, w 1441 roku137. Przypisać ją  chyba 
jednak należy Janowi Amorowi, który najprawdopodobniej trzymał Tarnów jeszcze przed 
oficjalnym podziałem spadku138.

Na podstawie badań archeologicznych wyróżniono, począwszy od tej daty, drugą 
fazę budowy zamku. Polegała ona przede wszystkim na wzmocnieniu południowego i

127 MRPS 1, nr 709.
I2B W. Dworzaczek, Lei iwie i . ... s. 218.
129 AS II, s. 182-183.
1311 AG Z XVI, nr 2064.
131 AS I. s. 104-108: W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 218-219.
1,2 A S I.s . 109-111.
153 MRPS I. nr 709.
134 MRPS II. nr 700.
135 W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 217.
I3f’ Tamże, s. 220.
137 Tamże. s. 223.
I3K .1. Leniek, Tarnów.... s. 51.



wschodniego skrzydła. Od południa do muru obwodowego dobudowano ciąg 4 
pomieszczeń, a w narożniku południowo-wschodnim wystawiono drugą okrągłą wieżę, 
masywniejszą i chyba niższą od istniejącej już w części zachodniej. Wzmocniono również 
wejście na zamek przez dodanie kwadratowej wieży119. Mury pochodzące z tego okresu 
są kamienno -  ceglane, i charakteryzuje je  mniejsza staranność wykonania140. 
Najprawdopodobniej wtedy wzmocniono też obwód obronny zamku, przez wykopanie 
od strony południowej fosy i usypanie wału ziemnego, oddalonego od podstawy wzgórza 
zamkowego o około 15 m. Nie wiadomo, czy fosa była napełniona wodą, jednak odkryta 
tu w czasie badań wykopaliskowych warstwa ilastej glinki, może wskazywać na jej stałe 
zawilgocenie141.

Poza działaniami budowlanymi prowadzonymi na zamku, Jan Amor zajmował się 
miastem, które również ucierpiało w wyniku najazdu, a potem dwukrotnie w 1483 i 
1494 roku było zniszczone przez pożar142. Chcąc dopomóc mieszczanom w odbudowie 
miasta, zwolnił ich na dziesięć lat od wszelkich opłat i czynszów należnych 
właścicielowi143 oraz wyjednał u króla zwolnienie na dwadzieścia lat od połowy cła 
sandomierskiego144. Tarnów w owych czasach był miastem zadbanym. Funkcjonowały 
tu wodociągi i kanały, którymi opiekował się magister cannalium, wzmiankowany w
1467 roku145.

Pierwszy tarnowski ratusz powstał prawdopodobnie już wkrótce po lokacji miasta, 
a część badaczy jest skłonna przypisywać jego budowę jeszcze Spycimirowi146. J. E. 
Dutkiewicz uważał, że przynajmniej w partiach przyziemia, część środkowa z wieżą i 
wschodnia sąjeszcze XIV-wieczne. Pierwotny budynek był prawdopodobnie parterowy, 
z narożną wieżą i symetrycznie ulokowanąsienią. Być może Janowi Amorowi zawdzięcza 
on podwyższenie tej wieży147.

Jan Amor odrestaurował również zniszczoną przez pożary kolegiatę tarnowską. 
Przekształcił prezbiterium, wieżę i kaplicę Matki Boskiej Szkaplerznej (pod pierwotnym 
Wezwaniem św. Anny), która datowana jest po roku 1483148, a być może zlecił również 
Wykonanie południowego portalu kościoła, który jest ozdobiony herbami jego rodziców149. 
W 1497 ufundował nowąaltarię pod wezwaniem Bożego Ciała, a rok później ustanowił 
Jeszcze kanonię -  św. Barbary.

W 1459 wraz z bratem -  kanonikiem Janem Rafałem, sprowadził do Tarnowa 
bernardynów i wybudował dla nich kościół i klasztor poza murami miejskimi, spełniając 
^m  samym niezrealizowane (dotyczące jednak franciszkanów) zamierzenie swego dziada 
Jana150. Początkowo były to zabudowania drewniane, co jak sugeruje Jan Długosz, miało

Nowosad -  Grylowa M., Zamczysko w Tarnowie w świetle ostatnich badań archeologicznych. „Spraw. 
PAN”, 1969. t. XII1/2. s. 406.
u" E. Dworaczyński. .1. Okoński. Zamek tarnowski..., s. 7.
U l  i -lamze. s. 9.
142 J. Leniek, Tarnów..., s. 56: W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 223.
1,1 AGZ IV. s. 208-209. nr CXX.
|44MRPS1I, nr 395.

'• F. Kiryk. Miasta regionu tarnowskiego..., s. 227.
14(1 J. Leniek, Tarnów.... s. 27: J. E. Dutkiewicz, Tarnów..., s. 36.
147 A.B. Krupiński jest skłonny przypisywać podwyższenie wieży Janowi Amorowi (Architektura
lam owa..., s. 48-49). a odmiennego zdania jest J.E Dutkiewicz (op. cit. s. 72-73).
1411J. Leniek. F. Herzig, F. Leśniak, Dzieje m iasta..., s. 272; Innego zdania jest J. E. Dutkiewicz, który 
datuje kaplicę na rok 1512 (Tarnów.... s. 38). lub na rok 1515. (Grobowce rodziny Tarnowskich w 
kościele katedralnym w Tarnowie, Tarnów 1932. s. 13).
141 KZS t. I, woj. krakowskie, z. 13. pow. tarnowski, s. 12-22: W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 224;



nie dopuścić do wykorzystania ich przez wroga, w razie ewentualnego zdobycia miasta151. 
Tradycja zapisana w Kronice OO. Bernardynów w Tarnowie podaje, że w 1468 roku po 
zburzeniu przez właściciela miasta starych zabudowań, wzniesiono murowany klasztor
i kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej. Budowniczym klasztoru i kościoła 
miał być mnich Antoni z Jarocina'52.

A. B. Krupiński sugeruje, że wzniesienie tak kosztownych zabudowań wiązać się 
mogło z wstąpieniem do tarnowskiego klasztoru Jana Melsztyńskiego (f między 1474 a 
1480)'” . Budowę kościoła i klasztoru zakończono zapewne około roku 1499, kiedy cała 
posesja, na której te obiekty stanęły oraz pobliski ogród, zostały oficjalnie nadane 
bernardynom154.

Kościół wzniesiono w stylu gotyckim z cegły. Był to obiekt orientowany, 
jednonawowy, z węższym prezbiterium zakończonym od wschodu trójbocznie, z wieżą 
po stronie północnej, w miejscu połączenia korpusu z częścią kapłańską. Trzyskrzydłowy 
klasztor wybudowano po stronie południowej kościoła. Cały kompleks budynków, wraz 
z zabudowaniami gospodarczymi, otoczono murem obronnym, który połączono z murami 
miejskimi. Stanowił on „samodzielną forteczkę” na zewnątrz miasta155. Do naszych 
czasów zachowały się dwa odcinki obwarowań: kilkudziesięciometrowy na zapleczach 
domów przy ul. Kniewskiego i krótszy po północnej stronie kościoła156. Klasztor ten 
stanowił więc dawniej, wraz z miastem, jeden organizm obronny. Zarys zespołu 
klasztornego, zamknięty ulicami: Więzienną, pl. Sprawiedliwości, Franciszkańską, pl. 
Morawskiego i częściowo zachowanymi murami, zachował się do dzisiaj. Wyburzenia, 
nowa zabudowa, a przede wszystkim przebicie w początku XIX wieku nowych ulic, 
zniszczyły czytelność założenia157. Istnieje tradycja o połączeniu klasztoru z zamkiem

Odmiennego zdania jest E. Trajdos, która na podstawie analizy ikonologicznej jest skłonna datować jego 
powstanie na czas po roku 1511, a więc w kilkanaście lat po śmierci Jana Amora Młodszego. Motywuje 
to twierdzeniem, że portal południowy jes t wzorowany na drzwiach kościoła, których wizerunek 
zamieszczony jest w dziele A. Durera "Życie Marii”, które w całości ukazało się dopiero w 1511 roku (E. 
Trajdos, Z ikonologii po lskiej sztuki gotyckiej. Portal południow y katedry w Tarnowie, "Studia 
Zródłoznawcze”, t. VII, 1961, s. 121-127); oba te poglądy godzi M. Kornecki uważając, że prace przy 
przebudowie kolegiaty, zlecone przez Jana Amora trwały jeszcze po jego śmierci, mniej więcej do roku 
1514. por. M. Kornecki, Baz\>lika katedralna..., s. 208.
I5'' W. Dworzaczek, LeliwicL, s. 224-225.
151 LB III, s. 479-480.
1,2 K. Kantak, Bernardyni polscy,X. I: (1453 1572). Lwów 1933. s. 15; B. Kumor. Prepozytura tarnowska, 
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Potępa. Tarnów 1982. s. 26.
154 F. Iłerzig. Katedra niegdyś kolegiata w Tarnowie. Tarnów 1900. s. 39-40: J.T. Frazik. W. Borek. 
Dawny kościół i klasztor bernardynów w Tarnowie. Próba odtworzenia. 'Icka KUiA, t. XXIII. (1989 -  
1990). s. 211; Klasztory bernardyńskie w Polsce w je j  granicach historycznych, red. I I. E. Wyczawski, 
Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 373.
155 J.T. Frazik. W. Borek, Dawny kościół i klasztor bernardynów w Tarnowie. Próba odtworzenia, Teka 
KUiA, t. XXIII, (1 9 8 9 - 1990). s. 212; E. Dworaczyński takie usytuowanie klasztoru określił w następujący 
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walory defensywne miasta od strony potencjalnego w tym czasie zagrożenia” {Mur obronny dawnego 
klasztoru O.O. Bernardynów w Tarnowie. Wstępne badania archeologiczno-architektoniczne, "Badania 
Archeologiczne w Województwie Tarnowskim w roku 1988". 1990. s. 28-29).
156 A. B. Krupiński. Architektura Tarnowa.... s. 24.
157 J. E. Dutkiewicz. Tarnów..., s. 34: Podobny typ założenia obserwować można w Przeworsku, gdzie w 
1465 roku. również Leliwici wznieśli klasztor dla bernardynów, J.T. Frazik i W. Borek sugerują, że 
mogła budować go la sama grupa muratorów, za czym przemawiają, podobne położenie topograficzne i



„podziemnym korytarzem”. Ponoć „lochy” te odkryto w roku 1824, gdy przebudowywano 
stary klasztor, ale ponieważ były niepotrzebne, zasypano j e 158.

Nabyte w 1481 roku Wierzchosławice weszły na dłużej w skład dóbr tej gałęzi 
rodziny. Historią tej miejscowości zajmował się F. Sikora, który na podstawie 
szczegółowych analiz źródeł pisanych zrekonstruowanej dzieje. Jego zdaniem, pierwszą 
siedzibę pańską z elementami obronnymi zbudował jeszcze cześnik krakowski Włodek z 
Charbinowic ( t  1391 )159. Obiekt obronny poświadczony jest w dokumencie z 1539 roku, 
kiedy to syn Jana Amora, również Jan Amor Tarnowski nadał w dożywocie Stanisławowi 
Rzeszowskiemu Wierzchosławice „cumfortalicio etpraedio”m . Wynika z tego, że Jan 
Amor (Starszy) nabył wieś wraz z zamkiem lub dworem obronnym. I chyba rzeczywiście, 
będąc w posiadaniu leżącego w pobliżu zamku w Tarnowie, nie miał potrzeby budować 
tu nowej siedziby, zwłaszcza, że Wierzchosławice były najczęściej wydzierżawiane i 
nigdy nie pełniły roli rodzinnej rezydencji. Średniowieczny dwór popadł prawdopodobnie 
w ruinę po 1539 roku, a na jego miejscu wybudowano nowy, którego opis zachował się 
w inwentarzu z roku 1650. F. Sikora przypisuje jednak tę inwestycję Konstantemu 
Ostrogskiemu161. Powstał wtedy „drewniany zamek” na ukształtowanym jeszcze w 
średniowieczu kopcu otoczonym fosą.

W Wierzchosławicach nie prowadzono badań wykopaliskowych. Poszukiwania 
reliktów dworu, które przeprowadziłam wraz z S. Kołodziejskim w 1993 roku, wykazały, 
że jedyne miejsce, w którym takowe mogły się znajdować, zostało całkowicie zalane 
betonem i urządzono tam składowisko obornika. Jest to niewielkie wzniesienie, znajdujące 
się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań folwarku z początków XX wieku. W takiej 
sytuacji teren ten będzie przez dłuższy czas niedostępny penetracji archeologów.

Innym nabytkiem Jana Amora było miasteczko Dynów. Z 1462 roku pochodzi 
wzmianka o dworze162. Miasto posiadało również jakieś umocnienia, gdyż w dokumencie 
z 1491 roku wzmiankowane są „antemuralia alias kobylenye''lhi. Do podobnych 
Wniosków może skłaniać także to, że w 1782 roku spisano „Inwentarz miasta Dynowa z 
przedmieściem Przy grodzie zwanym” . W tradycj i miejscowej przewija się także nazwa 
Zamczysko'M. Szymon Starowolski uznawał Dynów za twierdzę, umacnianą przeciw 
najazdom tatarskim. Pozostałości wałów i fos, choć słabo czytelne, były do niedawna 
widoczne165. Ponieważ Jan Amor Tarnowski zakupił te dobra dla najmłodszego syna 
(pozostawił je  zresztą w dzierżawie poprzednich właścicieli), a ten wyzbył się ich już w

zbliżone rozmiary kościoła (J.T. Frazik i W. Borek op. cii. s. 217).
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'895. s. 312-314: J. Leniek, F. Herzig, F. Leśniak, Dzieje miasta Tarnowa, s. 40: Z. Simche, Tarnów i 
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1523 roku, nie należy się spodziewać, żeby Tarnowscy poczynili tu jakiekolwiek
inwestycje1'’6.

Podobną sytuację obserwować możemy w przypadku części dóbr Iwonicz, którą to 
część Jan Amor nabył w 1492 roku „cumfortalicio alias thuyerdza ” oraz z „przekopami” 
położonymi obok fortalicji167. Ponieważ już cztery lata później wyzbył się tego majątku, 
nie należy się chyba spodziewać, że poniósł tu jakiekolwiek wydatki na prace budowlane.

Inaczej wygląda sytuacja z dobrami, które uzyskał jako posag obu żon. Zygmunta 
wniosła mu zamek w Szczebrzeszynie. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi 
roku 1352. Miasto wraz z całym powiatem („districtus”) otrzymał, zapewne w roku 
1379, od Ludwika Węgierskiego Dymitr z Goraja, herbu Korczak, podskarbi koronny. 
Z braku męskich potomków dobra te przeszły na bratanków Dymitra, a następnie na 
córkę jednego z nich -Zygmuntę.

Pozostałości zamku znajdują się na cyplu wysoczyzny wcinającym się w dolinę 
Wieprza. Do dzisiaj zachował się dwukondygnacyjny budynek oraz relikty umocnień 
ziemnych. Badania archeologiczne prowadzone w latach 1978-79 i 1981 wykazały, że 
zamek został wzniesiony w końcu XIV, na reliktach wczesnośredniowiecznego grodu. 
Do naszych czasów zachowała się jedynie dwukondygnacyjna wieża o wymiarach 7,6 x 
10,4 m. Zbudowano ją  z dużych prostokątnych ciosów wapiennych. Prawdopodobnie 
pierwotnie była ona wyższa i miała przynajmniej jeszcze jedną kondygnację. Dotychczas 
nie odkryto pozostałości innych zabudowań zamkowych168. Na podstawie wyników 
dotychczasowych badań archeologicznych, nie można wyciągać żadnych daleko idących 
wniosków, co do działań budowlanych poszczególnych jego właścicieli. Zapewne 
fundatorem obronnej rezydencji był Dymitr z Goraja169. Zdaniem I. Kutyłowskiej, z 
okresu kiedy zamek był w posiadaniu Tarnowskich, nie mamy śladów intensywnego 
użytkowania obiektu170.

Druga żona Jana Amora -  Barbara z Rożnowa -  wniosła Tarnowskim aż dwa 
zamki, Rożnów i Stare Sioło.

Zamek w Rożnowie powstał prawdopodobnie w okresie między roku 1336 a 1370 
rokiem. Jego fundatorem był prawdopodobnie nie znany z imienia ojciec Piotra i Klemensa 
Rożnów, herbu G ry f71. W źródłach pisanych po raz pierwszy wspomniano castrum 
Rożnów dopiero w roku 1370172. W roku 1426 zamek nabył Zawisza Czarny z Garbowa

lr,(’ W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 218.
If’7 AGZ XVI. nr 2057; A. Fastnach. Słownik historyczno-geograficzny. .., s. 172: W. Dworzaczek, 
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Stankowa, Dawny powiat szczebrzeski XII '  XVIII  w, Warszawa 1975; J. Kubiak. Szczebrzeszyn -  
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171 K. Mosingiewicz. Ród Gryfów w ziemi sądeckiej do połowy X V  wieku, „Studia Historyczne”, R. 
XXIII. 1980, z. 3. s. 343-364; S. Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje..., s. 170-171, tam dalsza 
literatura.
172 KDM I. s. 306.



herbu Sulima, dziadek Barbary17’. Pozostałości kamiennego zamku wznosiły się na 
przewężeniu cypla, otoczonego pierwotnie zakolem Dunajca. Obecnie znajdują się na 
wyniosłym brzegu Jeziora Rożnowskiego. Murowany zamek został wzniesiony na planie 
prostokąta o wymiarach ok. 20 x 44 m. Do dzisiaj zachowały się dość wysokie mury 
magistralne od strony południowej i wschodniej oraz fragment południowo -  wschodniego 
narożnika budowl i. Z  wewnętrznej zabudowy zachowały się jedynie dolne partie dwóch 
murów działowych174. Na zamku nie prowadzono badań wykopaliskowych. Pierwsze 
prace zwiadowcze i inwentaryzacyjne prowadzili Władysław Łuszczkiewicz i Gabriel 
Leńczyk175.

Zamek w Starym Siole wybudował przed 1448 rokiem Jan z Garbowa, ojciec 
Barbary. Był to w tym czasie prawdopodobnie obiekt drewniany176.

Wieś Skrzyszów była w posiadaniu Leliwitów już od czasów Spycimira, który 
erygował tam parafię. Obecny kościół pod wezwaniem św. Stanisława biskupa, 
wybudowano w 1517 roku, co można ewentualnie przypisać hetmanowi Janowi 
Tarnowskiemu, gdyż wtedy Skrzyszów należał do niego. Tu jednak chciałabym wspomnieć
o zachowanych w tym kościele stallach z zapieckami i baldachimami o rzeźbionej dekoracji 
ornamentalnej z herbem Leliwa, które historycy sztuki datująna koniec XV wieku177. W 
takim przypadku powstanie ich zawdzięczalibyśmy ojcu hetmana.

Kasztelan krakowski Jan Amor Tarnowski doczekał się licznego potomstwa. Z 
pierwszą żoną miał dwóch synów i trzy córki178. Starszy z synów -Jan Amor początkowo 
był dworzaninem królewskim, potem stolnikiem koronnym179, w 1497 został kasztelanem 
bieckim, w 1501 wojewodą ruskim i w 1507 roku wojewodą sandomierskim180. Zmarł 
na Litwie, w czasie wyprawy przeciwko Moskwie, w 1514 roku i prawdopodobnie nie 
założył rodziny181. Drugi z synów, Jan Aleksander, podobnie jak brat był dworzaninem 
królewskim. W czasie wyprawy bukowińskiej w 1497 roku dostał się do niewoli, z 
której już nie powrócił182.

Druga żona Tarnowskiego -  Barbara z Rożnowa urodziła mu córkę Zofię181 i syna 
~ również Jana Amora, przyszłego kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego 
koronnego, najsłynniejszego przedstawiciela tej rodziny. Jego dzieje omówione zostaną 
w osobnym rozdziale.

SPPP II. nr 2010; S. Sroka. Rodzina Kurowskich w XII XV  w Ze stadiów nad rezydencjami 
Możnowładztwa małopolskiego w średniowieczu, Kraków 1990 s. 19.
174 B. Guerquin, Zam ki..., s. 276-277; S. Kołodziejski. Średniowieczne rezydencje..., s. 170-171.
175 G. Leńczyk, Katalog.... s. 29.
17(1 I. Polak, Zamki na kresach, s. 199-200.
177KZS t. I, z. 13. s. 10-11.
I7S Lłżbieta poślubiła Dobiesława l.ubelczyka -  Po rai tę z Kurozwęk, wojewodę sandomierskiego 
(Urzędnicy małopolscy.... s. 147. nr 513. s. 229, nr 996), Zolla wstąpiła pod imieniem Reginy do klasztoru 
Sw. Agnieszki na Stradomiu. a Katarzyna wyszła za mąż za Stanisława Kmitę Sobieńskiego, wojewodę 
ruskiego (AGZ XVI. nr 1935).

7) Urząd ten powołano dopiero w 1633 roku. jednak wcześniej kilka osób nosiło ten tytuł -  Jan Amor od 
1494 roku (Urzędnicy centralni i nadworni.... s. 150. nr 973).

Urzędnicy małopolscy.... s. 368. s. 42. nr 21. s. 120. nr 4 3 1.
"" W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 218.
'“ Tamże, s. 2 18 .

Była ona żoną Stanisława Szczęsnego Ligęzy z Bobrku i Gorzyc burgrabiego zamku krakowskiego 
(MRPS V. nr 2667).



Ryc. 5 Przeworsk. Fragment mapy Miega z lat 1779 -  1782.

Ryc. 6 Gorliezyna. Fragment mapy Miega z lat 1779 -  1782.



fyc. 7 Przeworsk. Rzut kościoła i kanonii -  dawniej zespół klasztorny bożogrobców, wg R. Kunkla.



Ryc. 8 Przeworsk. Nagrobek Rafała z Tarnowa ok. 14 4 1 rok z kościoła św. Ducha, dawniej bożogrobców, 
wg J. Żegoty Paulego.



% c . 9 Przeworsk. Rzut kościoła i klasztoru bernardynów, wg F. Szymańskiego.



Fot. 2 Przeworsk. Kościół św. Ducha, dawniej zespól klasztorny bożogrobców -  fragment epitafium z 
wizerunkiem Rafała Jakuba z Jarosławia z synem Rafałem.



*tyc. 10 Kraków -  plan miasta z obwarowaniami na przełomie XIV i XV w.; wg Z. Dolatowskiego; X -  
Gródek.



Ryc. 11 Tarnów. Zabudowa zespołu staromiejskiego wg A. B. Krupińskiego; 1, 2, 3 -  mury miejskie, 4 -  
katedra, 5 -  ratusz, 6 -  dawny kościół bernardynów (grubszą linią zaznaczono fragment 
obwarowań nie zachowanego klasztoru).



•tyc. 12 Tarnów. Rzut przyziemia katedry z naniesieniem sklepień, wg M. Korneckiego.

Ryc. 13  lam ów . Rekonstrukcja gotyckiej fazy kolegiaty (katedry), wg R. Kunkla.



Ryc. 14 lamów. Dawny kościół i klasztor bernardynów, wg J. T. Frazika, W. Borka, rys. R. Frazikowa; A
-  stan współczesny; B -  stan w końcu XV wieku: I -  kościół i klasztor. 2 -  młyn, 3 -  budynki 
gospodarcze. 4 -  studnia. 5 -  Brama Pilzneńska.



4. Jarosławscy

Jarosławszczyzna, określona w nadaniu mianem „powiatu” jarosławskiego, dosta
ła się Leliwitom w 1387 roku, jako nadanie królewskie dla Jana z Tarnowa kasztelana 
krakowskiego ( t  1409)'. Ziemie te następnie odziedziczyłjego młodszy syn Spytek, któ
ry stał się protoplastą rodziny Jarosławskich, choć zwykle pisał się z Tarnowa dodając 
»■dominus de Jaroslav” lub „dominus Jaroslaviensis”: . Formalnego podziału z bratem 
Janem nigdy nie przeprowadził, lecz chyba żyli w zgodzie, gdyż nie natrafiamy na żadne 
źródła, które mogłyby świadczyć o zatargach majątkowych.

Pierwsza wzmianka o pobycie Spytka na Rusi pochodzi z 1405 roku3, choć nie 
wiadomo, czy przebywał tam na stałe. Potem spotykamy go dopiero w 1410 roku w 
czasie przygotowań do wyprawy grunwaldzkiej. W bitwie brał udział na czele własnej 
chorągwi, opisanej przez Jana Długosza jako 394, a już w 1411 roku, w nowosądeckim, 
Walczył z dywersyjnym najazdem wojsk Zygmunta Luksemburczyka pod wodzą Ścibo- 
raze Ściborzyc5. Potem jego dzieje już wyraźnie związane są z ziemiami wschodnimi. 
W 1422 roku został starostą lwowskim, czyli tytularnie -  generalnym ruskim6. Urząd 
ten sprawował jednak krótko i złożył go w 1425 roku. W 1433 roku uzyskał od króla 
nominację na wojewodę sandomierskiego7 i zapis 200, a następnie jeszcze 400 grzywien 
na królewskim mieście Leżajsku i czterech przyległych wsiach8.

Dysponujemy niewielką ilością wzmianek o jego działalności publicznej. Zmarł 
Pod koniec 1434 lub na początku 1435 roku9.

Skromne są również nasze wiadomości na temat działalności gospodarczej Spytka. 
^  1417 roku, wraz z bratem Janem, lokowali na prawie magdeburskim miasto na tere
nie wsi Bełżyce10, która należała do Tarnowskich przynajmniej od 1349 roku, kiedy za 
żgodą Kazimierza Wielkiego przenieśli ją  na prawo niemieckie" .Z  1416 roku pochodzi 
natomiast często przytaczana przez badaczy wzmianka o „castriolum” w Bełżycach12. 
Miejscowość ta krótko pozostawała w rękach Tarnowskich. Już w 1446 roku kupili ją

AG Z II, s. 28; Obejmowało to nadanie również wschodnią część późniejszego powiatu przeworskiego 
(W. Dworzaezek, Leliwici.... s. 226).
" W. Dworzaezek. Leliwici.. s. 227, tam odesłanie do licznych źródeł.
;’ a g z  iv . s. 18.

HP IV. s. 40: S. M. Kuczyński. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim.... s. 151; A. Nadolski. Grun
wald..., s. 63-64.
(5 HP V, s. 102-103.
Urzędnicy województwa ruskiego XIV XI 'III wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). 

sPisy, oprać. K. Przyboś. Wrocław -  Lódź 1987, s. 149. nr 1159.
Urzędnicy m ałopolscy.... s. 227. nr 985.
K-DM V, s. 281.

V- s- 5I5-
ZDM VI. nr 1814 s. 425; F. Kiryk. Z badań nad urbanizacja Lubelszczyzny..., s. 93-169.
AS ||,  17; F. Kiryk. Z badań nad urbanizacja Lubelszczyzny .... s. 93-169; Słownik historyczno- 

S^ograjiczny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprać. S. Kuraś. Dzieje Lubelszczyzny t. III. 
warszawa 1983. s. 26-27.

Lubelska księga podkomorska piętnastego wieku .... s. 149.



Pileccy13 i w tym samym roku odbył się tutaj zjazd szlachty w sprawie wyboru Kazimie
rza Jagiellończyka na króla14. Z opisu U. Verduma wynika, że w drugiej połowie XVII 
wieku istniał tu: garnek otoczony w wielkim okręgu grubym murem”'5. Nie wiemy 
jednak kto i kiedy go wybudował. W XVI wieku Bełżyce przeszły w posiadanie Orze
chowskich. Od końca wieku XVI zamek pełnił podobno funkcję zboru ariańskiego, a w 
1829 roku został całkowicie przebudowany, rozebrano baszty i zniwelowano wały ziemne, 
po czym urządzono tu browar i gorzelnię. Po kolejnej gruntownej przebudowie, która 
miała miejsce w 1942 roku, funkcjonowała tu mleczarnia. Zachowały się częściowo 
mury i kolebkowe sklepienia z lunetami datowane na przełom XVI i XVII wieku16. Brak 
badań archeologicznych nie pozwala jednak na wysunięcie jakichkolwiek hipotez na 
temat pierwotnego wyglądu zamku.

Nie znamy żadnych większych przeprowadzanych przez Spytka transakcji. W 1432 
roku sprzedał wieś Morawska z klucza jarosławskiego. Obciążył swoje dobra znaczny
mi długami, lecz nie wiemy na co przeznaczył uzyskane w ten sposób pieniądze17. W 
1428 roku wydał przywilej dla bożogrobców z Przeworska, w którym dokładnie okre
ślał posiadłości klasztoru i zezwalał poddanym klasztornym na korzystanie z lasów w 
Jarosławiu i Przeworsku18. Dokument ten wystawiono w Gorliczynie, jak twierdzi W. 
Dworzaczek, stałej rezydencji tej linii Leliwitów'1’. A. Gilewicz jeszcze na XIV wiek 
datuje powstanie w Gorliczynie folwarku i dworu, który miał się stać drugim (po Prze
worsku) centrum gospodarczym klucza majątkowego, zwanego potem starostwem gor- 
liczyńskim lub gorlickim. Sugeruje jednocześnie, że powstanie w Gorliczynie zamku 
należy datować na czasy późniejsze, nie podaje jednak żadnych dokładniejszych propo
zycji, ograniczając się do stwierdzenia, że „starostwo gorliczyńskie” występuje w doku
mentach w XVI wieku20. Problem istnienia zamku -  rezydencji Leliwitów w Gorliczy
nie omówiony został w podrozdziale poświęconym Tarnowskim.

Niewiele mamy również wiadomości o działaniach Spytka w Jarosławiu. Na szcze
gólną naszą uwagę zasługuje jednak dokument wydany w 1431 roku, w którym Spytek 
wydzierżawia mieszczanom na wieczne czasy łąki „odpierwszych kopalin starego zamku 
naszego jarosławskiego prosto do brzegów Sanu '21. W świetle takiego sformułowania 
można stwierdzić, że w tym czasie istniał już w Jarosławiu zamek wybudowany przez 
Lei iwitów, być może jeszcze przez Jana Tarnowskiego, jak to sugerowałam w poprzednim 
podrozdziale. Natomiast określeń\q- „ stary zamek” odnosi się najprawdopodobniej do 
wcześniejszej siedziby Władysława Opolczyka. Nowy zamek Jarosławskich powstał 
prawdopodobnie na południowo-wschodnim cyplu nadrzecznej skarpy, przy końcu obecnej 
ulicy Sobieskiego (dawnej Zamkowej)22 .Niewiele możemy powiedzieć o jego pierwotnym

13 A. Sochacka. Własność ziemska w woj. lubelskim w średniowieczu, Lublin 1987, s. 72.
14 Słownik historyczno-geograftczny województwa lubelskiego w średniowieczu..., s. 27.
15 X. Liske. Cudzoziemcy w Polsce. Lwów 1876. s. 115.

B. Gucrquin, Zamki... s. 101; KZS t. VIII. Województwo lubelskie, red. R. Brykowski, Z. Winiarz. z. 
1. Powiat bełżycki. Bełżyce, oprać. Z. Winiarz. s. 2-3.
17 W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 231-232.
I# ZDM U.S. 94-98.
|,J W. Dworzaczek. Leliwici..., s. 231.

A. Gilewicz podaje również wcześniejsze nazwy tej miejscowości: Arnoldowa Wola. a później Kli- 
mantowa. (A. Gilewicz. Przeworsk w okresie feudalnym i początkach kapitalizmu.... s. 68).
!l A. Wondaś, Zamki Jarosławskie.... s. 34-35; M. Proksa. Przewodnik po zespole Akta Miasta Jarosła
wia. Przemyśl 1994. s. 37. Dokument znany z tłumaczenia polskiego zatwierdzonego przez księżni; Annę 
Ostrogską w 1630 roku.
’2 M. Borowiejska - Birkenmajerowa. Jarosław.... s. 32; A. Piętak. Jarosław.... s. 143.



wyglądzie. Jedyny, krótki jego opis pochodzi z początków XVI wieku, kiedy w dziale 
spadkowym zamek został podzielony na trzy części. Wzmiankowano wówczas „castellum 
on te castr um lignea structura”23.

Teraz kilka słów poświęcić trzeba rodzinie Spytka. Miał dwie żony -  pierwszą 
była Wichna24, a drugą -  Sądochna ze Zgłobienia, która wniosła Spytkowi w posagu 
klucz zgłobieński koło Rzeszowa i Pawiowe Sioło (Pawłosiów) w powiecie jarosław
skim. Z małżeństwa tego pozostało pięcioro dzieci: trzech synów i dwie córki.25. Syno
wie Spytka: Rafał, Jan i Spytek, pisali się z Tarnowa i Jarosławia26. Oni również nie 
zrobili karier urzędniczych. Pierwszą wzmiankę o nich znajdujemy w dokumencie za
ciągnięcia pożyczki 30 grzywien od Piotra Grochowskiego sędziego przemyskiego27. 
Rok później, w 1437 roku, przeprowadzili oficjalne działy ze swymi stryjecznymi brać
mi z Tarnowa28. Ich stan posiadania wyglądał następująco: miasto i zamek Jarosław z 
wsiami, miasto Przeworsk z wsiami, klucz podhajecki z wsiami w ziemi przemyskiej, 
Zgłobień z wsiami w powiecie pilzneńskim, miasto Bełżyce z wsiami w powiecie lubel
skim, Wadów w powiecie krakowskim i królewszczyzna leżajska z wsiami w ziemi prze
myskiej29.

Najstarszy z synów -  Rafał otrzymał dobra przeworskie, a dwaj młodsi jarosław
skie’0. Resztę dóbr, wraz z królewszczyzną leżajską, zatrzymała najprawdopodobniej 
Sądochna. Po ojcu pozostały również długi, które trzej wojewodzice zobowiązali się 
spłacić wspólnie’’1.

Niewiele wiemy ożyciu Jana Jarosławskiego. W 1441 roku przebywał jako dwo
rzanin wraz z królem na Węgrzech7’2, i prawdopodobnie wkrótce potem zmarł na ob
czyźnie. Żadnych wzmianek ojego działalności gospodarczej nie spotykamy.

Spytek, podobnie jak Jan, był dworzaninem królewskim. W 1441 roku otrzymał 
L|rząd starosty lwowskiego (po niedawnej śmierci swego brata Rafała 1 1441 )B , jednak
2 tego stanowiska zrezygnował przed upływem dwóch lat. Po śmierci Jana, Spytek otrzy
mał połowę jego majątku, ale wraz z długami, a po śmierci Rafała przypadła mu opieka 
nad nieletnimi bratankami, ich majątkiem, ale także i długami. W 1444 roku poległ lub 
Zginął w czasie bitwy pod Warną34. Długo nie wierzono w jego śmierć, i jeszcze w 
'447 roku król Kazimierz pisał do Janosa Hunyadego z prośbą o pomoc w odnalezieniu 
Spytka15.

Hrabyk, Spylko z Jarosławia. ..Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu", t. II. 1912.
' Była to córka Sędziwoja z Szubina wojewody kaliskiego z rodu Patuków, która zmarła przed 1408 
rokicin (W. Dworzaczek. Leliwici..., s. 232).

Jadwiga -  później żona Piotra z Czerwonego Kościoła pisarza grodzkiego lwowskiego ora/, druga -  
ku'rej imienia nie znamy, a która poślubiła Ramsza z Wielkiego Cicszacina, nazywanego „familiaris” 
r*ani Sądochny. Tak więc obie wojewodzianki karier nie zrobiły (W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 232- 
233).

W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 233, tam odesłania do licznych źródeł.
;7 AGZ 111, nr 155.
2I* SPPP 1- nr 2717 - A S  11. s. 156-158.

W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 233.
I  ACZ XIII, nr 3857.
1 Wyniosło to po około 494 grzywny (AGZ XIII. nr 967).

AGZ XIV, nr 3748.
^ ''i-ęd n icy  województwa ruskiego..., s. 150. nr 1165.

( ałendari Cracoriensis notae historice, wyd. 1). Bruchnalski, MP1I, t. VI. Kraków 1893, s. 671: W. 
uworzac/ek. Spytek Jarosławski. PSB. t. XX. s. 4-5.

Cod. ep. sec. 11, t. I, cz. II. s. 18-19.



Rafał, najstarszy z wojewodziców, zrobił największą karierę. Podobnie jak bracia 
był dworzaninem królewskim, w roku 1439 został kasztelanem wojnickim36, a w 1440 
roku starostą lwowskim37. Przez pewien czas przebywał również na Węgrzech, gdzie w 
lutym 1441 roku uzyskał zapis 100 grzywien na czterech wsiach w powiecie lwowskim. 
Tego samego roku po powrocie do kraju zmarł i został pochowany w kościele przewor
skim38 .

Rafał pozostawił trzech synów39: Jana, Spylka i Rafała Jakuba oraz córkę Beatę40. 
Po wczesnej śmierci ojca, a potem stryja Spytka, sprawy rodzinne znalazły się w rękach 
najstarszego z synów kasztelana wojnickiego -  Jana.

Jan nie zrobił kariery politycznej, za to procesował się często zarówno z własną 
rodziną, jak i z obcymi. Przede wszystkim zaczął zgłaszać pretensje do Jarosławszczy- 
zny, jako spadku po zmarłych stryjach. Kiedy kilkuletnie procesy nie przyniosły rozwią
zania, Jan w 1450 roku zajął zamek jarosławski i okoliczne wsie41. Zatargi i procesy 
trwały jeszcze przez ponad 10 lat42.

Kasztelanice działów między sobądokonali w 1458 roku. Jan otrzymał wtedy mię
dzy innymi pięć wsi w powiecie przeworskim i pilzneńskim oraztenutę leżajską z wsia
mi43 . O dalszym jego życiu wiemy tylko tyle, że bezustannie procesował się i zaciągał 
długi pod zastaw dóbr. Pisał się przeważnie jako Zgłobieński. Między rokiem 1464 i 
1467 sprzedał braciom prawa do tenuty leżajskiej. Pozostawił dwoje dzieci: Rafała i 
Jadwigę44. Syn zmarł bezpotomnie po 1485 roku. Po jego śmierci dobra zgłobieńskie, 
które dziedziczył, przeszły na stryja Spytka.

Dwaj młodsi kasztelanice wojniccy dobra uzyskane na mocy podziału z bratem 
Janem w 1458 roku, podzielili między siebie tak, że Rafał wziął Przeworszczyznę. W 
1465 roku dostał starostwo lwowskie45. Za zasługi w walkach i rokowaniach politycz
nych z Tatarami46 otrzymał w 1471 roku przywilej, zezwalający na wykupienie dzierża
wy leżajskiej z rąk brata -  Spytka47. Dwa lata później, gdy Spytek z podkomorzego 
przemyskiego awansował na wojewodę bełskiego, zajął jego stanowisko48. W krótkim 
czasie uzyskał zapis 100 grzywien na Leżajsku, a następnie dzierżawę, wyodrębnionej 
nieco wcześniej ze starostwa lwowskiego, królewszczyzny Gródek, składającej się z 
dworu -  zamku, 13 wsi i kuźnicy49.

W następnych latach często widzimy Rafała przy królu. Brał on zapewne udział w

3<’ Urzędnicy małopolscy..., s. 257. nr 1142.
37 AGZ XIV. s. 4.
38 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 237.
•TO Żoną Rafała była Anna. córka Dobrogosta z Szamotuł herbu Nałęcz, kasztelana poznańskiego (Urzęd
nicy wielkopolscy XII X I ' w iek.... s. 142. nr 362).
4" Beata poślubiła Jerzego z Humnisk kasztelana sanockiego (Urzędnicy województwa ruskiego.... s. 
262. nr 2247).
41 AGZ III, nr 4266.
42 AG/. XIII. nr 4267. 4332. 4932, 4939.4979; SPPP II. nr 3456. 3479; W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 
239-240.
43 AGZ XIII, nr 4412. 4413. XIX, nr I, 7.
44 Żoną jego była Katarzyna córka Piotra z Wyszmontowa herbu Janina. Córka Jadwiga wyszła za mąż za 
Jana Świętopełka, dziedzica Zawady i Bolestraszyc. syna Stefana chorążego przemyskiego (W. Dworza
czek. Leliwici.... s. 242).
45 Urzędnicy województwa ruskiego..., s. 150. nr 1169.
46 I IP V, s. 499-450.
47 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 244.
4S Urzędnicy województwa ruskiego.... s. 221. s. 1870.
n  W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 244.



wojnie z Maciejem Korwinem, i jakieś jego zasługi z tego okresu wynagrodził król w 
1474 roku, nadając mu na własność dom Marka Łucznika we Lwowie50. W 1477 roku 
na sejmie w Nowym Korczynie uzyskał nominację na marszałka koronnego51, a złożył 
podkomorstwo przemyskie52. Wkrótce potem zrezygnował również ze starostwa lwow
skiego53 , które przypadło teraz jego bratu Spytkowi.

Przez następne lata Rafał był bardzo aktywny na arenie politycznej. W 1485 roku 
został kasztelanem sandomierskim54. W 1487 i 1489 roku miały miejsce dwie wyprawy 
królewicza Jana Olbrachta przeciwko Tatarom. W obu brał udział marszałek Rafał z 
Jarosławia, za co w 1490 roku uzyskał dożywotnio dobra skonfiskowane wojewodzinie 
brzeskiej Zofii z Żurawicy, za niestawienie zbrojnych na wyprawy przeciw Turkom i 
Tatarom55. Pod koniec 1492 roku, lub na początku następnego, zmarł i został pochowa
ny w przeworskim kościele bożogrobców56.

Przejdźmy teraz do prywatnego życia marszałka. W młodości często bywał w tara
patach finansowych, o czym świadczą liczne długi i zastawy z lat 1463 -  147057. Był 
jednak zdolnym i zapobiegliwym gospodarzem, gdyż już kilka lat później nie tylko nie 
zaciągał długów, lecz zaczął powiększać swą fortunę. W 1481 roku odzyskał dobra 
podhajeckie, które zastawił jeszcze jego stryj -  Spytek z Jarosławia. Rok później kupił 
10 wsi w okolicach Stryja58, a w kolejnych latach nabył jeszcze kilka w innych okoli
cach59 .

Najważniejszymi nabytkami były jednak królewszczyzny, o których już wspomi
naliśmy, tenuta leżajska, którą wykupił od brata Spytka i tenuta gródecka. Obie trzymał 
do śmierci i przekazał synowi. W 1485 roku był w posiadaniu miasteczka królewskiego 
Krzeszowa z przyległościami60.

Rafał Jarosławski wiele zrobił również dla rodzinnego Przeworska. Wiemy, że około 
roku 1430 jego dziad rozpoczął budowę ceglanego kościoła św. Ducha przy klasztorze 
bożogrobców. Budowa ta trwała do lat siedemdziesiątych XV wieku, a jej zakończenie 
Przypisywane jest Rafałowi61. W kościele tym znajduje się również obraz epitafijny 
jego i jego rodziny'’2. Około roku 1460 Rafał ufundował przy kościele św. Ducha szpital 
i schronisko dla okolicznych mieszkańców63. W 1473 roku zatwierdził przywilej funda
cyjny swojego pradziada Jana z Tarnowa, od siebie dodając mieszczanom liczne pożytki

MRPS I, nr 1137.
51 Urzędnicy nadworni i centralni.... s. 79. nr 403.

Urzędnicy województwa ruskiego—  s. 221, nr 1870.
55 MRPS I, nr 1463 - AGZ XV. nr 1571, 1572.
54 Urzędnicy małopolscy..., s. 181. nr 765: W. Falkowski. Elita władzy w Polsce za panowania Kazimie
r a  Jagiellończyku..., s. 160-161.
55 MRPS 1. nr 2091: Wydaje się jednak, że nigdy nie wszedł w ich realne posiadanie (W. Dworzaczek, 
Leliwici., s. 249. 253; W. Falkowski. Elita władzy w Polsce za panowania Kazimierza Jagiellończyka..., 
s. 159). '
5.1 W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 250; tenże. Rafał Jarosławski. PSB. I. XI. s. 3-4.
57 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 251, tam odesłanie do licznych źródeł.

Transakcja ta opiewała na 4000 zł węgierskich (AGZ XVIII. nr 1577; W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 
252-253). '
w AGZ XIX, nr 28. 168. 365-366, 407-409.

W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 253.
' F. Waligórski. Kościół Ks. Bernardynów w Przeworsku. „Strzecha . R. 2. 1862, z. 2, s. 385; A. Gile— 

vvicz, Przeworsk w okresie feudalnym .... s. 77.
('~ J. Gadomski. Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski. 1460 1500, Warszawa 1988, s. 23. 64. 162- 
163.
1.1 A. Gilewicz. Przeworsk w okresie feudalnym .... s. 77.



w otaczających miasto wsiach. Dokument ten szczegółowo określał prawa i obowiązki 
mieszkańców względem feudalnych właścicieli0-1. W 1490 roku cechowi tkackiemu nadal 
prawa takie, jakie posiadali tkacze krakowscy65. Najważniejszym jednak działaniem 
gospodarczym Rafała było utworzenie wraz z bratem Spytkiem ordynacji jarosławsko-  
przeworskiej. Jej powstanie i dzieje omówione zostaną później. Znamy kilka fundacji 
sakralnych marszałka koronnego. Uposażył klasztor bożogrobców w Przeworsku, zapi
sując na ten cel czynsz ze wsi Nowosielce66. Jemu też przypisuje się sprowadzenie do 
Przeworska bernardynów, którym miał wybudować około roku 1489 kościół i klasz
tor67 .

Głównym wykonawcą swego testamentu mianował Rafał brata -  Spytka, który 
aby uzyskać środki na spłatę długów brata, otrzymał w zarząd Leżajsk, Gródek i Pod
hajce. Ze swej roli chyba wywiązał się dobrze, gdyż w 1495 roku bratanek skwitował go 
z tej opieki bez żadnych pretensji68.

Z małżeństwa Rafała Jarosławskiego z Elżbietą Komorowską69 pozostał syn Rafał 
i dwie córki70. Rafał zmarł młodo, bo już w 1508 roku71, więc o jego działalności nie
wiele można powiedzieć. W 1497 roku brał udział w wyprawie mołdawskiej i chyba 
poniósł tam jakieś zasługi, gdyż otrzymał od króla dobra skonfiskowane Janowi Sopi- 
chowskiemu. Od 1501 roku był kasztelanem przemyskim72. W 1506 roku kupił grunt 
położony koło klasztoru bernardynów w Przeworsku73. Wiemy również, że pod koniec 
XV i na początku XVI wieku ludność Przeworska, nękana kilkakrotnymi najazdami 
Tatarów i Wołochów, przystąpiła do umacniania wałów i parkanów. Przystąpiono rów
nież do budowy murów przy klasztorach bożogrobców i bernardynów74, które to zabu
dowania stanowiły samodzielne warownie, gdzie w razie zagrożenia chroniła się lud
ność miasteczka i okolicznych wsi. Działania te popierał król, który w 1508 roku prze
znaczył na ten cel czopowe pobierane z Przeworska75. Nie wiemy jednak w jakim stop
niu inwestycje te były wspierane przez właściciela miasta.

Rafał pozostawił syna-jedynaka- Hieronima76. Jego losami zajmiemy się jednak 
później.

Pora wrócić teraz do synów kasztelana wojnickiego Rafała ( t  1441). Omówiliśmy 
już losy Jana i Rafała. Spytek przeżył obydwu swoich braci, on też zrobił największą 
karierę. W 1465 roku został podkomorzym przemyskim77. W 1469 wysłany był przez

M AGZ VII, s. 128, 132.
65 W. Dworzaczek. Leliwici..., s. 254.
“ AGZ XIX. nr 258. 259.
r'7 W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 254; A. Gilewicz, Przeworsk w okresie feudalnym .... s. 77.
“  AGZ XIX, nr 535.
(|1’ Jego żoną hyla Elżbieta, córka Piotra Komorowskiego herbu Korczak, hrabiego (żupana) liptowskiego 
i orawskiego (MRPS I. nr 665).
711 Beata, która poślubiła Jakuba ze Szczekocin i Dębna i Anna. wydana za mąż za Stanisława z. Pilicy, 
późniejszego starostę gródeckiego (W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 250).
71 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 256.
73 Urzędnicy województwa ruskiego..., s. 201. nr 1664.
73 AGZ XIX. nr 808.
74 Klasztory bernardyńskie w Polsce w je j granicach historycznych, red. II. E. Wyezański, Kalwaria 
Zebrzydowska I985.S . 278-284.
75 A. Gilewicz, Przeworsk w okresie feudalnym .... s. 80.
7<’ Rafał ożenił się prawdopodobnie w 1496 roku z Barbarą z Bnina, córką Macieja herbu ł odzią, piszą
cego się jako Mosiński, wojewody poznańskiego i starosty generalnego wielkopolskiego (A. Gąsiorow-
ski. Maciej z Bnina. PSB. t'. XIX. s. 14-15).



króla z poselstwem do wojewody mołdawskiego Stefana. Król najwyraźniej wysoko 
ocenił zasługi Spytka, gdyż zaraz po jego powrocie obdarzył go zapisem 50 grzywien na 
Leżajsku78 .W  1472 roku został Spytek wojewodą bełskim79 i w tym mn iej więcej czasie 
podkomorstwo przemyskie ustąpił swojemu bratu Rafałowi80. Przez następne dwa lata 
widzimy go najczęściej w Krakowie przy królu. W 1474 roku został mianowany woje
wodą ruskim81, a w 1478 starostą ruskim (po bracie Rafale). W 1479 roku uzyskał 
województwo sandomierskie82. Przez kolejne lata widzimy Spytka przy królu i w licz
nych misjach, za co otrzymywał znaczne zapisy majątkowe83. Był człowiekiem niezwy
kle czynnym i bardzo zaangażowanym w działalność publiczną. Być może nagrodą za 
to było województwo krakowskie, które otrzymał w 1490 roku84.

W następnych latach Spytek dzielił swój czas pomiędzy pełnienie obowiązków na 
Rusi i pobyty w Krakowie. Może właśnie z tego względu, w 1495 roku, ustąpił ze 
starostwa ruskiego85. W 1497 roku wziął osobiście udział w nieudanej wyprawie woło
skiej, dowodząc pospolitym ruszeniem województwa krakowskiego86. Skutki klęski 
bukowińskiej mocno dotknęły Spytka, gdyż w odwetowych najazdach Turcy wspoma
gani przez Wołochów najechali na Ruś Czerwoną i zniszczyli szereg miast, między in
nymi Jarosław i Przeworsk87 .W  1501 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią Jana Ol
brachta, uzyskał Spytek (po śmierci Jana Amora Tarnowskiego) kasztelanię krakow
ską88 .

W czasie bezkrólewia rządy objął senat pod przewodnictwem prymasa Fryderyka 
Jagiellończyka. Jedną z pilnych spraw jakie wtedy załatwiono, było wypłacenie żołdu 
wojskom zaciężnym na Rusi. Aż 3000 zł węgierskich wyłożył na to Spytek, za co uzy
skał zabezpieczenie na starostwie oświęcimskim81’. W tym czasie podstawową siłę tzw. 
stronnictwa dworskiego, popierającego kandydaturę Aleksandra na króla Polski, stano
wili Leliwici: kasztelan krakowski Spytek z Jarosławia, jego bratanek kasztelan prze
myski Rafał z Przeworska, wojewoda ruski Jan Amor z Tarnowa, wojewoda sandomier
ski Jan „Szram” z Tarnowa, czyli ludzie obejmujący swoimi wpływami całą Malopolskę 
z Rusią Halicką. Drugi człon tego stronnictwa stanowili Kurozwęccy: biskup włocław
ski Krzesław i wojewoda lubelski Mikołaj1’0.

W pierwszych latach panowania Aleksandra Spytek otrzymał wiele zapisów, które 
niewątpliwie są śladem pożyczek udzielanych przez niego królowi1'1. Pozostawał on w

77 AGZ XIII. nr 5638.
*  By 1 to już drugi zapis na tej królewszczyźnie. pierwszy w wysokości 100 grzywien uzyskał jako zabez
pieczenie pożyczki dla króla w 1467 roku (W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 258).
7'' Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej X I I ' XI 'III wieku. Spisy, oprać. 11. Gmiterek, R. 
Szczygieł, red. A. Gąsiorowski. Kórnik 1992. s. 68. nr 360.
>lu Urzędnicy województwa ruskiego.... s. 221. nr 1869.

Tamże. s. 159, nr 1235.
( 'rzędnicy małopolscy.... s. 229, nr 994 . 

w 1’ Hrabyk, Spytko z Jarosławia..., s. 136-137; W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 262. 
w Otrzymał to stanowisko po Janie Amorze Tarnowskim, który awansował na kasztelana krakowskiego 
fUrzędnicy małopolscy.... s. 130, nr 477).
1,5 Urzędnicy małopolscy..., s. 229. nr 994.
S(l W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 264-265.
*7 I1. I lrabyk, Spytko z Jarosławia.... s. 75.
“  Urzędnicy województwa krakowskiego..., s. 59, nr 108.
^  MRPS 111, nr 5, 141.
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gronie najbliższych współpracowników władcy, o czym może świadczyć fakt, że w 1506 
roku Aleksander wyjeżdżając na Litwę mianował go swoim zastępcą, dając mu do po
mocy dwóch hetmanów. Spytek uzyskał prawo zwoływania pospolitego ruszenia i kie
rowania wyprawami wojennymi, mógł również konfiskować dobra tych, którzy się na 
wyprawę nie stawili, mógł wreszcie karać wykroczenia w stanie wojennym92. Wkrótce 
po tym, 19 sierpnia 1506 roku zmarł król Aleksander. Do władzy znów doszła ambitna 
grupa możnowładców z Leliwitami na czele. Początkowo rozważali oni możliwość po
wołania na tron polski króla Węgier (Władysława II), być może mając nadzieję, że ten 
przejmie na siebie część ciężaru obrony granic przed Turkami i Tatarami. Władysław 
jednak poparł kandydaturę Zygmunta, który miał za sobą Litwę i niektórych wybitnych 
Wielkopolan. W tej sytuacji doszło do elekcji Zygmunta93.

Przy nowym królu Spytek dalej pełnił swe funkcje i świadkował na dokumentach, 
udzielał mu również pożyczek. Być może śladem takiej pożyczki jest pozwolenie na 
wykup Lanckorony z 17 wsiami od Krzesława Lanckorońskiego, udzielone Spytkowi w 
listopadzie 1512 roku94. Zmarł 10 grudnia 1519 roku, lecz nie mamy pewności gdzie 
został pochowany. Możnajedynie przypuszczać, że pochowano go w jarosławskim ko
ściele Wszystkich Świętych95.

Spytek w działach z bratem Rafałem wziął Jarosławszczyznę, czyli miasto z zam
kiem i przedmieściem zwanym Warski (dziś Węgierka) oraz dwadzieścia siedem wsi96.

Podobnie jak jego bracia z początku tonął w długach, które chyba częściowo odzie
dziczył po ojcu97. Ze stałych nabytków należy jednak odnotować, otrzymane prawem 
dziedzicznym od króla, wsie Chotyniec i połowę Hruszowic koło Radymna98, które weszły 
potem w skład klucza jarosławskiego. Około 1485 roku, po śmierci bratanka Rafała ze 
Zgłobienia, przeszedł na Spytka klucz zgłobieński, składający się z 5 wsi. Również żona
-  Jadwiga z Warzyszyna99 -  wniosła mu kilka wsi100. Obydwoje natomiast trzymali 
wiele dóbr zastawem, jednak największe korzyści przynosiły trzymane w zastawach czy 
dzierżawach królewszczyzny, otrzymywane zarówno za zasługi, jak i jako zabezpiecze
nie udzielanych królowi pożyczek. Ilość wsi, które w ten sposób przeszły przez ręce 
Spytka jest rzeczywiście imponująca. Jeszcze bardziej intratne były uposażenia licznych 
urzędów, które piastował. W Piotrkowie, zwyczajowym miejscu sejmów, miał Spytek 
oddany do użytkowania dwór położony w pobliżu siedziby królewskiej'01.

92 P. Iłrabyk, Spytko :  Jarosławia..., s. 91-91, 165.
93 Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946, s. 20-21: L. Finkel wysunął natomiast przypusz
czenie. że Spytek mając za przykład Jerzego z Podiebradu i Macieja Korwina, mógł myśleć o koronie dla 
siebie (Elekcja Zygmunta I, Kraków 19 10, s. 189-190), pogląd ten jednak odrzucali zarówno P. 1 Irabyk 
(Spytko z Jarosławia..., s. 93). jak i W. Dworzaczek (Le/iwici.... s. 271).
94 MRPS IV. nr 1799; W 1515 roku król nadal Lanckoronę wraz z wsiami Spytkowi w dożywocie (MK 
XXIX. s. 204.
95 P. Hrabyk, Spytek z Jarosławia..., s. 110-111; W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 275.
9.1 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 277.
97 Transakcje zastawiania i wykupy wsi omawia W. Dworzaczek (Leliwici..., s. 278).
'“ MRPS IV. nr 10736.
99 O jej rodzinie nic bliższego nie można powiedzieć, poza tym. że prawdopodobnie była spokrewniona z 
Marcinem Bogorią ze Skotnik, kasztelanem zawichojskim. lub jego żoną Anną Kochnowską. Wskazy
wać na to może fakt, że Spytek im właśnie, obok Jana z Tarnowa, zlecił opiekę nad swymi dziećmi w 
1496 roku (MRPS II, nr 620).
1.1.1 MRPS IV, nr 12390: W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 278-279.
1,11 MRPS IV. nr 9487.



Spytek był zapobiegliwym gospodarzem. O ile początkowo zaciąga! długi, o tyle 
później sam bardzo często udzielał pożyczek. W 1479 roku wykupił część sołectwa w 
Jarosławiu10- . Pierwsza wzmianka o ratuszu w Jarosławiu pochodzi z 1477 roku, przyj
muje się jednak, że zbudował go Spytek dwa lata później, kiedy potwierdzając miesz
czanom dawne przywileje, nadał miastu ratusz ze wszystkimi dochodami i zezwolił na 
wolny wyrąb w lasach oraz obiecał nie nakładać nowych podatków103. Ponieważ miasto 
było trzykrotnie (w 1489, 1498 i 1502 roku) niszczone przez najazdy tatarskie, wołoskie 
i tureckie, Spytek w 1505 roku wyjednał u króla zwolnienie na 10 lat od podatków104. Po 
kolejnym zniszczeniu, uzyskał w 1507 roku zwolnienie od poborów i ceł na dalsze dwa 
lata'05. W rok później otrzymał odnowienie przywileju na pobieranie opłat mostowych 
w Jarosławiu106. Uwolnił również mieszczan od obowiązku przywożenia soli z żup prze
myskich107 . Prawdopodobnie w 1513 roku rozpoczął budowę murów miejskich i w tym 
samym roku przeznaczył 10 grzywien z dochodów miasta na ich utrzymanie i nakazał, 
aby rajcy dodawali od siebie takąż sumę i utrzymywali człowieka biegłego w miernic
twie108 . Budowa murów trwała co najmniej do roku 1519. W tym czasie miasto uzyska
ło prawdopodobnie pierścień obwarowań z bramami, uzupełniony systemem wałów i 
rowów, których pozostałości są do dziś czytelne w terenie109. W 1972 roku przeprowa
dzono badania archeologiczne przy Bramie Krakowskiej. W ich wyniku zachowaną dolną 
kondygnację datowano na pierwszą połowę wieku XVI, a przylegające do niej mury na 
wiek XVI. Odnaleziono także fragmenty ceramiki naczyniowej i kafli piecowych z XV -  
XVII wieku"0.

Spytek dbał również o trzymane przez siebie miasta królewskie. Dla mieszkańców 
Myślenic w 1506 roku wystarał się, wraz z Mikołajem Jordanem, o wolność od cel w 
całej Polsce"1 i nadałmiastu przywileje dotyczące odbywania targów ijarmarków. Wie
le również zawdzięczał mu Lwów. Jako starosta zajmował się pilnie obwarowaniami 
miejskimi, naprawiał fosy i mury. Dla mieszczan nękanych ciągłymi najazdami tatarski
mi, w 1479 roku uzyskał od króla zwolnienie od podatków"2. W 1485 roku wyjednał u 
króla nakaz ścisłego przestrzegania prawa składu dla Lwowa"3. Nic też dziwnego, że 
mieszczanie odwdzięczali mu się licznymi podarkamilu .

'"2 AGZ XIX, nr 199.
"" AS II. s. 225; Z. Bieńkowska, Ratusz w Jarosławiu w świetle ostatnich badań i wnioski konserwator

skie, Spraw. PAN, (1981), t. 23, 1979, cz. I, s. 169.
"M MRPS III. nr 722.
"I5 MRPS IV, nr 146.

MRPS IV, nr 244.
"'7 1'. Hrabyk, Spytko z Jarosławia..., s. 173; W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 282.
"* F. Siarezyński. Wiadomość historyczna i statystyczna o mieście Jarosławiu, Lwów 1826, s. 31-34; J. 

Zubrzycki Sas. Miasto Jarosław i jego  zabytki. "Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w 
Polsce", t. VII. z. 3. Kraków 1903. s. 363: Myli się więc M. Proksa, stwierdzając, że pierwsze informacje
0 Umocnieniach Jarosławia pochodzą dopiero z 1535 roku (M. Proksa, Budownictwo obronno rezyden- 
ęionalne ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa X IV  w. połowa XVII  w.), Przemyśl 1994. s. 230).

•M. Borowiejska -  Birkenmąjerowa. Jarosław..., s. 33.
Karta ewidencji stanowiska archeologicznego opracowana przez M. Supryn: obszar 103-83: nr stan w 

miejscowości 99. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.
MRPS III. nr 2621. IV. supl. nr 1330.
AGZ VI. s. 192-193; P. Hrabyk. Spytko z Jarosławia, s. 44.

"3 AGZ VII, s. 157-158.



Jak już wspominaliśmy Lanckorona z zamkiem i 17 wsiami była w posiadaniu 
Spytka od 1512 roku. Dobra te pozostały w rękach wdowy po Spytku tylko do 1521 
roku, kiedy wykupi! je Mikołaj W olski"-. Zamek w Lanckoronie wybudowanyjeszcze 
przez Kazimierza Wielkiego posiada bogatą literaturę"6, nie będę więc tu omawiać jego 
dziejów, zwłaszcza, że Tarnowscy najprawdopodobniej w żadnym stopniu nie przyczy
nili się do zmiany jego obrazu architektonicznego.

Przy tak olbrzymiej fortunie jakiej posiadaczem był Jarosławski, zaskakuje stosun
kowo mała ilość dokonanych przez niego fundacji sakralnych. Złożyły się na nie: udział 
w zapisach brata Ratała dla kościoła przeworskiego, niewielki czynsz zapisany kościo
łowi w Zgłobieniu, darowanie kościołowi w Jasieniu wójtostwa w Wierzbowej i ufundo
wanie dla tej świątyni ołtarza św. Katarzyny oraz wyposażenie szpitala jarosławskie
go"7.

Spytek ustanawiając opiekę dla swoich dzieci w 1494 roku, powierzył ją  Janowi z 
larnowa, wówczas chorążemu krakowskiemu i Marcinowi Skotnickiemu118. Ponieważ 
w akcie ustanowienia opieki jest mowa o dzieciach „obojga płci”, musiał mieć Spytek z 
Jadwigą choć jednego syna. Niestety wiek dojrzały osiągnęły tylko dwie córki: Magda
lena i Anna119.

Dalsze losy olbrzymiego majątku zgromadzonego przez Jarosławskich wiążą się z 
ordynacją jarosławsko -  przeworską. Akt ordynacji zatwierdzony przez Kazimierza 
Jagiellończyka został wydany 2 listopada 1470 roku, na prośbę braci Spytka i Rafała z 
Jarosławia. Na mocy tego aktu dobra, które były podzielone między Spytka i Rafała, od 
tej pory stanowiły niepodzielną całość. Składały się na nie: miasta Jarosław i Przeworsk 
z przedmieściami oraz wsie: Tuczępy, Korzenica, Laszki, Radawa, Szówsko, Wiązownica, 
Wietlin, Moszczenna, Monasterz,NieIepkowice, Sobiecin, Wysocko, Leżachów, Dybków, 
Koniaczów, Dobra, Dąbrowica, Mostki, Głęboka, Pawłowe Sioło, Łazy, Gorliczyna, 
Studzian, Nowosielce, Miratyn, Rozbórz, Gniewczyna, Grodzisko, Gorsk (Górówka), 
Mokra Strona i Tryńcza. Zarządzanie tymi dobrami i dochody z nich były podzielone i 
pozostawały w dziedzicznej własności braci. Dziedziczyć jejednak mogli jedynie męscy 
potomkowie z rodu Jarosławskich. Niczego, co weszło w skład ordynacji, nie wolno by
ło sprzedać ani zamienić. W razie gdyby któryś z braci nie miał męskiego potomka, 
dziedziczyć będzie drugi i jego synowie. Potomstwo pici żeńskiej miało być od dzie
dziczenia nieruchomości odsunięte, a wypłacać im miano posag w gotówce. W przypadku

114 W. Dworzaczek. Leliwici..., s. 260.
MRPS IV. nr 13067; L. Zarewicz. Lanckorona. Kraków 1885, s. 22-23.

'"‘Dane historyczne zebrane zostały w SI IGKr, cz. III, z. 2, s. 426-435; patrz też: A. Grabowski, Kraków 
‘Je8 °  okolice. Kraków 1866: J. Reyniak, Osadnictwo obronne w dorzeczu górnej Wisty, AAC. XX. 1980, 
s. 19-80; B. Guerquin, Zam ki.... s. 192-193; G. Leńczyk. Katalog grodzisk.... s. 22-23: .1. Marszałek, 
Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach..., s. 12-123; A. Siemionow, Ziemia Wadowicka. Monografia 
turystyczno-krajoznawcza. Wadowice 1984, s. 169-194.
B. Guerquin. Zam ki.... s. 192-193: G. Leńczyk. Katalog grodzisk..., s. 22-23: J. Marszalek, Katalog 
grodzisk i zamczysk w Karpatach..., s. 12-123; A. Siemionow, Ziemia Wadowicka..., s. 169-194.
117 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 284.
""A G Z XIX. nr 525.
"v Magdalena, która była później żoną Mikołaja z Pilicy wojewody bełskiego (PSB XXVI. s. 265) i
Anna. która poślubiła Jana Odrowąża ze Sprowy, późniejszego wojewodę ruskiego (PSB XXIII. s. 549-
550). Synem Anny byl ostatni z rodu Odrowążów. Stanisław -  wojewoda ruski (PSB XXIII. s. 556-559). 
Po raz drugi Anna wyszła za mąż (między 1516 a 1517 rokiem) za Mikołaja z Zakliczyna Jordana, 
kasztelana wojnickiego (PSB XI. s. 280-281). który w 1511 roku nabył dobra melsztyńskie (W. Dworza
czek. Leliwici.... s. 276-277).



jedynaczki suma ta wynosić miała 4000 grzywien. Jeśli byłoby sióstr 2 lub 3, suma ta 
miała być między nie podzielona, ajeśli więcej, wzrastać miała do 5000 grzywien. Gdyby 
natomiast zabrakło w rodzie Jarosławskich męskich potomków, dobra wyszczególnione 
w ordynacji odziedziczyć mieli Tarnowscy herbu Leliwa i na przytoczonych wyżej 
zasadach wyposażyć potomstwo żeńskie. Gdyby nie stało również męskich potomków 
wśród Tarnowskich, majątek na tych samych zasadach przejść miał na Melsztyńskich 
herbu Leliwa. Wszystkim, którzy chcieliby złamać warunki tego postanowienia groził 
sąd królewski120.

Jak widzimy, nie była to ordynacja w pełnym tego słowa znaczeniu. Liczba mę
skich dziedziców nie była ograniczona i mogli oni między sobą sprzedawać, kupować i 
wymieniać dobra wyszczególnione w ordynacj i. Zakazane było tylko sprzedawanie cze
gokolwiek obcym121. Ordynacja miała zabezpieczyć przyszłe pokolenia od zbytniego 
rozdrobnienia dóbr, a co za tym idzie postępującej pauperyzacji i upadku znaczenia 
rodu122.

Ordynację powołano w 1470 roku, natomiast już trzydzieści lat później, jeden zjej 
inicjatorów -  Spytek -  zdał sobie sprawę, jak niepomyślnie wyglądały perspektywy 
majątkowe jego potomstwa. Jak już wspomnieliśmy, wieku dojrzałego doczekały tylko 2 
córki. Po bracie Rafale pozostał natomiast syn, również Rafał, a i on miał syna -  
Hieronima. Według postanowień ordynacji, Jarosławszczyzna powinna przejść na 
bratanka -  Rafała, a potem na jego syna -  Hieronima. Ponieważ Rafał zmarł wcześniej 
(1507/8 roku), jedynym dziedzicem był, pozostający pod opieką Spytka, Hieronim. W 
tej sytuacji Spytek podjął próby obalenia ordynacji. Prawdopodobnie poczynił w tym 
kierunku jakieś konkretne kroki, gdyż w 1514 roku król, niewątpliwie na prośbę 
Hieronima, wystosował do Spytka list, w którym polecał jego opiece stryjecznego wnuka 
i przypominał postanowienia ordynacji123. Hieronim prawdopodobnie wychowywał się 
na dworze królewskim, początkowo jako paź, potem dworzanin. W 1514 roku jako 
szesnastolatek odznaczył się w bitwie pod Orszą, czym zyskał sobie uznanie królewskie124. 
W tym samym roku, osiągnąwszy lata sprawne, skwitował stryjecznego dziada Spytka 
z opieki. Zaraz potem zaczął marnotrawić swój majątek. W ciągu czterech lat sprzedał 
dwie i zastawił łącznie 9 wsi, jedną kolonię i cały klucz leżajski, a wreszcie i sam 
Przeworsk125. Takie postępowanie Hieronima tłumaczy w znacznym stopniu niechęć 
Spytka do swego dziedzica i pragnienie zmiany podjętych przed laty postanowień. W
1514 roku, w czasie pobytu Zygmunta I Starego w Sandomierzu, udało się Spytkowi 
uzyskać zezwolenie na darowanie dóbr jarosławskich i zgłobieńskich swoim córkom -  
Magdalenie i Annie126, co równało się zniesieniu ordynacji. Hieronim jednak nie 
rezygnował i usiłował odzyskać prawa do dziedzictwa. Widać czynił to nie tylko na 
drodze prawnej, gdyż w 1516 roku zostało założone między nim a córkami Spytka

P. Hrabyk, Spytko z Jarosławia.... s. 24-25: W. Dworzaczek. Leliwici.... s. 285-286. prawdopodobnie 
w akcie ordynacji wyszczególniono jedynie większe wsie.

W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 287.
123 M Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza. Warszawa 1975. s. 103: taż, 
Świadomość genealogiczna możnowładztwa polskiego w Al w..., s. 274-275.
131 AT III, s. 278-279. nr 394: P. IIrabyk, Spytko z Jarosławia.... s. 31, 173: W. Dworzaczek, Leliwici.... 
s- 291.

U4 W. Dworzaczek, Leliwici.... s. 291.
Tamże, s. 291.

MRPS IV. nr 2603.



ogromne wadium w wysokości 20 tysięcy złotych127. Całą sprawę miał zakończyć 
ostatecznie wyrok sądu królewskiego, któremu obie strony zgodziły się podporządkować. 
Wyrok zapadł 2 września 1518 roku. Król anulował w nim akt z 1470 roku, ale przyznał 
Hieronimowi jedną trzecią dóbr jarosławskich, które otrzymać miał po śmierci Spytka, 
wraz z dopłatą 1500 zł128.

Kasztelan krakowski jeszcze za życia chciał uregulować sprawy majątkowe mię
dzy swoimi córkami a stryjecznym wnukiem. Według działów dokonanych w 1519 roku, 
Hieronimowi przypadły następujące dobra: Koniaczów, Szówsko, Wiązownica, Suro- 
chów, Sobiecin, Radawa, Dąbrowica, młyn Radoń, Międzygaczyje Łąki, jedna trzecia 
zamku jarosławskiego ze skarbnicą od strony Bramy Lwowskiej oraz 31 grzywien i 8 
groszy czynszu z miasta Jarosławia129.

W 1519 roku Hieronim wybrał się w podróż do Ziemi Świętej. Prawdopodobnie 
dotarł do Palestyny, gdyż tytułował się później „rycerzem jerozolimskim Grobu Chry
stusowego”130 . Po powrocie do kraju wyruszył na wojnę z Krzyżakami, w czasie której, 
w 1521 roku, umarł lub poległ131.

Między losami ostatniego z Jarosławskich a dziejami ostatniego z Melsztyńskich 
zachodzi pewna zbieżność. Hieronim, podobnie jak Jan Melsztyński, stracił dobra gro
madzone z mozołem przez kilka pokoleń swych przodków dla zrealizowania swych marzeń
o podróży do dalekiej Ziemi Świętej.

W ten sposób wygasła druga z wielkich gałęzi rodu Leliwitów małopolskich.

127 MRPS IV. nr 10939.
I2“ MRPS IV. nr 11510.
I2'’ W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 293.
130 MRPS IV. nr 12769.
1,11 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 294.



5. Hetm an Jan A m or Tarnowski i m łodsza linia rodziny.

A. Hetman

Zebranie wszystkiego co o hetmanie Janie Tarnowskim napisano, jest zadaniem 
niezwykle trudnym. Udało się to być może W. Dworzaczkowi1, lecz i on nie omówił 
szczegółowo utworów powstałych jeszcze za życia hetmana lub w niedługim czasie po 
jego śmierci. Równie trudnym zadaniem jest zebranie wszystkich wzmianek, które zapi
sali ci, którzy go choćby przelotnie poznali2. Przyjaźnił się przecież Tarnowski z wielo- 
nia wybitnymi ludźmi swej epoki, a z wieloma innymi korespondował. Dla wielu zna
czących przedstawicieli kultury „złotego wieku” był obrońcą i mecenasem, a oni od
wdzięczali się opisując jego zasługi i choćby dedykując mu swoje utwory. Wymienić tu 
trzeba: Jana Kochanowskiego, Szymona Orzechowskiego, Andrzeja Frycza Modrzew
skiego, Łukasza Górnickiego, czy Klemensa Janickiego3. Niewiele łatwiejszym zada
niem jest zebranie późniejszej literatury dotyczącej hetmana4. Jego nazwisko pojawia 
się w większości opracowań historycznych dotyczących dziejów Polski w XVI wieku. 
Podobnie, żadna publikacja o staropolskiej sztuce wojennej nie może obejść się wspo
mnienia jego działalności i osiągnięć5.

Jan Amor Tarnowski -  najmłodszy syn kasztelana krakowskiego, jak równieżje- 
dyny (choć po kądzieli) w linii prostej męski potomek Zawiszy Czarnego, urodził się w 
Zaniku tarnowskim w 1488 roku6. Znaczna była różnica wieku między nim a przyrodnim

' W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Warszawa 1985, s. 
263-281; Por. recenzje: S. Górzyński. „Kierunki” 1985, nr 35, s. 10; S. Marko. Magnat na tle rodu i 
współczesnych, „Życie i Myśl". 1986, nr 9/10, s. 134-136; J. Wiesiołowski. „Kwartalnik Historyczny", 
•986. R. 93. nr 2. s. 492-496.

Za pierwszą biografię Tarnowskiego uznawana jest nota zawarta w dziele Pawła Joviusa „Ełogia viro- 
i'iim bel/ica yirtute illustrium". wydanym po raz pierwszy już w 1551 roku we Florencji, biogram z 
J°viusa przytacza K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 9, s. 38-39: Kolejną biografię 
napisał znający hetmana osobiście S. Orzechowski (Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego [w: | Wybór pism, 
°Prac. J. Starnawski. Biblioteka Narodowa, ser. I. nr 210. Gdańsk 1972); patrz też, II. Dziechcińska, 
Żywot Jana Tarnowskiego pióra Stanisława Orzechowskiego. Staropolska biografia pochwalna, „Odro
dzenie i Reformacja w Polsce", t. 15. 1970, s. 67-87.

F Radziszewska, Dwory magnackie (Tarnowskich, Tyczyńskich, Firlejów) w czasach Jana Kochanow
skiego, [w:] Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesan
su, red. T. IJlewicz. Kraków 1991. s. 145-165.

ż  nowszych biografii wspomnieć należy: Bogatyński, Hetman Tarnowski 1488 1561. Kraków 1914, 
Patrz też IF in k e l ,  ree. W. Bogatyński. Iletman Jan Tarnowski 1488 1561, Kraków 1914, "Kwartalnik 
historyczny". XXXI. 1917. s. 509-515; Z. Spieralski. Jan Tarnowski 1488 1561. Warszawa 1977, s. 
^14; W. Bogatyński kilkakrotnie publikował życiorys Tarnowskiego m. inn.: W czterechsetlecie bitwy 
°bertyńskiej. Hetman Jan Tarnowski, “Przegląd Współczesny", t. 39, 1931, nr 115. s. 263-275; Nąjnow- 
sxy biogram hetmana ukazał się natomiast w popularnej monografii: Hetmani Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, red. M. Nagiclski. Warszawa 1995. s. 51-69.'

O- Laskowski, Odrębność staropolskiej sztuki wojennej. Warszawa 1935. s. 8-9.24, 27. 30-31: tenże, 
polska sztuka wojenna XV! i X I 7/ wieku, Londyn 1955. s. 5-6. 14, 19.

S. Orzechowski. Żyw ot.... s. 280.



rodzeństwem -  dziećmi Zygnuinty z Goraja (pierwszej żony ojca) -  Janem Amorem, 
Janem Aleksandrem, Elżbietą, Zofią i Katarzyną. Miał również jedną rodzoną siostrę, 
cliyba niewiele starszą od siebie -  Zofię7.

Jan Amor byl niewątpliwie człowiekiem jak na owe czasy wyjątkowo dobrze wy
kształconym. Nie wiemy jednak kto byłjego nauczycielem. W młodości pełnił służbę na 
dworze kardynała Fryderyka Jagiellończyka, a potem biskupa przemyskiego i podkanc
lerzego koronnego Macieja Drzewickiego. Jako dwunastoletni chłopiec, na krótko przed 
śmiercią Jana Olbrachta, dostał się młody Tarnowski na dwór królewski, gdzie przeby
wał jeszcze za czasów Aleksandra i Zygmunta l8. W 1508 roku wziął udział w wypra
wie pod Orszę9, a w 1512 r. już jako rotmistrz nowego zaciągu w zwycięskiej bitwie z 
Tatarami pod Wiśniowcem.

W 1514 roku zmarł wojewoda sandomierski Jan, przyrodni brat Jana Amora. Po
nieważ byl bezdzietny, pozostały po nim majątek (ojcowski Tarnów i macierzysty Szcze
brzeszyn) dziedziczyło rodzeństwo111. Jan Amor zajął zarówno przysługujący mu jako 
jedynemu bratu zmarłego Tarnów, jak i Szczebrzeszyn, który zgodnie z prawem przypa
dał wyłącznie jego przyrodnim siostrom i ich dzieciom" . W wyniku wyroku królewskie
go Jan Amor musiał zwrócić Szczebrzeszyn rodzeństwu, zachował jednak Tarnów12.

Pomimo pewnych zasług wojennych i służby na dworze, Jan Amor długo nie pia
stował żadnego urzędu. W 1518 roku udał się na pielgrzymkę do Jerozolimy1-5. Wraca
jąc do Polski zwiedził Egipt, Grecję, Rzym oraz Hiszpanię i Portugalię, Francję, Anglię, 
Niemcy i Czechy14.

W 1522 roku Jan Amor doczekał się wreszcie swojego pierwszego urzędu -  został

7 Zofia około roku 1507 poślubiła Stanisława Szczęsnego Ligęzę z Bobrku i Gorzyc, potem burgrabiego 
krakowskiego (W. Dworzaczek, Hetman.... s. 14).
“ S. Orzechowski. Żyw ot.... s. 214.
■’ Według K. Górskiego dowodził on „rotami pańskimi", zob. K. Górski, Historia jazdy polskiej. Kraków 
1895. s. 30.
111 Jan Amor kasztelan krakowski (ojciec przyszłego hetmana) chcąc zabezpieczyć swe dzieci z drugiego 
małżeństwa przed chciwością znacznie starszego przyrodniego rodzeństwa, zakupił specjalnie dla nich w 
1496 roku dobra dynowskie i jaćmierskie na Rusi (AS. I. s. 170: W. Dworzaczek. Leliwici..., s. 222- 
223).
11 Ll/biecie i jej synowi Stanisławowi Kurozwęckiemu. zakonnicy Zoili i synom nieżyjącej już. Katarzyny

-  Stanisławowi i Piotrowi Kmitom (L. Gołębiowski, Wiadomości do życia Jcma Tarnowskiego i Piotra 
Kmity. „Biblioteka Warszawska". 1852. nr 4. s. 174-175).
12 AT III. s. 250. 251. 339: Wyrok królewski powtórzony rok później (MK, 26. k. 299 v. -  301 v).

J. S. Bystroń. Polacy w Ziemi Świętej. Syrii i Egipcie. I I 47 1914. Kraków 1930, s. 15-17: Przywiózł 
stamtąd jeden z pierwszych polskich diariuszy podróży do Ziemi Świętej, spisany przez niego lub kogoś 
z jego otoczenia (Terminatio e.\ itinerario lllustris et Slagnijici Domini Joannis Comitis in Tarnów Ca- 
stellani Cracoviensis Supremi esercituum Regni Poloniae Ducis, I enetiis ad Terram Sanctam profici- 
scentis (Bibl. Czart., Teki Naruszewicza 33. s. 539 -  Druk. zob. Itinerarium Jana Tarnowskiego z pobytu 
w Ziemi Św. z r. 1518. wyd. K. Hartleb. „Kwartalnik Historyczny". R. XI.IV. 1930. s. 50-56): K. I lartleb, 
Najstarszy dziennik podróży do Ziemi Sw. i Syrii Jana Tarnowskiego, tamże, s. 26-44: M. Kaczmarek, 
Wstęp do: Antologia pamiętników polskich .VI7 wieku, pod red. R. Pollaka. Wrocław 1966. s. XXXI. 
XXXII: O wyprawie Tarnowskiego zob. Z. Spieralski, Jan Tarnowski.... s. 78-83: W. Dworzaczek. Het
man.... s. 20-21).
N Jak się wydaje, zwłaszcza wizyta w Portugalii miała dla młodego Tarnowskiego poważne znaczenia, 
gdyż. Manuel 1 mianował go kawalerem świeckiego Zakonu Portugalii, brał on bowiem udział w wypra
wach wojennych przeciwko Arabom na tereny północnej Afryki, prawdopodobnie na terenie dzisiejszego 
Maroka ( B. Biedrońska -  Slotowa. Kogo przedstawia portret Jana Krzysztofa Tarnowskiego? XVI- 
wieczna geneza orientalizacji gustu w XVU-wiecznej Polsce (w:| Sztuka XVII wieku w Polsce, red. T. 
Hrankowska. Warszawa 1994, s. 133-141); zapoznał się tam z nowymi sposobami prowadzenia walk. co 
jak twierdzi A. Dziubiński, zaowocowało w późniejszych jego poczynaniach w czasie dowodzenia woj-



kasztelanem wojnickim15. W 1527 roku król mianował go hetmanem wielkim16, a w tym 
samym czasie otrzymał Tarnowski również nominację na wojewodę ruskiego17.

Na Węgrzech trwały wówczas walki o tron między Ferdynandem Habsburgiem i 
Janem Zapolyą. Wiosną 1528 roku wojska habsburskie uzyskały znaczną przewagę, a 
Zapolya musiał uciekać z kraju. Gościnę u siebie w Tarnowie zaproponował wygnańco
wi Jan Amor. Ponieważ oficjalnie Polska zachowywała neutralność, Tarnowski odstąpił 
gościowi zamek na górze Świętego Marcina, a sam przebywał najczęściej w swej staro
ścińskiej siedzibie w Sandomierzu18. Przez pół roku Tarnów był główną kwaterą Zapo- 
lyi i jego sprzymierzeńców19.

Przez kolejne lata zaangażowany był w obronę południowo-wschodnich granic 
Rzeczypospolitej. W grudniu 1530 roku, doszło do bitwy pod Obertynem, w czasie 
której Tarnowski zdecydował się walczyć w oparciu o warowny tabor20 i doprowadził 
do całkowitego rozbicia armii mołdawskiej21. Kilka lat później w następstwie sukcesem 
Zakończonej kampanii przeciwko wojskom moskiewskim, które zaatakowały Litwę w 
' 535 roku, otrzymał województwo krakowskie22.

Pozycja Tarnowskiego była coraz silniejsza i w marcu 1536 roku mianowany zo
stał kasztelanem krakowskim23.

Ostatnie lata życia spędził Tarnowski w swojej ulubionej siedzibie w Wiewiórce, 
gdzie będąc do ostatnich dni zaangażowany w sprawy państwa, prowadził ożywioną 
korespondencję. Zmarł też tam 16 maja 1561 roku jego ciało złożono do grobu w kole
giacie tarnowskiej.

Pierwszą żoną Jana Amora Tarnowskiego była Barbara Tęczyńska24. Z dwóch 
synów, których urodziła Barbara, Jan Aleksander zmarł jako dziecko, a Jan Amor, po
noć też słabego zdrowia, został przeznaczony do stanu duchownego. Był on probosz
czem kolegiaty w Tarnowie i katedry krakowskiej, a krótko przed śmiercią został sekre
tarzem królewskim25. Zmarł w roku 1537 prawdopodobnie na gruźlicę26.

skaini polskimi (A. Dziubiński, Polsko litewskie napady na tureckie pogranicze czarnomorskie w 
epoce dwu ostatnich Jagiellonów, „Kwartalnik I listoryczny". R. CIII. 1996, s. 55-57). 
t AS V. s. 145. 146: Urzędnicy województwa krakowskiego..., s. 130. nr 562.
' W. Pociecha. Królowa Bona.... s. 362: S. Orzechowski, op. cit.. s. 236: Z. Spieralski. Geneza i począt

ki hetmaństwa w Polsce, ..Studia i Materiały do I listorii Wojskowości", t. V, Warszawa 1960. s. 295-348; 
'^nż.e, Jan Tarnowski.... s. 110-111; Urzędnicy centralni i nadworni..., s. 39-40. 42. nr 121.
| Urzędnicy województwa ruskiego.... s. 398, nr 1244. s. 160.
’ J- Leniek. Król Jan Zapolya w Tarnowie. „Kwartalnik I listoryczny". 1893. R. 7, z. 4. s. 624-627: Jan 

tarnowski starostą sandomierskim został w 1525 roku (Urzędnicy województwa sandomierskiego..., s. 
2J7. nr 893, s. 118).
/ Z .  Spieralski. Jan Tarnowski.... s. 114-120: W. Dworzaczek, Hetman.... s. 29-35.

Według /.. Pilarczyka zaproponowany przez Jana Tarnowskiego sposób walki w oparciu o tabor i obóz 
Warowny przyjął się na trwale w polskiej praktyce i teorii wojennej (Z. Pilarczyk. Fortyfikacje na zie
miach koronnych Rzeczypospolitej w XI // wieku. Poznań 1997. s. 87).

1 Dokładny opis bitwy przekazał nam Marcin Bielski uczestnik bitwy (Kronika polska Marcina Biel
skiego. wyd. K..I. Turowski, t. 111, Sanok 1856). Patrz też: K. Górski. Tarnowski i bitwa pod Obertynem, 
"Biblioteka Warszawska", 1894. t. 111. z. 3. s. 560-577: A. Czolowski, Bitwa pod Obertynem i: 1531. 
Lvvów 1931. s. 1-10. publikuje przegląd źródeł: /,. Spieralski. Jan Tarnowski.... s. 170-183: tenże. Pol- 
ska sztuka wojenna w latach 1454 1562. Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 4, 
Warszawa 1958. s. 144-153: Tenże, Kampania obertyńska 1531 roku. Warszawa 1962.

UrzędniCy  województwa krakowskiego.... s. 264, nr 401. s. 106. 
lamże, s. 264. nr 112, s. 59.

Córka poległego w czasie wyprawy mołdawskiej wojewody ruskiego -  Mikołaja z Tęczy na (Urzędnicy 
Województwa ruskiego.... s. 159, nr 1238).
~ A. Wyczański. Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego <1506 1548).



Drugie małżeństwo Tarnowskiego z Beatą Odrowążówną szybko zostało rozwią
zane27 . W 1530 roku Tarnowski po raz trzeci wstąpił w związek małżeński. Tym razem 
jego wybranką była, znacznie od niego młodsza, Zofia Szydłowiecka -  najstarsza córka 
Krzysztofa kasztelana krakowskiego i kanclerza wielkiego koronnego28. W małżeństwie 
tym urodziło się kilkoro dzieci, które jednak zmarły w niemowlęctwie. Wiek dojrzały 
osiągnęło dwoje: Zofia -  urodzona około roku 15342<) i Jan Krzysztof, który przyszedł 
na świat w roku 1537. Losami Jana Krzysztofa zajmiemy się później.

Hetman Tarnowski zgromadził olbrzymią fortunę. Od swojego ojca otrzymał, spe
cjalnie dla niego kupione, dobra dynowskie i jaćmierskie położone w powiecie sanoc
kim. Kiedy po śmierci starszego brata odziedziczył rodzinne dobra tarnowskie, sprzedał 
majątek dynowski (w 1523 roku), a wkrótce też, w ramach rozliczeń rodzinnych, pozbył 
się dóbr jaćmierskich. Od swojej matki otrzymał klucz majątkowy położony w powiecie 
pilzneńskim. Złożyło się na niego osiem wsi położonych wzdłuż Wisłoki30. Do klucza 
tego dokupił następnie trzy wsie31. Nieco później matka scedowała mu również dobra 
rożnowskie w powiecie sądeckim, starosielskie we lwowskim i wieś Charbinowice w 
wiślickim. Na dobra rożnowskie, oprócz zamku, składało się czternaście wsi. Zamek 
Staresioło będący jeszcze własnością Zawiszy Czarnego otaczało dziewięć wsi. Dobra 
te przez cały okres życia hetmana były w różnych zastawach.

Majątek tarnowski odziedziczony po zmarłym bracie, to przede wszystkim Tarnów
i otaczających go osiemnaście wsi32. Dobra odziedziczone po stryju Rafale trzymał po 
połowie z synem swego stryjecznego brata-Janem  Ciężkim. Stanowiły one pod wzglę
dem terytorialnym całość z kluczem tarnowskim, a złożyło się na nie kolejnych sześć 
wsi33. Również po bracie odziedziczył kilka wsi w województwie krakowskim. W naj
bliższych okolicach Krakowa posiadał też wieś Piasek Wielki i kupiony w 1532 roku 
Prokocim. W 1523 roku uzyskał część dóbr należących do ordynacji jarosławsko-prze- 
worskiej, a mianowicie miasto Przeworsk i dziesięć pobliskich wsi. Znaczny majątek 
wniosła również Tarnowskiemu jego trzecia żona-Z ofia  Szydłowiecka. Był to przede 
wszystkim klucz opatowski z Opatowem i dwadzieścia okolicznych osad34. W 1532 
roku Jan Amor powiększył klucz tarnowski dokupując kilka wsi. Hetman prowadził 
również szeroko zakrojone akcje kolonizacyjne. W 1540 roku nabył rozległe pustkowia 
nad Seretem i lokował tam na surowym korzeniu miasto Tarnopol i kilka wsi w jego 
pobliżu. Pod koniec życia kupił jeszcze kilka osad położonych u podnóża Karpat na 
zachód od Stryja. W 1555 roku kupił w powiecie czchowskim wieś Zagórze z folwar
kiem35 .

Warszawa 1990. s. 27.
2,1 W. Dworzaczek, lletm an..., s. 250, 253-254, tab. X , s. 434.
27 Tamże, s. 250-251.
2S Urzędnicy województwa krakowskiego.... s. 59, nr 110; Urzędnicy centralni i nadworni..., s. 54, nr 
205.
2‘' Córkę wydal hetman w 1553 roku za księcia Konstantego Wasyla Ostrogskiego. wojewodę kijowskie
go, najbogatszego w owym czasie magnata na Litwie, a być może i w Koronie (W. Dworzaczek, Het
man..'.. s. 254-255; PSU, XXIV, s. 486-489).
30 MK 24. k. 100 v .-101.
31 W. Dworzaczek, Hetman..., s. 219.
32 A. Pawiński. Małopolska, [w:] Polska szesnastego wieku pod  względem geograficzno-statystycznym. 
t. 1H-1V. Źródła Dziejowe, t. XIV-XV. Warszawa 1886. s. 549-554.
33 A. Pawiński, Małopolska... s. 554.555; W. Dworzaczek. Hetman..., s. 220.
34 A. Pawiński, M ałopolska.... s. 179.182,184.187.188.196; W. Dworzaczek, H etman.... s. 222-223.
35 W. Dworzaczek, lletm an..., s. 224-225.



Osobnym zagadnieniem są nieruchomości hetmana położone w Krakowie. Wiemy, 
że w 1517 roku sprzedał swojej matce dwór murowany sąsiadujący z domem opata 
jędrzejowskiego Stanisława Potockiego. Rok później sprzedał również, odziedziczoną 
po śmierci matki, połowę tegoż domu36. Od swojego teścia, kanclerza Szydłowieckiego, 
otrzymał w 1532 roku kamienicę przy ulicy Kanoniczej, niegdyś własność Kurozwęc- 
kich37. W roku 1548 kupił sąsiadujący z tą kamienicą dwór Mikołaja Maciejowskie
go38 . Przez krótki czas był również właścicielem kamienicy narożnej przy Rynku u wy
lotu ulicy Brackiej, a także domu przy kościele Świętej Trójcy. Zarówno ten dom jak i 
drewniany dworek na zamku, scedował swojemu siostrzeńcowi Janowi Mieleckiemu. 
Tarnowski miał również dom w Sandomierzu, który w 1540 roku wymienił na plac 
„Pniowski” przy ulicy Grodzkiej39.

Fortunę hetmana znacznie wzbogaciły liczne nadania królewskie. W 1525 roku 
otrzymał starostwo sandomierskie, które później, wraz z dobrami ropczyckimi, nadano 
mu w dożywocie. W obliczu żądań ruchu egzekucyjnego zrzekł się tego dożywocia, co 
nie miało jednak praktycznego znaczenia, gdyż trzymał te dobra do roku 1553, kiedy to 
król przekazałje Janowi Krzysztofowi40. W ich skład oprócz Sandomierza i kilkudzie
sięciu wsi wchodziły miasteczka: Połaniec, Osiek i Ropczyce. Prawdopodobnie w 1531 
roku otrzymał starostwo chmielnickie na Podolu, składające się z jednego miasta i ośmiu 
wsi41. W tym samym roku, chyba jako nagrodę za zwycięstwo pod Obertynem, otrzy
mał w nieodpłatne użytkowanie dobra lisiatyckie, składające się z pięciu wsi42. W 1537 
roku wykupił królewszczyznę stryjską, w skład której wchodziło miasto i zamek Stryj 
oraz 19 wsi. Kilka lat później przejął również królewszczyznę dolińskąz miastem Doli
na i trzynastoma wsiami. W 1539 roku otrzymał leżące na północny wschód od Jarosła
wia starostwo lubaczowskie, składające się z dwóch miast: Lubaczowa i Potylicza oraz 
jedenastu wsi43. Kilka miesięcy później, za zasługi w wyprawach mołdawskiej i mo
skiewskiej, król darował hetmanowi wsie Wodniki i Gaje w dziedziczne władanie44. Są
siadujące z Tarnopolem wsie królewskie: Kutkowce, Proniatyn i Petryków w 1547 roku 
otrzymał hetman w dożywocie dla siebie i swojego syna45. Rok 1549 przyniósł Tarnow
skiemu wieczyste nadanie miasta Bobrki z dwiema wsiami46. Król oddał hetmanowi, 
Początkowo w użytkowanie, a w 1552 roku wieczyście, jeden z dworów jakie panujący 
Posiadali w Piotrkowie, gdzie odbywała się większość sejmów47. Posiadał również het
man jedną posiadłość poza granicami kraju -  położone w Czechach -  Raudnice48.

Na wielkość dochodów Jana Amora Tarnowskiego wpływ miały niewątpliwie rów
nież sprawowane przez niego urzędy, zwykle dobrze uposażone.

Omawiając majątek hetmana, pominęłam te miejscowości, które znajdowały się w

5" Tamże, s. 225.
17 AS, V, s. 264. 265.
^  MRPS, IV, nr 8162.

W. Dworzaczek, Hetman.... s.225.
Tamże, s. 226.
A. Sucheni -  Grabowska. Badania nad elitą władzy w latach 1551 1562, [w:] Społeczeństwo Staro

polskie, t. I. Warszawa 1976. s. 102.
~ W. Dworzaczek, Hetman.... s.228.

4:1 A. Sucheni -  Grabowska, Badania nad elitą w ładzy.... s. 238: W. Dworzaczek. Hetman..., s. 229.
44 AS. V, s. 316-318.

MRPS, IV, nr 7964.
’ A. Sucheni -  Grabowska, Badania nad elitą władzy..., s. 102.

W. Dworzaczek. Hetman..., s. 232.
Tamże, s. 116,118.



jego posiadaniu przez krótki czas, które otrzymał darowane od króla (np. kaduki), ale 
szybko cedował komu innemu, lub części wsi, których sposobu przejęcia i użytkowania 
nie znamy. Nie poruszałam również zagadnienia wykupywania sołectw i wójtostw, jak 
również pojedynczych lokacji wsi, których dokonał kilkanaście.

Przejdźmy teraz do szczegółowego omówienia działalności inwestycyjnej hetmana 
w jego dziedzicznych dobrach.

Niewiele mamy przesłanek aby stwierdzić, czy w Dynowie funkcjonowała jakaś 
siedziba rycerska. A. Fastnach wspomina jedynie o inwentarzu miasta Dynowa z 1782 
roku, gdzie opisano miasto wraz z „przedmieściem Przy grodzie zwanym”49. Mowa tu 
prawdopodobnie o przedmieściu zwanym dziś Zamkowym, znajdującym się w północno
-  wschodniej części miasta50. M. Gosztyła i M. Proksa podają, że w Dynowie już w 
okresie wczesnego średniowiecza, na miejscu z natury obronnym, na cyplu z wysoką 
skarpą od strony wschodniej i bagnami od północy, miał funkcjonować „drewniany gró
dek”, który ponoć w 1260 roku zniszczyły oddziały tatarskie51. W XV wieku powstał tu 
folwark wraz z drewnianą siedzibą właścicieli, która jednak, jak sugerują wspomniani 
autorzy, miała murowany obwód obronny. Siedzibę tą, wraz z miastem, zniszczyły za
gony tatarskie w 1503 roku52. Stało się to więc wtedy, gdy dobra te należały do Jana 
Amora. Nie wiemy jednak, czy próbował on odbudować tę siedzibę. Być może tak, gdyż 
jak podaje Z. Spieralski, miał tu zamieszkać zaraz po ślubie z Barbarą Tęczyńską53. 
Niestety autor ten nie podaje źródła informacji, a mnie takowej nie udało się odnaleźć.

Tarnowski dbało ulepszanie administracji, organizacji życia wewnętrznego i roz
budowę, a przede wszystkim podnoszenie obronności m iast-zarów no dziedzicznych, 
jak i dzierżawionych królewszczyzn. Najlepiej prześledzić to można na przykładzie ro
dzinnego Tarnowa, dla którego wydał szereg przepisów regulujących zasadnicze zagad
nienia życia miejskiego, a więc administrację, wyżywienie, zabudowę, a nawet higie
nę54 . Niezwykle interesujące są rozporządzenia dotyczące obronności miasta. Nic dziw
nego, że zagadnieniu temu poświęcił tak dużo uwagi, gdyż sytuacja międzynarodowa 
była skomplikowana, a Tarnowski jako osoba bezpośrednio w politykę zaangażowana 
doskonale zdawał sobie sprawę ze złożoności zagadnień związanych z obroną kraju. 
Logicznym też było, że jako zwolennik wojny z Turcją, starał się do niej zawczasu 
przygotować. Upadek Kilii i Białogrodu, a następnie klęska Jana Olbrachta w lasach 
bukowińskich przybliżyły do granic Polski niebezpieczeństwo turecko-tatarskie. Najazd 
w r. 1498 skończył się złupieniem Przemyśla, Radymna, Jarosławia, Przeworska i się
gnął aż po Pilzno (22 km na wschód od Tarnowa). W roku 1500 Tatarzy zniszczyli te 
same miasta łącznie z Rzeszowem, a w 1502 ich najazd sięgnął aż po Pacanów (na 
północ od Tarnowa)55. Dalsze postępy podbojów tureckich na Węgrzech, klęska pod

4'J A. Fastnaeh. Osadnictwo Ziemi Sanockej w lalach 1340 1650, Wrocław 1962. s. 61.
511 Tutaj również lokalizuje „przedhistoryczny” gródek B. Jaśkiewicz (Dynów do początków XV! stulecia. 
„Rocznik Przemyski”, t. IX, z. I, 1958. s. 6. 8).
M M. Gosztyła. M. Proksa. Zamki po łudniow o ..wschodniej Polski, Przemyśl 1997, s. 42-43. Niestety
brak w tej pracy odniesień do wykorzystanych źródeł historycznych.
52 Tamże, s. 43.
53 Z. Spieralski, Jan Tarnowski..., s.62.
54 J. li. Dutkiewicz. Tarnów..., s. 54-55: W. Dworzaczek. Hetman.... s. 233.
,5 K. Górski (Sztuka wojenna w Polsce.... s. 9) pisze, że hetman otrzymał jakieś zwolnienia podatkowe, 
za które mial „wystawić twierdze w Radymnie i Przeworsku'', niestety nic więcej na ten temat nie udało 
mi się ustalić. Zamek w Radymnie byl własnością biskupów przemyskich (por. M. Gosztyła, M. Proksa, 
Zamki Polski południowo wschodniej..., s. 97-98). o Przeworsku pisałam w rozdziale poświęconym 
starszej linii Tarnowskich.



Mohaczem i najazdy Tatarów na Podole i Wołyń zwiększyły jeszcze poczucie zagroże
nia.

W 1560 roku Jan Amor wydał „Nauką Jego Mości około obrony miasta Tarno- 
M>a”56. Wyznaczał on „barwę” dla mieszczan zobowiązanych do obrony miasta i nieco 
inną dla mieszkańców wsi przyłączonych do miasta w celu wspólnej obrony. Przegląd 
broni miał się odbywać dwa razy w roku i mieszczanie mieli się na niego stawiać, jedni 
z bronią drzewcową, drudzy z rusznicami lub arkebuzami. Ludzie z okolicznych wsi 
podzieleni zostali na trzy grupy: dwie pierwsze, zdolne do walki, miały wspierać załogę 
zamku i załogę miejską, trzecia, w skład której wchodzić mieli niezdolni do walki, miała 
razem z dobytkiem uchodzić w lasy57.

Za najważniejszą inicjatywę budowlaną hetmana w Tarnowie uznać trzeba prze
budowę murów miejskich. Nieocenionym źródłem są wystawione przy tej okazji ra
chunki58. Na ich podstawie stwierdzić możemy, że wszystkie wyszczególnione prace 
miały charakter odpłatny. Wynagrodzenie otrzymywali nie tylko zatrudnieni rzemieślni
cy, ale także chłopi z pobliskich wsi, zatrudnieni przy przewozie materiałów i pracach 
pomocniczych. Oznacza to, że przy budowie nie korzystano z systemu odrobki pańsz
czyźnianej, jak to miało miejsce w Jarosławiu czy Bieczu, a przynajmniej nie ma o tym 
wzmianki w księgach59. Tarnów był miastem prywatnym, pozostającym we władaniu 
jednego rodu, a więc w odróżnieniu od miast królewskich ciężar finansowania i realiza
cji wielkich inwestycji publicznych spoczywał tu na właścicielu miasta, jakkolwiek nie 
było to regułą we wszystkich posiadłościach prywatnych. W przypadku miast królew
skich, na tle budowy i zabezpieczania murów dochodziło do zatargów o to, kto ma 
finansować te prace60. W przypadku Tarnowa notatki zamieszczone w omawianych 
przekazach pozwalają na przypuszczenie, że o ile nie całość, to większa część prac 
związanych z budową fortyfikacji była finansowana przez Tarnowskiego. Przypuszcze
nie to zdaje się potwierdzać opinia współczesnych, jak np. Stanisława Orzechowskie
go61 .

Na podstawie źródeł prześledzić można z jaką intensywnością prowadzono prace 
w poszczególnych latach. Największe ich nasilenie przypada na okres od 1513 do 1522 
roku. Pierwsze dwa lata przypadały jeszcze na czas życia Jana Amora, wojewody san
domierskiego, kolejne związane są już z Janem Amorem, późniejszym hetmanem. W 
tym czasie wymienione są następujące ważniejsze prace62:

1515 r. murator Hanusz kontynuuje prace wewnątrz przedmurza.
1518 r. murator Marcin przystępuje do rozbiórki baszty na przedmurzu (pozostałej 

Przypuszczalnie z pierwotnych umocnień) i zawiera umowę na wybudowanie nowej w 
miejsce rozebranej oraz partii muru do drugiej baszty; trwają prace przy przedmurzu.

5.1 Regimen a lllustri Magniftceniia ad exequendum pro civitate Tarnoviensi datum feria sexta ipso die 
Natir/tatis Mariae I 'irginis a 1559. Materiały źródłowe do dziejów miasta Tarnowa, wyd. J. Leniek, odb. 
ze sprawozdania Gimnazjum Tarnowskiego z r. 1896/7. lam ów  1897. s. 17. non vidimus, cyt. za W. 
^worzaczkiem.
17 W. Dworzaczek. Hetman.... s. 236; patrz też; A. Niedojadło, Siły militarne wielkiej własności na 

Przykładzie dóbr tarnowskich. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rze
szowie”. Historia, nr 4/53, 1982, s. 43-52.
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1519 r. murator Marcin buduje hostigium (?) w Bramie Pilzneńskiej między mura- 
mi, rozpoczyna mur przedmurza (zapewne w nowym miejscu), wykonuje rynsztok we
wnątrz bramy, oraz zawiera umowę na budowę części muru przedmurza wewnątrz (?) 
(podkr. J. E. Dutkiewicz), bramy aż za wieżą.

1521 r. murator Marcin zawiera umowę na budowę części przedmurza z basztą 
J u ż  drugą w tej części

Po 1522 roku następuje przerwa do roku 1530, w czasie której odnotowane są 
sporadyczne prace murarskie i inne63. Przerwanie prac przypada na okres powrotu Jana 
Tarnowskiego (w 1520 roku) z podróży po Europie i Afryce, gdzie niewątpliwie zetknął 
się z nowoczesnymi urządzeniami obronnymi, którym zgodnie ze swoimi zainteresowa
niami, z pewnością poświęcił wiele uwagi. Przy wszechstronnych kwalifikacjach woj
skowych, nieobce mu były zapewne zagadnienia europejskiego budownictwa forteczne- 
go i jego nowych urządzeń, uwzględniających współczesne sposoby prowadzenia woj
ny. Liczne okazje poznania ich miał zapewne w czasie czteroletniego pobytu we Wło
szech, Palestynie, Egipcie, Arabii, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Anglii, Niem
czech i Czechach. O tym, że musiał być znawcą zagadnień fortyfikacyjnych, świadczy 
fakt, że w r. 1550 król delegował go celem zadecydowania o miejscu i sposobie odbudo
wy Bracia w i a64.

J. E. Dutkiewicz zauważył, że po przerwie, ani w 1526 ani od roku 1535 nie praco
wał już żaden z wcześniej zatrudnionych muratorów i na tej podstawie wysuwa interesu
jącą hipotezę. Sugeruje, że być może Tarnowski po powrocie do kraju, uznał wznoszone 
w jego własnym mieście fortyfikacje za przestarzałe i wstrzymał chwilowo prace65.

W roku 1526 podpisano umowę z muratorem Bartłomiejem na odbudowę przed
murza począwszy od Bramy Krakowskiej aż do rogu położonego naprzeciw secreti scho- 
lae. W przedmurzu tym murator zobowiązał się do zbudowania wieży, inaczej baszty, 
według wskazówek rajców oraz przebudowania wieży albo baszty poczynając od stare
go muru aż do granicy cmentarza secreti scholae.

Kolejne nasilenie robót przypada na lata 1531 -  1538 (głównie przy poprawie 
starego muru, ale nie wiadomo na czym te prace polegały), a następnie przerwa trwa do 
1544 roku, kiedy murator Tomasz buduje mur miejski poza szkołą.

Na podstawie analizy dokumentów, materiałów ikonograficznych, a także sytuacji 
terenowej, J. E. Dutkiewicz przyjął następującą identyfikację wspominanych w rachun
kach odcinków murów. Początkowo prace obejmowały północny odcinek obwodu mu
rów poczynając od Bramy Pilzneńskiej. Pierwszą basztę zbudował tu jeszcze murator 
Hanusz, o czym była już mowa. Trzy następne wzniósł Marcin, w tym pierwszą, czę
ściowo dziś zachowaną w klatce schodowej domu przy ul. Fortecznej 6, drugą przy pl. 
Rybnym i trzecią obok furty przy ul. Rybnej. Kolejny murator -  Bartłomiej -  wybudo
wał ostatnią basztę z tej strony przedmurza, tj. dzisiejszy tzw. bastion (basteja przy ul. 
Basztowej 4). Przebudował starą basztę za szkołą, tj. dzisiejszą basztę znajdującą się 
przy probostwie, a przebudowa ta polegała chyba przede wszystkim na jej obniżeniu66, 
co należy uznać za działanie modernizacyjne, zwłaszcza w świetle wytycznych hetmana 
zawartych w „Oprawianiu zamków albo miast”: „Gdzieby wysokie wieże były, albo ich

M J. E. Dutkiewicz, Materiały źródłowe.... s. 253.
I,J Tamże, s. 248: Nie wiemy jednak czy tam dotarł ze względu na zly stan zdrowia (W. Dworzaczek, 
Hetman..., s. 178).
,,f J. E. Dutkiewicz, Materiały źródłowe.... s. 251.
“  Tamże. s. 274.



zdjąć albo ty miejsca, kędyby szkodzić mogły, tak obwarować, aby, gdyby je  nieprzyja
ciel z dział burzył, nie mogły ludziom szkodzić albo ich tluc',b'1. Dalsze prace Bartłomie
ja  polegały na wybudowaniu najbardziej interesującego dla nas odcinka muru (którego 
fragmenty zachowały się w podwórzach domów przy ul. Wałowej nr 15, 17, 19), a 
mianowicie kamiennego muru o ścianach pochyłych68. Świadczy to o tym, że zdawano 
sobie sprawę ze wzrastającej siły ognia artyleryjskiego, a kąt nachylenia ściany miał 
osłabić skuteczność uderzenia pocisku. Zagadnienie to było z pewnością dobrze znane 
takiemu teoretykowi prowadzenia wojny obronnej, jakim był Tarnowski.

Z  zachowanych do naszych czasów fragmentów murów największe zainteresowa
nie budzi tzw. bastion. Budowlę tę (obecnie przy ul. Basztowej), założoną na rzucie 
regularnego półkola, wymurowano z cegły i posadowiono tak, że chodnik międzymurza 
położonyjest około 80 cm poniżej terenu posadowienia parkanu, zaś podstawa „bastio
nu” mieści się o I m niżej od chodnika międzymurza, a podstawa przedmurza o około 
3,20 m poniżej podstawy bastionu. Mur u dołu ma grubość około 1 m, a ku górze zwęża 
się wewnątrz uskokami. W kondygnacji dolnej mieściły się pierwotnie 4 otwory strzelni
cze, o ościeżach zwężających się do wewnątrz (o wymiarach 84 x 147 cm), w środkowej
-  5 strzelnic (o przeciętnych wymiarach 85 x 94 cm), w górnej 8 otworów strzelniczych 
(65 x 75 cm). „Bastion” zbudowano jako otwarty, bez ściany średnicowej69. J.E. Dut
kiewicz ocenił tę konstrukcję w następujący sposób:”Już samo regularne założenie rzu
tu, usytuowanie w eksponowanym miejscu przedmurza, ekonomia w wyzyskaniu miej
sca zarówno co do wysokości, jak i rozplanowania poziomego świadczą, że przedstawia 
on nowożytny typ obronny w stosunku do poprzedniego-średniowiecznego. Regularne 
rozmieszczenie na trzech kondygnacjach mijających się w pionach otworów strzelni
czych, górnych dla ręcznej i dolnych dla ciężkiej broni, świadczy o przeznaczeniu tego 
obiektu na gniazdo skutecznej siły ognia, obejmującego obstrzałem całe przedpole mu
rów. Konstrukcja bastionu i rozmieszczenie jego siły ogniowej oparte są niewątpliwie na 
obliczeniach matematycznych. Pozostawienie otwartej ściany wewnętrznej zapewniało 
zarówno łatwość dostawy amunicji, jak i odprowadzenie dymu i gazów powstałych po 
wystrzałach. Doprowadzenie broni i zaopatrzenia odbywało się przez międzymurze. 
Nieznany pozostaje niestety zarys i profil otaczających bastion fos i wałów, które miały 
nierozerwalny związek zjego konstrukcją i kierunkiem ognia”70.

Bramy w Tarnowie przebudowywali: murator Marcin -  Pilzneńską(wschodnią), a 
Bartłomiej -  Krakowską (zachodnią). Prace polegały prawdopodobnie na rozbudowie 
Pomieszczeń wewnętrznych, a może i nadbudowie attyk lub dobudowie „wycieczki” 
(propugnaculum)71. A. B. Krupiński sugeruje, że być może wtedy (1513 -1522) dobu
dowano przed bramą zachodnią okrągły barbakan, na którego relikty natrafiono w trak
cie prac ziemnych u zbiegu obecnych ulic: Krakowskiej, Wałowej i W. Witosa (Targo
wej)72. Już od roku 1537 pojawiają się rachunki za dostawę saletry i prochu, z czego 
Wyciągnąć można wniosek, że prace budowlane były na ukończeniu i przystąpiono do

1,7 S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od X V d o  XVIII wieku, „Archiwum Komisji 1 listorii 
Wojskowej" PAU, nr 3, Kraków 1937, s. 314-315.
™ J. E. Dutkiewicz, Materiały źródłowe..., s. 270-71.
"  Obecnie, zc względów konstrukcyjnych został podmurowany.
' J- li. Dutkiewicz. Materiały źródłowe.... s. 274.

7\ Tamże, s. 270-71.
'  W. Gryl, Przypadkowe odbycia  archeologiczne podczas prac komunalnych w Tarnowie. Tarnów 1977, 
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gromadzenia zapasów uzbrojenia, co zdaje się potwierdzać inwentarz miasta z 1555 
roku, w którym wyliczono znaczną ilość broni i zbroi73.

Ostatnie wzmiankowane roboty, prowadzone w r. 1544 przez mistrza Tomasza, 
obejmowały nieokreślony bliżej odcinek przedmurza od strony północno-zachodniej74. 
Mur wykonywany był częściowo z kamienia i cegły, o czym świadczą rachunki na do
stawę kamienia, a częściowo z samej cegły. Na podstawie pomiarów cegły zachowanej 
w murach, możemy określić jej wielkość: 7,5-8 x 15 x 27 cm75. Kamień łamano prawdo
podobnie w Skrzyszowie i w miejscowościach położonych na południe od miasta, jak 
Zalasowa, Szynwałd, Łękawica i Trzemeszna, gdzie występują złoża piaskowca ciężko- 
wickiego76. Są również wzmianki o łamaniu kamienia w górach i o skupowaniu go od 
chłopów z okolic położonych na północ od miasta (Łukowa, Żuków, Pawężów), gdzie 
nie ma złóż kamienia. Z pewnością mowa tu o kamieniach eratycznych, jakie licznie 
występują w dolnych partiach murów77.

Na podstawie zachowanych wzmianek z XVI -  XVIII wieku oraz wyglądu zacho
wanych murów i bram, a także uwzględniając sytuację terenową, J. E. Dutkiewicz pod
jął próbę odtworzenia wyglądu dawnych murów miejskich. Jego zdaniem: „Mury biegły 
po linii nieregularnego owalu, którego oś podłużna rozciąga się ze wschodu na zachód. 
W miejscach gdzie oś ta przecina owal, istniały pierwotnie dwie główne bramy miejskie: 
na zachodzie w ul. Katedralnej, w linii posesji 3 i 4 -  Brama Krakowska, a na wschodzie 
w ul. Pilzneńska Brama, w linii posesji 1 i 4 -  Brama Pilzneńska. Owal załamuje się w 
formie kąta rozwartego od strony południowo-zachodniej, gdzie pierwotnie łączył się z 
nim narożnikiem, otoczony własnym murem obronnym kompleks zabudowań kościoła i 
klasztoru oo. bernardynów. Miasto opasane było częściowo podwójnym pierścieniem 
murów: wewnętrznym, położonym na krawędzi, tzw. parkanem, i zewnętrznym, opar
tym o stopę wzgórza, tzw. przedmurzem, przebiegającym poniżej parkanu”78. I dalej: 
„...pas przedmurza znajdował się niemal wyłącznie tylko przy północnej i północno- 
zachodniej części obwodu murów, natomiast od południa było go brak albo istniał tam 
tylko mały odcinek przy ul. Taras. Ilość baszt przy północnej części obwodu wynosiła 6- 
7, a południowej 2-3. Było to zresztą uzasadnione i układem plastycznym terenu i ko
niecznością zagęszczenia punktów obstrzału, jakim były baszty na silnie wygiętym od 
tej strony luku obwodu murów. Od północy i północnego -  wschodu zanika w dodatku 
wydatna w innych punktach różnica poziomów terenu, co również wymagało dodatko
wego wzmocnienia punktów obrony”79.

Według danych przytoczonych przez J. Widawskiego, powierzchnia miasta oto
czonego murami wynosiła ponad 6 ha, a długość linii obwarowań liczyła ponad 900 
m80.

Materiały kartograficzne i ikonograficzne jakimi dysponujemy do odtworzenia 
murów miejskich w Tarnowie sąnieliczne. Najstarszym znanym dziś widokiem Tamowa,

73 J. E. Dutkiewicz, Tarnów..., s. 55: J. E. Dutkiewicz, Materiały źródłowe.... s. 251.
74 J. E. Dutkiewicz, Materiały źródłowe..., s. 271.
75 Tamże, s. 255.
76 Wszystkie te wsie należały do Tarnowskiego: A. Pawiński, Małopolska, [w:] Polska szesnastego wieku 
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jest panorama miasta w tle figuralnej płyty maniery stycznego epitafium Stanisława i 
Katarzyny Ziębów, datowanego na rok 1622, znajdującego się w kaplicy Rozesłania 
Apostołów w obecnej katedrze tarnowskiej. Układ wież ratusza i katedry wskazuje, że 
jest to widok miasta od strony północnej. Na fantastycznym tle falistych pagórków 
widoczny jest fragment muru obronnego z otworami strzelniczymi i basteją. Według S. 
Potępy jest ona identyczna w formie z basteją zachowaną wśród północnych fragmentów 
murów miejskich81. Kolejnym chronologicznie jest widok miasta umieszczony pod 
drzewem genealogicznym Tarnowskich z 1644 roku. Jest to panoramiczne ujęcie miasta 
otoczonego podwójnym murem z wydatną bramą pośrodku. Za murem ponad rzędami 
domów górują trzy budowle: kolegiata, ratusz i klasztor bernardynów. Wizerunki tych 
obiektów ukazane sąjednak z perspektywy różnych stron świata, co może sugerować, 
że rysujący nie miał ambicji dokumentacyjnych. Widok ten, to raczej wynik pewnej 
wiedzy o mieście, niż jego wizerunek82. Kolejna rycina przedstawiająca miasto wykonana 
została w roku 1688 przez Willema Swidde, na podstawie rysunku Ericha Dahlbergha, 
oficera wojsk szwedzkich i zamieszczona w wydanym w 1696 roku dziele Samuela 
Puftendorfa opisującym losy Karola Gustawa. Rycina przedstawia bitwę pod Wojniczem, 
która miała miejsce w 1655 roku83. Panoramę tą zaliczyć jednak trzeba do widoków 
fantastycznych, a sam Dahlbergh prawdopodobnie nigdy w Tarnowie nie był.

Materiały kartograficzne w większości pochodzą dopiero z czasów po zburzeniu 
większej części murów z bramami i basztami, tj. po roku 179084. Z najstarszych wyli
czyć tu można dwa plany miasta -  pierwszy z r. I79685 i drugi z 181486 oraz dwa 
rysunki Zygmunta Vogla wykonane około roku 180087.

Jeszcze jedną liczącą się w dziejach miasta inicjatywą późniejszego hetmana Tar
nowskiego była przebudowa ratusza. Parterowy budynek został podniesiony o jedną 
kondygnację i przykryty pogrążonym dachem, który osłonięto z czterech stron wysoką 
attyką. Od strony południowej dodano zewnętrzną klatkę schodową. Przebudowę tą przy
pisuje się Janowi Marii Padovano88. Być może ten sam architekt pracował na zlecenia 
larnowskiego w tarnowskiej kolegiacie, wykonując nagrobne pomniki członków jego 
rodziny.

Niewątpliwie na zlecenie Tarnowskiego około roku 1520 wykonano nagrobek jego 
matki -  Barbary z Rożnowa. W pomniku tym nowe renesansowe prądy wyrażone zosta
ły przez artystę wychowanego jeszcze w szkole gotyckiej i pracującego więcej w drew
nie niż w kamieniu89. W przypadku pomnika pierwszej żony Jana Amora -  Barbary z 
•ęczyna, autorzy licznych opracowań nie są zgodni co do czasu jego powstania. Godząc
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Sl< M. Sobieszczański. Ratusz w Tarnowie. „Tygodnik Ilustrowany”. 1876, s. 66; J. Leniek. F. Herzig, F. 
Leśniak. Dzieje m iasta.... s. 27; A.B. Krupiński. Architektura Tarnowa..., s. 49; H. Kubaszewska. Podo
bano Giovanni Maria [w;] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed  
, 966 r.), t. VI, red. K. Mikocka -  Rachubowa, M. Biernacka. Warszawa 1998. s. 378-391.



różne opinie na ten temat, należy przyjąć, że powstał on między 1527 a 1536 rokiem. Z 
całą pewnością uznać go możemy za jeden z najpiękniejszych zabytków sztuki renesan
sowej w naszym kraju. Autorstwo jego przypisuje się Janowi M. Padovanol)0, ale i Bar
tłomiejowi Berrecciemu91. Kolejnym grobowcem powstałym z inicjatywy hetmana jest 
pomnik „trzech Janów” -je g o  ojca, starszego przyrodniego brata i synka-Jana  Alek
sandra. Powstał on prawdopodobnie po 1550 roku. Autorstwo jego do dziś nie zostało 
ustalone. Nie ulega jednak wątpliwości, że twórca był mistrzem dużej klasy i stworzył 
dzieło wybitne9- . Być może ten sam artysta wykonał południowy portal kolegiaty (naj
prawdopodobniej zlecony przez hetmana lub jego ojca Jana Amora Tarnowskiego)93.

Kolej teraz na omówienie działań hetmana w rodowej siedzibie Leliwitów, czyli w 
zamku na górze św. Marcina. Archeolodzy prowadzący prace wykopaliskowe na zam
ku, wyróżniają budowle powstałe w czasach hetmana Tarnowskiego jako trzecią fazę 
rozwojową94. Tarnowski, znający nowoczesne fortyfikacje bastionowe na południu i 
zachodzie Europy, zmodernizował urządzenia obronne swojego zamku, przystosowując 
je  do zmienionych przez użycie artylerii metod walki. Odkryte relikty założenia bastio
nowego pozwoliły badaczom na wysunięcie przypuszczenia, że prawdopodobnie zamie
rzano cały zamek otoczyć pasem murów (o grubości około 5 m), które w najsłabszych 
odcinkach miały być wzmacniane basztami lub półbasztami, oraz „arsenałem” zamyka
jącym dostęp do zamku od strony wschodniej i południowo-wschodniej. Z umocnień 
tych widoczne dziś są: basteja usytuowana przy północno-wschodnim narożniku założe
nia i tzw. arsenał. Był to piętrowy budynek z kamienia i cegły, którego grubość murów 
dochodziła do około 4 m. Wzniesiono go na planie zbliżonym do prostokąta (boki połu
dniowy i wschodni łącząsię pod kątem około 85 stopni) o wymiarach zewnętrznych 18 
x 36 m i wewnętrznych 9 x 27 m. Przestrzeń tą zajmowała sala, której kolebkowe skle
pienie z lunetami opierało się na czterech prostokątnych filarach. Zachowane ślady wska
zują, że była ona otynkowana. Od strony zachodniej, z dna suchej fosy, prowadził do 
niej stosunkowo wąski (1,5 m) korytarz. Z niego wiodło wejście do okrągłej klatki scho
dowej, łączącej obie kondygnacje arsenału. Wewnątrz tej klatki znajdowała się studnia, 
z poziomu której wiódł korytarzyk na pierwsze piętro budynku. Poza opisaną, odkryto 
jeszcze dwie inne klatki schodowe znajdujące się wewnątrz obiektu. „Arsenał” na obu 
kondygnacjach zaopatrzono w 18 strzelnic (5 od strony północnej, 8 od wschodniej, 4 od

m Dziełem tego artysty jest też dekoracja kamieniarska mieszczańskiego Domu Mikołajewskiego /. roku 
1524 (J. E. Dutkiewicz. Tarnów.... s. 52-53: J. Dutkiewicz, Grobowce rodziny Tarnowskich w kościele 
katedralnym..., s. 4-12); P. Mrozowski. Polskie nagrobki gotyckie, s. 231-232.

J. E. Dutkiewicz, Grobowce rodziny Tarnowskich..., s. 23-32; W. Dworzaczek, Hetman..., s. 279. 
,JIA. Fischinger, Ze studiów nad rzeźbą figuralną kaplicy Zygmunt owskiej, „Folia Historiae Artium”, X, 
1974, s. 117-137; M. Kornecki, O renesansowych i manierystycznych pomnikach bazyliki katedralnej w 
Tarnowie. „Currenda". 1974. nr 5-7, s. 146-153; H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 
1976. s. 64-66; H. Kozakiewiczowa. Rzeźba XV! wieku w Polsce, Warszawa 1984, s. 56-59. 
n  J. E. Dutkiewicz. Grobowce rodziny Tarnowskich..., s. 13-23: A. Fischinger. Ze studiów nad rzeźbą 

figuralną.... s. 127-134: W. Dworzaczek, Hetman.... s. 279-80: M. Kornecki.O renesansowych i ma- 
nierystycznych pom nikach.... s. 148, opowiada się za przypisaniem tego pomnika warsztatowi Berrec- 
ciego. a jego przekomponowanie pb przeniesieniu na inne miejsce -  Padovano; H. i S. Kozakiewiczowie, 
Renesans w Polsce..., s. 158-159; H. Kozakiewiczowa, R zeźbaX V !w ieku..., s. 50, 112, 140, opowiadają 
się również, za rzeźbiarzem z jednego z tych warsztatów: por. H. Kubaszewska. Padovano Giovanni 
Maria..., s. 378-391.
93 Niektórzy autorzy przypisują inicjatywę powstania tego portalu ojcu hetmana Janowi Amorowi; patrz 
rozdział o Tarnowskich; E. Trajdos. Portal południowy katedry w Tarnowie, BHS XXII. 1960. nr 2 s. 
179-184.
1,4 E. Dworaczyński, J. Okoński, Zamek tarnowski..., s. 7-8.



południowej i 1 od zachodniej). Miały one niewielką szerokość, około 30 cm, co pozwa
la na stwierdzenie, że przystosowane były do ręcznej broni palnej lub małych dział. W 
grubości ściany północnej budynku odkryto kolejną klatkę schodową wiodącą do piwni
cy (przez badaczy nazywanej kazamatą), znajdującej się 7 m poniżej poziomu wejścia 
do arsenału. Jest to przesklepione kolebkowo pomieszczenie o powierzchni 9 m2, z okrą
głym kanałem wentylacyjnym, strzelnicą i nieregularnym okienkiem -  prześwitem do 
wnętrza arsenału. Wysokość zachowanych murów waha się od 2 do 8 m. Od strony 
zamku wysokiego prowadzi ukośnie w dół szeroka poterna -  rampa, której zewnętrzną 
ścianę stanowi mur obronny zamku XV-wiecznego. Wiedzie ona przez przejście, prze
sklepione w grubości muru, do północno-zachodniej części arsenału. Autorzy opraco
wania sugerują, iż pierwotnie celem pokonania różnicy poziomów, mogła ona posiadać 
kilka stopni95. W trakcie odgruzowywania schodów do kazamaty odkryto dwie wnęki 
po wyjętych cegłach, zamurowane nie wypaloną gliną. W środku pierwszej wnęki od
kryto 700 monet złożonych luźno, a w drugiej skórzany mieszek zawierający 298 monet. 
Są to dobrze zachowane monety miedziane i srebrne, polskie, litewskie, pruskie i szwedz
kie. Na ich podstawie stwierdzono, że zdeponowano je  przy końcu wieku XVII lub na 
Początku XVIII96.

Za życia hetmana prace budowlane przeprowadzono również na zamku niskim. 
Wzmocniono wschodni odcinek muru obronnego z przyczółkiem mostu, a do budynku 
bramnego dostawiono ceglane przypory. Skarpę niwelującą różnicę poziomów obu przy
czółków mostowych podwyższono o około 70 cm i utwardzono ceglanym brukiem97. 
Wyremontowano mur obwodowy, nie zmieniając jednak jego pierwotnego przebiegu. 
Dziedziniec, który do tej pory był wyraźnie pochylony w stronę zachodnią, zniwelowano 
Przez usypanie gruzowej warstwy wyrównawczej i ułożenie ceglano -  kamiennego bru
ku. Prowadzono również pewne prace kanalizacyjne, o czym świadczą wykute w skale 
rowy i zalegające w nich pozostałości drewnianych rur z żelaznymi obręczami. Dla 
Wzmocnienia systemu obronnego zamku niskiego, od strony północnej, zachodniej i po
łudniowej usypano solidny wał ziemny, częściowo posadowiony na wcześniej już istnie
jącym. Od strony największego zagrożenia tj. od południowego-zachodu usypano pseu- 
dobastion ziemny w postaci potrójnego wału98.

W tym czasie zamek przeżywał okres swej największej świetności. Sam Jan Amor 
niezbyt często tu przebywał, przyjmował w nim jednak wybitnych gości. 1 tak, jak już 
Wspomniałam, w 1528 roku przez około 6 miesięcy Tarnów był główną kwaterą Jana 
Zapolyi i jego sprzymierzeńców, którym hetman udzielił schronienia. Stąd prowadzono 
wszelkie akcje zmierzające do odzyskania korony węgierskiej99. W roku 1537 przyjmo
wał tu Zygmunta Starego i Bonę100.

Dwór hetmana był bardzo liczny i okazały, stanowił ważny ośrodek kultury rene
sansowej w Polsce. Poprzednio pisałam już ojego znajomościach, a często i przyjaźniach,

h M. Nowosad - Grvlowa. Zamczysko w Tarnowie w świetle ostatnich badań archeologicznych.... s. 
405-407; taż. Wykopaliska na terenie tarnowskiego Parku Kultury i Wypoczynku, „Ziemia", R. 1969-70. 
s- 218-220: E. Dworaczyński, J. Okoński, Zamek tarnowski..., s. 7-8.

1 M. Nowosad -  Grylowa. Wykopaliska na terenie tarnowskiego Parku..., s. 219-220: M. Nowosad -  
Grylowa. J. Natkaniec -  Frasiowa, Skarb monet srebrnych i miedzianych z zamczyska w Tarnowie. AAC, 
<969. t. XI. s. 97-104.

E. Dworaczyński. J. Okoński. Zamek tarnowski..., s. 10.
* Tamże, s. 10.
" Z.. Spieralski, Jan Tarnowski..., s. 114-120: W. Dworzaczek, Hetman..., s. 29-35.
1,1 W.Dworzaczek. Hetman..., s. 81, tam dalsza literatura.



z najwybitniejszymi osobistościami epoki w Polsce. Bywali oni częstymi gośćmi w 
tarnowskim zanikli i oni też współtworzyli jego atmosferę. Wiemy, że była tam bogata 
biblioteka, w której zgromadzono zarówno stare kodeksy rękopiśmienne, jak i druki 
współczesne. Mieściło się tu również archiwum, w którym gromadzono nie tylko 
dokumenty rodzinne, ale także wytwory hetmańskiej kancelarii. Tarnowski gromadził 
również dzieła sztuki i starą broń. Miał własną kapelę, złożoną z dziesięciu muzyków, 
którą ponoć użyczał nawet królowi101. Wygaśnięcie tej linii Tarnowskich i przejście 
Tarnowa w obce ręce rozpoczęły proces upadku rezydencji.

Po śmierci hetmana i rychłym zgonie jego sy n a -Ja n a  Krzysztofa, zamek prze
szedł w ręce ostatniej z tej linii Tarnowskich -  Zofii Ostrogskiej. Doszło wtedy do „woj
ny o rarnów”, między Stanisławem Tarnowskim i Konstantym Ostrogskim. Historią 
tego zatargu zajmiemy się bliżej w następnym podrozdziale. Tu jednak należy wspo
mnieć, że w wyniku zbrojnego najazdu na zamek został 011 całkowicie spustoszony. 
Wyrabowano nie tylko piwnice i spichrze, ale bibliotekę, archiwum i zbrojownię10-. 
Ponieważ Ostrogscy, w których ręce przeszedł zamek, nie interesowali się nim zbytnio i 
nie uczynili z niego swej rezydencji, obiekt powoli zaczął niszczeć.

Niewiele mamy przekazów, na podstawie których można by pokusić się o rekon
strukcję wyglądu gniazda rodowego Tarnowskich w czasach jego świetności. Źródła 
ikonograficzne sąnieliczne i nie w pełni wiarygodne10- . Nie zachowały się żadne inwen
tarze (może w ogóle ich nie było?) zamku z czasów Tarnowskich. Pierwszy opis zamku 
pochodzi z roku 1605 i został spisany przy podziale ojcowizny między Januszem i Alek
sandrem, synami Konstantego Ostrogskiego i Zofii z Tarnowskich: „Składał się z dwóch 
części, to jest z pierwotnego zamku wysokiego i później dobudowanego zamku niższe
go. Prócz tego dzielił się na przygródek, gmachy nowe, gmachy stare, bramne, baszty, 
zwierzyniec, winnicę, stara i nowąchmielarnię, słodownię, browar, lodownię, cegielnię
i piece wapienne. W obrębie samego budynku zamkowego mieściły się: kaplica pod 
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, a w niej ołtarz pod wezwaniem św. Krzyża, 
wielka sala, łaźnia, piekarnia, trzy kuchnie, 2 stajnie, 9 izb, i tych 5 w zamku wysokim, 
12 komnat w zamku wysokim, 15 sklepów, z tych 11 w zamku wysokim, 2 komory i 5 
izdebek, z tych 3 w zamku wysokim, razem izb, przeznaczonych na mieszkanie, było 44. 
W starszym wysokim zamku były pokoje okazalsze i służyły dla panów i reprezentacji 
dworu, nosiły nawet osobne nazwy, jak np.: izba fladrowa, izba stołowa, drabancka, 
gródecka, złocista, komnata, w której mieściły się piękne rzeźby i posągi” 104.

Po śmierci Janusza Ostrogskiego w 1620 roku zamek przeszedł w ręce Zasławskich, 
potem po kolei: Lubomirskich, Zamoyskich, Radziwiłłów, Koniecpolskich, Walewskich
i Sanguszków. Już nigdy nie pełnił funkcji rezydencjonalnych, urzędowali w nim bur- 
grabiowie, a obiekt stopniowo chylił się ku upadkowi. W 1747 roku książę Janusz Alek
sander Sanguszko pozwolił zakonnikom z klasztoru bernardynów użyć materiału po
chodzącego z rozbiórki zamku do budowy kościoła105. Od tej pory ruiny traktowano 
jako kamieniołom i niemal doszczętnie rozebrano. W 1848 roku usypano na gruzach 
kopiec ku czci pomordowanych powstańców i ofiar rzezi galicyjskiej z 1846 roku106. W 
takiej postaci zamczysko dotrwało do początków XX wieku.

101 Tamże, s. 259-268.
1112 Tamże, s. 397-400: E. Dworaczyński, .1. Okoński, Zamek tarnowski. . .. s. 4.
m  Omówiłam je  przy opisie murów miejskich.
1114 J. Leniek, F. Herzig. F. Leśniak. Dzieje miasta lam ow a..., s. 39-40.
11,5 Tamże, s. 40.



Pierwsze badania, a właściwie oględziny pozostałości zamku, przeprowadzili we 
wrześniu 1909 roku Marian Wawrzeniecki i Włodzimierz Demetrykiewicz. W efekcie 
powstała krótka notatka i odręczny szkic terenowy107. Jesienią 1938 roku książę San- 
guszko ofiarował teren zamku wraz z najbliższym otoczeniem miastu, w celu zorgani
zowania tu parku miejskiego. Aby wyznaczyć granice zieleńca, Zarząd Miasta zlecił 
Przeprowadzenie badań archeologicznych. Wykopaliska prowadzone przez Gabriela 
Leńczyka rozpoczęły się 6 czerwca 1939 roku i trwały do wybuchu wojny. Dokumenta
cja szczęśliwie zachowała się w zbiorach archiwum Muzeum Archeologicznego w Kra
kowie. Na tej podstawie Stanisław Kołodziejski opublikował krótki opis tych prac108. W 
czasie ich trwania na zamku górnym odsłonięto fundamenty okrągłej wieży oraz część 
murów obwodowych i przylegających do nich budynków, a na zamku dolnym odsłonięto 
basztę i pozostałości zabudowań gospodarczych. Odkryte w czasie badań zabytki ru
chome datowano od XIV do XVIII wieku109. Po wojnie, w 1963 roku podjęto badania z 
inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Miasta Tarnowa, przy współudziale 
Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Badaniami kierował Andrzej Żaki z Kar
packiej Ekspedycji Archeologicznej krakowskiego Oddziału PAN. Prace terenowe pro
wadziła Marta Nowosad, a nadzór nad nimi z ramienia Towarzystwa Opieki nad Zabyt
kami sprawował Józef E. Dutkiewicz. Wykopaliska trwały do roku 1969 i w tym czasie 
Przebadano przeważającą część zamku wysokiego i tzw. arsenał. Wyniki pozwoliły na 
Wyróżnienie trzech faz rozwojowych założenia"0. Kolejny etap prac rozpoczął się w 
•979 roku i był prowadzony przez Pracownię Archeologiczno -  Konserwatorską kra
kowskiego Oddziału PP Pracownie Konserwacji Zabytków. Konsultantami prac byli: 
Janusz Bogdanowski z Politechniki Krakowskiej i Jerzy Kruppe z Instytutu Kultury 
Materialnej PAN w Warszawie"1. Od tej pory badania trwały z przerwami do roku 
1985. Prace terenowe prowadził Eligiusz Dworaczyński ze współpracownikami. Kon
centrowały się one przede wszystkim na zamku niskim"2.

Jeszcze jednym obiektem w Tarnowie, którego przebudowy dokonano za życia 
Jana Amora, był klasztor oo. bernardynów. Zabudowania klasztorne były kilkakrotnie 
niszczone, głównie przez pożary przedostające się z miasta. W literaturze wymienia się

"* M. Szopę, Grodziska i zamczyska województwa tarnowskiego.... s. 114-121; B. Guerquin, Zamki..., s.
307-308.
'"7 M. Wawrzeniecki. Tarnowiec pod  Tarnowem.... s. 337.

G. Leńczyk, Katalog grodzisk i zamczysk.... s. 32.
Tamże
Wstępne sprawozdania z tych badań były drukowane w Informatorze Archeologicznym. Badania 1967. 

s- 371-372; 1968. s. 402-403; oraz w kilku artykułach: A. Żaki. Zamczysko w Tarnowie i perspektywy 
badań średniowiecznych warowni karpackich. AAC, 1965. t. VII, s. 97-111; tenże, Badania archeolo
giczne w dorzeczu Dunajca w 1964 roku. SA ,1966, t. 18, s. 280-285: A. Żaki. M. Nowosad -  Grylowa, 
Wyniki badań zamczyska w Tarnowie w r. 1965. AAC. 1966. t. VIII. s. 239-243; M. Nowosad -  Grylowa, 
Zamczysko na Górze św. Marcina w' Tarnowie. ZOW, 1968. t. XXXIV, s. 204-207; taż. Zamczysko w 
lamowie w świetle ostatnich badań archeologicznych.... s. 405-407; taż. Wykopaliska na terenie tar
nowskiego Barku Kultury i Wypoczynku.... s. 218-220; M. Nowosad -  Grylowa, J. Natkaniec -  Prasiowa, 
Skarb monet srebrnych i miedzianych z zamczyska w Tarnowie.... s. 97-104.
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|986. s. 12-13.
12 Wstępne sprawozdania z tych badań były drukowane w Informatorze Archeologicznym, Badania 1981. 
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1 Potrzeby badań archeologicznych zamku na Górze Sw. Marcina w Tarnowie. „Sprawozdania z posie
dzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie. 1984. t. XXVI11/1 -2, s. 10-12.



trzy najgroźniejsze w skutkach w latach: 1617, I663 iw  1 7 3 5 " \P o  kolejnych katakli
zmach obiekt poddawany był częściowym remontom i modernizacjom, głównie w stylu 
barokowym1 M. Kolejnych znacznych przekształceń zespołu dokonano w wieku XIX. Z 
dawnego założenia do dziś zachował się przede wszystkim kościół. Uległ on jednak 
znacznym przeróbkom, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zwłaszcza korpus w ni
czym dziś nie przypomina pierwotnej świątyni. Nieco lepiej zachowanejest dawne pre
zbiterium, które w roku 1942 częściowo regotycyzowano. Zostały tu zrekonstruowane 
pierwotne okna i uwidoczniono rombowy układ z cegieł zendrówkowych o wymiarach 
7,5 x 13 x 27 cm. W jednym z zachowanych budynków poklasztornych (znajdującym 
się obecnie po przeciwnej stronie ulicy Kniewskiego, poprowadzonej w XIX wieku przez 
dawny teren wirydarza), zachowały się częściowo gotyckie mury i piwnice. Z murów 
obronnych dotrwały resztki kurtyny południowej o długości około 130 m i północnej 
długości 70 m. Na obu widoczne są ślady gniazd na belki ganku straży. Podobno pod 
zabudowaniami klasztornymi znajdują się jeszcze zasypane piwnice"5. W budynku ko
ścielnym mieści się obecnie Archiwum Państwowe i Urząd Planowania i Zabudowy 
lamowa, jedynie parterowa część prezbiterium spełnia funkcje sakralne, gdyż w 1960 
roku powstała tu kaplica kościoła polsko-narodowego. W zabudowaniach poklasztor
nych funkcjonują biura i mieszkania prywatne. W 1988 roku przeprowadzono wstępne 
badania archeologiczne, obejmujące południowy odcinek muru obwodowego klasztoru. 
Stwierdzono, że ceglany mur zbudowano na kamiennym fundamencie, wspartym na 
ceglanych lukach konstrukcyjnych. Datowano tę konstrukcję na drugą połowę wieku 
XV. Stwierdzono ponadto, że lico muru zostało mocno zmienione przez naprawy, które 
miały miejsce prawdopodobnie w czasach gdy Tarnów pozostawał w rękach hetmana 
Jana Amora Tarnowskiego. Lico muru od strony wewnętrznej było odchylone od pionu
i wzmocnione nierównomiernie rozmieszczonymi przyporami. Korona murów od ze
wnątrz była osłonięta ceglanym przedpiersiem, a od wewnątrz poszerzona nadwieszo
nym drewnianym pomostem116.

B. Kumor wspomina natomiast, że drewniane zabudowania konwentu ss.bernar
dynek pobudowano w Tarnowie około roku 1550 „blisko murów cmentarza” i inicjaty
wę tą przypisuje Tarnowskim117.

Jak widać z przedstawionych powyżej informacji, rodzinne miasto wiele zawdzię
czało hetmanowi Tarnowskiemu. On sam jednak niezbyt często tutaj przebywał. Zesta
wienie listów pisanych przez niego z różnych miejscowości pokazuje, że stosunkowo 
najczęściej bywał w starościńskim zamku w Sandomierzu, jak również w stolicy. Z 
prywatnych siedzib ulubioną była Wiewiórka"8.

Urząd starosty sandomierskiego Jan Amor pełnił w latach 1525 -  1552"9. 
Przebywając w Sandomierzu zamieszkiwał najprawdopodobniej w zamku, który na 
miejscu wcześniejszego grodu wzniósł jeszcze Kazimierz Wielki120. Pierwsze badania

J. Wilczek. Wiadomości o początkach biskupstwa, kapituły i początkach dzisiejszego kościoła kate
dralnego w Tarnowie. ..Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy’-, Przemyśl 1836, R. IV. z. III. s. 98: F. I lerzig, 
Katedra niegdyś kolegiata w Tarnowie.... s. 97, 99.
114 W 1671 roku. od strony północnej, dobudowano do nawy kościelnej kaplicę podziemną zwaną Wię
zieniem Chrystusa. Po roku 1703 wybudowano nad niątzw. Pretorium (Klasztory bernardyńskie w Pol
sce.... s. 373-378; J. I. Frazik, W. Borek. Dawny kościół i klasztor bernardynów w Tarnowie.... s. 212).
115 J. I. Frazik. W. Borek. Dawny kościół i klasztor bernardynów w Tarnowie__s. 216-217.

E. Dworaczyński. Mur obronny dawnego klasztoru O.O. Bernardynów m’ Tarnowie..., s. 28-29.
117 B. Kumor. Prepozytura tarnowska.... s. 255-256.
"* W. Dworzaczek. Hetman.... s. 259.



wykopaliskowe przeprowadzono tu w 1959 roku pod kierunkiem Jerzego Gąssowskiego
i Adama Miłobędzkiego121, kolejne w latach 1981 -83 przez PP PKZ Oddział w Rzeszowie 
pod kierownictwem Michała Proksy122. Pomimo nowszych badań, najpełniejszym studium 
dotyczącym dziejów zamku jest nadal praca A. Miłobędzkiego pochodząca z 1967 roku
1 2 3

W latach 1513-1526 na polecenie Zygmunta Starego zamek poddano gruntow
nej przebudowie. Zakończono ją  więc na samym początku urzędowania Tarnowskiego. 
Następne prace miały miejsce w roku 1546. Wiadomo o nich jedynie, że „pro edificis 
castr i sandomiriensis” wydano wówczas 800 florenów, niestety nie wiemy, co za te 
Pieniądze wykonano124, natomiast kolejna duża przebudowa miała miejsce w latach 1564 
~ 1565, czyli już po przekazaniu urzędu Janowi Krzysztofowi1-5. Na podstawie zapre
zentowanych powyżej faktów, nie możemy przypisać Janowi Amorowi inicjatywy ja 
kichś większych prac budowlanych na zamku. Jak już wspominaliśmy, Tarnowski miał 
również w Sandomierzu dom, który w 1540 roku wymienił na plac “Pniowski” przy 
ulicy Grodzkiej120, nie wiemy jednak czy sam go wybudował.

Większość badaczy przychyla się do twierdzenia, że ulubioną prywatną siedzibą 
Jana Amora była rezydencja w Wiewiórce koło Dębicy. W świetle tego co napisało niej 
S. Starowolski, nie można się temu dziwić: „Są też liczne zamki panów w tej ziemi dość 
znaczne, z których trzy szczególnie się wyróżniają: Rzemień jako najwarowniejszy, 
Wiewiórka dla pięknego położenia i Baranów -  najwytworniejszy” 127. Wieś ta weszła 
w posiadanie Tarnowskich jako wiano Barbary z Rożnowa, matki hetmana128 . Nie 
wiemy kiedy Tarnowski wybudował tu swoją rezydencję. W 1547 roku konsekrowano 
natomiast wybudowaną przez niego drewnianą kaplicę pod wezwaniem św. Katarzy
ny121’ . Wiewiórka po śmierci hetmana przeszła w posiadanie jego syna -  Jana Krzyszto
fa, a potem córki -  Zofii Ostrogskiej.

Pewne wyobrażenie o wyglądzie tej siedziby daje nam inwentarz „Domu Wiewió- 
reckiego” spisany w 1618 roku130. Opis jest niezwykle interesujący, a ponieważ nie jest 
nigdzie publikowany, przytoczę tu jego obszerne fragmenty. Całe założenie wraz z bu
dynkami gospodarczymi było otoczone parkanem, zaś do środka wchodziło się przez

119 Urzędnicy województwa sandomierskiego..., s. 117. nr 893.
2.1 Wersję taką znajdujemy zarówno u Jana z Czarnkowa, jak i u Długosza, a potwierdzają ją  również 

wyniki badań wykopaliskowych; B. Guerquin, Zam ki..., s. 281-282.
A. Miłobędzki. Zamek sandomierski, |w : | Studia sandomierskie. Materiały do dziejów miasta Sando

mierza i regionu sandomierskiego, red. T. Wąsowicz i J. Pazdur, Lód/, 1967. s. 243-286.
2 Po tych badaniach nie ukazało się drukiem żadne opracowanie, a jedynie notatki w „Informatorze 

Archeologicznym": 1A 1983. B. 1982, s. 275-6: IA 1984. B. 1983. s. 213; Odkryto wówczas oktogonalną 
w ieżę zamku Kazimierza Wielkiego.
L1 A. Miłobędzki. Zamek sandomierski...
124 Tamże. s. 259, 278.
125 Jan Krzysztof Tarnowski był starostą sandomierskim w latach 1552 -  1567: Urzędnicy województwa 

sandomierskiego.... s. 117, nr 894.
12.1 W. Dworzaczek. Hetman..., s. 225.
127 S. Starowolski, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego..., s. 84. Nie wiadomo nato
miast na jakiej podstaw ie A. B. Krupiński wysuwa przypuszczenie, że była to „letnia rezydencja Tarnow
skich” (Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego. Warszawa -  Kraków 1989. s. 71).
128 Wiewiórkę nabył w 1419 roku dziad hetmana Zawisza Czarny (KDM IV. 1180) jego córka Barbara z 
Rożnowa przekazała część swoich dóbr, a w tym i Wiewiórkę, synowi w roku 1509 (MRPS IV. nr 8977. 
8989).
I2'’ B. Kumor, Prepozytura tarnowska.... s. 215, 217. 256. 257. 260. 283.

11 APKr. Podhorce II. nr 302. Inwentarz Majętności Opatowskiej :  1618 rolai.



„drzwiprosie na biegunach”. W pobliżu „bramy” stał „dom”, a dalej: sernik, piekarnia, 
owczarnia, wozownia i kuchenka. A oto opis samej rezydencji:

„Dwór Wielki, o siedmi wierzchach, gontem pobity, rynny dobre, około niego rów 
głęboki (otarabowany ?) po obu stronach. Most przez rów pod dachem gontowym. Ga
nek wpośrodku jego, tynże dachami spowietrznikami. Zwód na czopach żelaznych. Wrota 
na biegunach s kuną żelazną, wrzeciądz, skobel. Parkan wokoło gontami pobity na 
czterech rogach baszteczki cztery gontem pobite z spowietrznikami drzwi do nich na 
zawiasach. Wchód do Wielkiego domu z poręczeni i z hałasami, dobremi. Drzwi do 
sieni fladrowe stare na zawiasach zamek z kluczem, Antaba, wrzeciądz skoblem. Ławy 
przy obu ścianach. Okien wielkich pięć błony w nich szklane, kraty żelazne [....] pawi
ment z tarcic. Izba stołowa, do niej drzwi fladrowe z zamkiem kluczem antabą, klamką 
odrzwia malowane. Piec kaflowy polewany. Ławy wkoło stołów zydlów 6 okien 7 około- 
nich malowanie błony szklane, kraty żelazne, posadzka ceglana. Izba naprzeciw do 
niej drzwi jladrowe, odrzwia malowane zamek z kluczem, antaba, klamka. Piec dobry, 
lawy wkoło stołu fladrowego, okien trzy z błonami szklanymi, kraty żelazne posadzka 
[...]. Do komnaty drzwi jladrowe sadzone odrzwia rzezane, zamek z kluczem antaba. 
Ławy koliste. Okien dwa z błonami szklanymi kraty w nich żelazne, komin murowany. 
Do sieni drzwi jladrowe zamek z kluczem Antabą. Drzwi do przysionka jladroM>e malo
wane, Antaba, kominek [....] Drzwi do baszteczki na zawiasach z tarcic malowane z 
skoblem, antaba okien trzy z błonami, kraty żelazne, stół jeden. Stej baszteczki drugie 
drzwi na ganek na zawiasach skoblem. Ganek z hałasami aż do drugiej Baszteczki,przy 
której [....]. Do izdebki drzwi na zawiasach. Piec dobry, okien trzy z błonami szklany
mi, posadzka ceglana. Drugie drzwi za okna ku dworowi, zamek i klucz. Ganek z hała
sami z którego do sieni wielkie drzwi (dwoie?), wrzeciądz, skobel. Na górę wschód 
sporęczą z hałasami toczonemi: Ganek z hałasami, okien dwa błony w nich szklane. 
Drzwi [....] od Wschodu na zawiasach, zamek antaba. Nadtemi schodami poręcz z 
hałasami toczonemi. Sala Wielka tarcicami położona. Strop stolarskiej roboty składa
ny. Okien 55 s błonami szklanemi. Ławy przy obu ścianach, stoły. Z tej sale ku połu
dniowi Izdebka na rogu drzwi na zawiasach malowane, zamek klucz. Piec dobry lawy 
wkoło. Okien cztery z błonami. Posadzka ceglana. Naprzeciwko komnata drzwi zielone 
z wrzeciądzem antabą komin murowany. Okien cztery posadzka ceglana polewana. 
Ławy przy dwu ścianach. Izdebka na drugim rogu drzwi fladrów ane, z klamką antabą 
[....] zamek z kluczem. Piec dobry okien cztery z błonami lawy wkoło stół jeden, po
sadzka polewana, odrzwia malowane. Kownata naprzeciwko drzwifladrowane antaba 
zamek z kluczem, lewy wkoło, stół jeden, komin murowany, posadzka ceglana. Do wy
chodku drzwi fladrowane antaba okno z błoną. Priwet na kształt szafy drzwi dwoje. Z 
tej sale wschód do leżnica (?). Drzwi na wschodzie proste z  wrzeciądzem. Sień tarcica
mi położona. Okien dwa z błonami. Izdebka na baszcie drzwi na zawiasach, antab 
dwie. Piec dobry lawy stół okien trzy posadzka ceglana. Izdebka druga drzwi proste na 
zawiasach lawy wkoło piec kajlowy. Okien dwa z błonami pawiment z tarcicy. Kownata 
na baszcie [....] szafy dwie zle, do tran silu drzwi zepsowane. Drzwi na ganek na zawia- 
sachf....] skoblami. Ganek z hałasami. 3 sale drzwi na zawiasach wschód z poręczeni 
do basteczki narożnej, w tej basteczce komór trzy jedna na drugiej aż do piwnicy na 
dolnich nie naprawione wschody popsowane. Przysionek z wielkiej sieni przed piecem  
do stołowej izby z kominem murowanem. Pod tem przysionkiem są piwnice do których 
wchodź hałasami. Piwnic pięć, drzwi powyrywane tylko dwoje zawieszone wrzeciądza- 
mi skoblami. Stych Piwnic są drzwi do basteczek narożnych w których dwu po trzy 
komory jedna na drugiej. Schody proste popsowane. Drzwi nie masz".

Inwentarz ten spisano 57 lat po śmierci hetmana, jednak całość założenia



niewątpliwie powstała na jego zlecenie i prawdopodobnie wedługjego planu, zgodnego 
z teorią budownictwa obronnego. Ponoć późniejsi właściciele rezydencji — Ostrogscy 
bywali tu często1 Jednak  czas dał znać o sobie i zaprezentowany opis przekonuje, że 
dwói wymagał remontu. Prawdopodobnie w początkach XVII wieku ograniczony fosą 
zespół dworski stracił wiele ze swej atrakcyjności, dlatego też w pobliżu wybudowano 
nowy dwór, którego opis znajdujemy w tym samym inwentarzu. Tam również za
mieszczono krótki opis wspomnianego wyżej, fundowanego przez hetmana kościoła św. 
Katarzyny: „Kościółek s. Katarzyny teraz nowo pobity przy dworze Wiewióreckim. Do 
niego drzwi na zawiasach z wrzeciądzem, skoblem, zamek z kluczem Ołtarzy trzy [....]. 
Obraz rity s. Anny, obraz greckiej Panny Maryjej. Obrazów malowanych na płótnie 
dwa..:'’" 2. '

Inwentarz kończą opisy zabudowań gospodarczych, nie wiemy jednak kiedy po
wstały, a na podstawie opisu nie można ich nawet zlokalizować w obrębie omawianego 
zespołu.

W cytowanym dokumencie spotykamy między innymi wzmiankę o winnicy: „ Win
nica nowo płotem [....] dembowym wysokim ogrodzona. Wrota na biegunie, schoba (?) 
[może szopa-A . M-K.] ceglana pod dachem gontowym ...” O zadziwiającym trwaniu 
tiadycji świadczy fakt, że jak stwierdziłam, jedno z pól w pobliżu „grodziska” do dziś 
■'osi nazwę „Winnica”. Jak wynika z notatki w archiwum WKZ w Rzeszowie'” , właści
ciel pola wyorywał tu (tzn. na „grodzisku”) fragmenty cegieł a pod nimi stwierdził głę
boki otwór. Można przypuszczać, że są to pozostałości wzmiankowanego w opisie ce
glanego budynku. Inne pole w pobliżu nosi nazwę „Stawy”, a cytowany inwentarz wy
mienia „trzy sadzawki pode dworem”.

Weryfikacyjne badania archeologiczne przeprowadzono w Wiewórce w 1961 
roku1’4. Na niewielkim wzniesieniu na wschód od drogi Dębica -  Radomyśl Wielki od
kryto pozostałości dworu obronnego. Fosa, szeroka na 7 m i głęboka obecnie na 2-3 m, 
otacza niewielkie wzniesienie w kształcie prostokąta o wymiarach około 30 x 60 ni. Na 
Powierzchni nie widać śladów dawnej zabudowy. W trakcie badań stwierdzono od strony 
zachodniej istnienie małego wału ziemnego, którego obecnie nie ma. Na podstawie zna
lezionych fragmentów ceramiki naczyniowej i kafli piecowych, obiekt datowano na późne 
średniowiecze1’3. W 1966 roku kolejne badania, tym razem powierzchniowe, dopro
wadziły do odnalezienia zaledwie jednego kawałka ceramiki nowożytnej136. Obiekt do 
dziś jest znakomicie zachowany, między innymi dzięki opiece i zainteresowaniu właścicieli 
Pól (aż czterech), a właściwie nieużytków, leżących na terenie grodziska (dworzyska). 
Niestety, szerzej zakrojonych badań wykopaliskowych nigdy tu nie przeprowadzono. 
Wprawdzie obiekt nie jest zagrożony, jednak jego stan i znakomity opis jakim 
dysponujemy, stwarzają rzadko spotykaną okazję do podjęcia próby pełnej rekonstrukcji

131 SGKP, i. XIII. s. 432.
33 APKr, Podhorce II. nr 302. Inwentarz Majętności Opatowskiej z 1618 roku.
33 Archiwum Muzeum Archeologicznego w Rzeszowie. Teka nr 581. notatka z dnia 6.08. 1961 r.
"* Badania prowadzili A. Talar i A. Jodłowski, tamże.

K. Moskwa, Wyniki konserwatorskich hadań powierzchniowych w woj. rzeszowskim w roku 1961, 
-Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1961", Rzeszów 1961. s. 
44: T. R. Żurowski. Zagadnienia badawcze zamków średniowiecznych na terenie województwa rzeszow
skiego>. „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskigo Ośrodka Archeologicznego za lala 1968-69". Rzeszów 
'973. s. 61: A. Kunysz, Grodziska w województwie rzeszowskim..., s. 81-82: M. Szopę. Grodziska i 
:oniczyska w województwie tarnowskim.... s. 130-132.

3,1 Badania prowadzili S. Lewandowski. M. Myszka i M. Parczewski, (Archiwum Muzeum Archeolo
gicznego w Rzeszowie. Teka nr 581).



dworu hetmana Jana Tarnowskiego.
Inną ulubioną siedzibą Jana Amora była rezydencja w Gorliczy nie. Jakjuż wspo

minaliśmy, hetman wszedł w posiadanie dóbr przeworskich w wyniku rozwiązania or- 
dynacj i jarosławsko -  przeworskiej w 1523 roku137 i od tamtej pory często tu bywał, a 
także przyjmował gości. W 1527 roku przebywali tu dwaj węgierscy biskupi wysłanni
cy Jana Zapolyi ubiegający się w Polsce o pomoc zbrojnądla swojego króla138. Dziesięć 
lat później, na szlaku królewskich postojów w drodze do Trembowli, gdzie zwołano 
pospolite ruszenie, znalazły się trzy miejscowości, których gospodarzem był hetman: 
Tarnów, Ropczyce i Gorliczyna139. Odbywały się w Gorliczynie również wielkie rodzin
ne uroczystości. W 1555 roku wyprawił tu Tarnowski wesele swego jedynego syna -  
Jana Krzysztofa, a uroczystości trwały przez 8 dni140. Była to więc z pewnością okazała 
rezydencja, w której pomieścić mógł się orszak królewski i która swym splendorem 
dodawała blasku zaślubinom dzieci Tarnowskich i Odrowążów, czyli pierwszych rodów 
Rzeczypospolitej. Gorliczyna była po śmierci hetmana rezydencją Jan Krzysztofa, a po 
jego bezpotomnej śmierci przeszła w ręce siostry -Zofii, zamężnej z księciem Konstan
tym Ostrogskim.

O tej siedzibie, a także o jej relacjach z domniemanym zamkiem w Przeworsku, 
pisałam już w rozdziale poświęconym Tarnowskim. Wydaje się, że rację ma M. Ksią
żek, który twierdzi że pozostałości rezydencji Tarnowskich poszukiwać należy w miej
scu, zachowanych szczątkowo do dziś, pozostałości bastionowych fortyfikacji ziem
nych znajdu jących się między Przeworskiem a Gorliczyną. Według tego autora, dawna 
rezydencja została przebudowana po roku 1670 przez Stanisława Herakliusza Lubo
mirskiego. Wówczas to powstać miały wokół niego nowożytne umocnieniaMI .Nie wie
my jaki zakres miały te prace i w jakim stopniu dotyczyły samych zabudowań zamko
wych. Byłyby to dla nas informacje niezwykle istotne, gdyż zachował się inwentarz z 
1799 roku, na podstawie którego możemy próbować odtworzyć w przybliżeniu formę 
zabudowy tej siedziby143. Znajdowały się tam trzy budynki ustawione w podkowę, z 
których tylko gmach centralny, nazywany skarbcem, był piętrowy i murowany, boczne 
zaś były parterowe i drewniane. L. Kajzer już w 1980 roku zwrócił uwagę, że występu
jące w nowożytnych inwentarzach i lustracjach określenia typu „skarbiec” czy „lamus”, 
odnoszą się bardzo często do XVl-wiecznych murowanych dworów, które później zatra- 
cająswe funkcje mieszkalne143. Być może więc opisano tu budynek pamiętający jeszcze 
czasy hetmana Tarnowskiego.

Klucz rożnowski, podobnie jak Wiewiórka, dostał się Tarnowskim jako wiano 
Barbary z Rożnowa, która odziedziczyła go po ojcu. Dobra te (wraz z połową zamku) 
nabył jeszcze jej dziad -  Zawisza Czarny w 1425 r.144 .W  1517 roku Barbara darowała

L17 W. Dworzaczek, Leliwici..., s. 294.
I™ F. Frangepani i S. Brodarics z. Gorliczyny pisali listy do Zygmunat I (AT. IX. s. 324. 325).
IW W. Dworzaczek. Hetman..., s. 81.
1411 W. Dworzaczek, Hetman.... s. 317-318. Zofia Odrowążówna wraz z matką, Anną Odrowążową, 
przed ślubem mieszkały właśnie w Gorliczynie, być może w gościnie hetmana (W. Dworzaczek. Leliwi
c i..., s. 295: W. Dworzaczek. Anna Odrowążową. PSB t. XXIII. s. 561.
141 M. Książek, Uwagi o zamku w Przeworsku w świetle mapy Miega..., s. 244.
142 Jest to inwentarz, ruchomości znajdujących się w zamku, dołączony do aktu sprzedaży dóbr (AGAD, 
Archiwum Potockich z Łańcuta, syg. 226. s. 217-218).
1,1 L. Kajzer. O wieży, kamienicy i kasztelu w Polsce XI / wieku. KI IKM. R. XXVIII. 1980. nr 2, s. 242- 
243.
144 Ostateczny akt sprzedaży spisano w 1426 r.: S. Sroka, Rodzina Kurowskich.... s. 19-20.
145 W. Dworzaczek. Hetman.... s. 220.



klucz rożnowski swemu synowi —Janowi Amorowi145. Kilka lat później Tarnowski za
stawił te dobra Januszowi Świerczowskiemu, kasztelanowi wiślickiemu, a spłaciwszy 
go, już w 1526 oddał Rożnów zastawem swojemu szwagrowi Stanisławowi Ligęzie, 
burgrabiemu zamku krakowskiego146. Jeszcze w 1550 roku majątek ten znajdował się w 
zastawnym posiadaniu Ligęzów (synów Stanisława). Nie wiemy kiedy hetman wykupił
zastaw, jednak w 1581 roku ziemie te były własnościąjego zięcia -  Konstantego Ostrog- 
skiego147.

Zamek w Rożnowie prawdopodobnie wybudował (w okresie 1336 -  1370) nie 
znany z imienia ojciec Piotra i Klemensa Rożnów herbu G ryf48. Była to kamienna 
budowla wznosząca się na stromym brzegu Dunajca (obecnie Zalewu Rożnowskiego). 
Średniowieczne zamczysko położone na niedostępnej skale, wobec całkowicie zmienio
nej strategii i techniki wojennej, na początku XVI wieku straciło już swoje znaczenie 
militarne. Z racji położenia nie była możliwajakakolwiekjego przebudowa. Prawdopo
dobnie dlatego hetman, około połowy wieku, rozpoczął budowę nowej warowni u stóp 
wzgórza zamkowego, nad samym Dunajcem. Wydaje się, że miało to być regularne 
założenie z narożnymi umocnieniami w kształcie beluardów, będących prototypem ba- 
stionów14). Do naszych czasów zachował się beluard w części południowo-wschodniej 
planowanego zamku, wzniesiony z ciosów kamiennych na planie wydłużonego pięcio- 
boku. Nakryty jest on sklepieniem kopulastym (o maksymalnej rozpiętości 16 m), w 
którym znajdują się cztery otwory wentylacyjne, obecnie ukryte pod dachem. Grubość 
murów waha się od 2,5 do 3 m. Wewnątrz znajduje się duża sala z otworami strzelniczy
mi. Zachowały się tutaj ślady ganku i wiodącej do niego równi pochyłej. Na zewnątrz 
budowlę wieńczy gzyms arkadowy z ukrytymi wylotami otworów strzelniczych, osobno 
dla broni ręcznej (wyżej) i artylerii (niżej). Zachowały się również trzy kartusze, z któ
rych na jednym umieszczono herb -  Leliwa, a na drugim karykaturalną postać Turka. 
Trzecia rzeźba jest prawie całkowicie zniszczona. Beluard łączy się murem z piętrowym 
budynkiem bramnym, wybudowanym później -  prawdopodobnie w XVII lub dopiero w 
XVIII wieku.

Badacze zajmujący się historią fortyfikacji wiele razy analizowali ten obiekt pod 
Względem formalnym. Zgodnie stwierdzają, że nawiązuje on do włoskiej sztuki fortyfi
kacyjnej. J. Bogdanowski przypominając związki Tarnowskiego z dworem królewskim 
i jego podróże do Włoch, bardziej precyzuje to podobieństwo, stwierdzając, że histo
rycznie i typologicznie budowla ta zbliżona jest do bastionów na terenie księstwa Bari. 
Sugeruje nawet, że mogły tu mieć miejsce „bezpośrednie związki architektoniczne” 150. 
Na tej podstawie twierdzi, że zachowana budowla jest tylko dolną częścią tego elementu 
fortyfikacji. Górna część miała wznosić się na gzymsie arkadowym, w postaci piono
wych ścian zakrywających sklepienie, na którym usytuowany miał być płaski taras z 
otworami wentylacyjnymi wychodzącymi ze sklepienia, mieszczący typowądziałobit- 
nię bastionową151. Nieco inaczej rekonstruuje ten obiekt A. Gruszecki, twierdząc, że 
prawdopodobnie sklepienie było przykryte ziemią152.

u" Tamże, s. 221.
1,7 A. Pawiński. Małopolska..., s. 136, 140-141; W. Dworzaczek, Hetman.... s. 221.
411 S. Kołodziejski. Średniowieczne rezydencje obronne..., s. 170-171.
I4‘J J. Bogdanowski, Zagadka beluardu w Rożnowie. Spraw. PAN. t. 12, z. I, s 375-378; B. Guerquin. 
'Zamki.... s. 276-277.

J. Bogdanowski. Zagadka beluardu..., s. 376.
I5| - rI amze.
153 Nie wyjaśnia jednak jak zabezpieczono by wówczas otwory wentylacyjne, por. A. Gruszecki, Bastio-



Teren wokół beluardu został poddany badaniom geofizycznym, które następnie 
zweryfikowano archeologicznie. Na tej podstawie stwierdzono brak jakichkolwiek po
zostałości innych zabudowań153. Zapewne więc forteca, zaplanowana z takim rozma
chem przez hetmana, nie została nigdy ukończona.

Beluard Tarnowskiego jest jednym z najwcześniejszych, jeśli nie najwcześniejszym, 
z zabytków fortyfikacj i nowożytnych w Polsce154. Być może ten „nowoczesny” zamek 
miał być ilustracją teoretycznych zaleceń zawartych w traktatach „Consilium ralionis 
bellicae”, których autorem był hetman155.

Trzecia żona Jana A m ora-Zofia Szydłowiecka- wniosła mężowi odziedziczoną 
po ojcu (w 1532 r.) połowę dóbr opatowskich. W 1548 roku Tarnowski odkupił ich 
drugą część od siostry Zofii -  Krystyny ks. ziębickiej156. W 1551 roku wielki pożar 
zniszczył Opatów157. Niestety nie napotkałam żadnych wzmianek o działaniach inwe
stycyjnych Tarnowskiego w tym mieście. Przy omawianiu kolegiaty opatowskiej W. 
Fudalewski wspomniał jedynie, że przy wejściu bocznym była kapliczka, „dziś na kapi
tularz przemieniona”(7), nad wejściem byl herb Leliwa158. Nie wiemy jednak, czy jest 
to śladjakiejś rodzinnej fundacji. Jeszcze jedną ciekawą wzmiankę przytacza F. Kiryk. 
W 1547 roku odnotował on obecność w Opatowie konwisarza i ludwisarza, który odle
wał armaty dla hetmana Tarnowskiego159.

W skład klucza opatowskiego wchodziła również wieś Tudorów. W chwili obecnej 
znajdują się tu zachowane do wysokości 20 m pozostałości murowanej wieży obronno- 
mieszkalnej, usytuowanej na krańcu cypla, otoczonego z trzech stron bezimiennym 
potokiem, dopływem Opatówki. Do czasu badań archeologiczno-architektonicznych, 
przeprowadzonych w latach 1989-90 przez Marka Florka, budowla była mało znana160. 
Na podstawie wspomnianych badań wiemy, że wieża wybudowana w połowie XIV

nowe zamki w Malopolsce, Warszawa 1962, s. 246.
153 K. Buszydlik. Rożnów, pow. Nowy Sącz, I A, 1974. Badania 1973. s. 291; J. Przeniosło i inni, Rożnów 
woj. nowosądeckie, IA 1976. Badania 1975. uzup. 1974, s.325; K. Kruczek. Rozwój zamkowych elemen
tów obronnych w dorzeczu Górnej Wisty na przykładach badanych przez PAK PP PKZ Oddział w Krako
wie. | w: | Badania archeologiczne PKZ. Studia i Materiały. Warszawa 1988. s. 179-191.
154 A. Gruszecki. Bastionowe zam ki.... s. 242; .1. Bogdanowski. Basteje ziemne Małopolski m’ świetle 
traktatu Rei tormentariae... (XV X l'ł  w.j, „Prace Naukowe Instytutu Architektury Sztuki i Techniki 
Politechniki Wrocławskiej", nr 9. Studia i Materiały 1975. s. 26; A. Gruszecki, O dbycie w Ogrodzieńcu 
beluardu i systemów obronnych z wczesnego okresu wykształcania się fortyfikacji nowożytnej, tamże, s. 
84; tenże. Zamki i pałace małopolskie w XVI w. Cechy reprezentacyjno-mieszkaniowe i obronne. War
szawa 1986, s. 69; J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do We
sterplatte. Warszawa -  Kraków 1996, s. 109.
155 J. Tarnowski. Consilium rationis bellicae. Tarnów 1558; przedruk A. Piliński. Kórnik 1879; Dzieła 
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1987.
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wieku161 jako rezydencja rodziny Tudorowskich, funkcjonowała do początków XVI wieku. 
Kiedy w 1514 roku klucz opatowski wraz z Tudorowem kupił Krzysztof Szydłowiecki, 
powstał tu jeden z folwarków162. Na wiek XVI i początki XVII datuje autor badań 
powolną destrukcję wałów otaczających tę siedzibę i kilka zmian w samej wieży, między 
innymi zwiększenie ilości poziomów użytkowych i przekucie nowych strzelnic w 
kondygnacji środkowej163. Nie wiemy jednak komu zmiany te przypisać, czy jeszcze 
Szydłowieckiemu czyjuż Tarnowskim, w rękach których byłTudorówdo 1567 roku (tj. 
śmierci Jana Krzysztofa). Większe przebudowy tego obiektu miały miejsce jednak dopiero 
w pierwszej połowie XVII wieku, kiedy dostosowano wieżę dla potrzeb artylerii.

Kilka słów poświęcić trzebajeszcze fundacjom artystycznym Jana Tarnowskiego. 
Omówiliśmy już ufundowane przez niego rodzinne pomniki nagrobne w kolegiacie tar
nowskiej. Poza nimi, niewątpliwie najbardziej znanym jest „lament” opatowski1*’4. Teść 
hetmana -  kanlerz Krzysztof Szydłowiecki -jeszcze za życia zamówił dla siebie nagro
bek, który wzniesiono w kolegiacie opatowskiej. Po jego śmierci, z inicjatywy Tarnow
skiego165, nagrobek powiększono, dodając na cokole pomnika płaskorzeźbę przedsta
wiającą krewnych i przyjaciół kanclerza opłakujących jego śmierć. W punkcie central
nym umieszczone jest wyobrażenie postaci samego hetmana. Rzeźba ta prawdopodob
nie pochodzi z warsztatu Bernardyna di Zanobi de Gianotis i Jana Ciniego166. Pomnik 
ten uchodzi za dzieło wybitne, w którym rzeźbiarz osiągnął wrażenie realistyczności 
ruchu i przekonującą siłę wyrazu. W kolegiacie opatowskiej pochował Tarnowski rów
nież swoją trzecią żonę-Zofię z Szydłowieckich i dla niej również wybudował pomnik 
nagrobny. Zachował się on jedynie we fragmentach, na podstawie których możemyjed- 
nak stwierdzić, że jego autorem był któryś z rzeźbiarzy włoskich pracujących w Pol
sce167.

Hetman Jan Amor Tarnowski przyczynił się również do umocnienia miasta Jaro
sławia. Jak pamiętamy Spytek z Jarosławia kasztelan krakowski (+1519), pozostawił 
jedynie córki, którym przypadły części w Jarosławiu. Przez Annę (tok. 1526.) dobra te 
przeszły na Odrowążów. Hetman, jako opiekun swojej przyszłej synowej -  Zofii Odro- 
wążówny, gospodarował w tym mieście i ponoć znacznie przyczynił się do jego rozwo
ju. F. Siarczyński ujął to lapidarnie: „On tu kupców z zagranicy przez znamienite swo
body i korzyści zwabił i zachęcił, on zrujnowany od Tatarów zamek podniósł i umocnił, 
[■...] on tu zwierzyniec założył, spichlerz wystawił”168. Niestety na temat tych działań 
Tarnowskiego nie zachowały się żadne dokładniejsze informacje.

Hetman Tarnowski był także właścicielem kilku posiadłości w Krakowie. Dwór

u'~ J. (Cieszkowski. Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z  dziejów kultury i sztuki zygmuntowskich czasów,
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zbiorowe. Warszawa 1959. s. 73.
IMM. Florek, op. c/t., s. 51.
IM E. Jeżewska, Zabytki Opatowa, [w:] Opatów.... s. 217.
1,15 W. Tomkiewicz sugeruje, że fundatorem tej płyty był podkanclerzy Piotr Tomicki, przyjaciel Szydło- 
wieekiego (W. Tomkiewicz ..Lament opatowski”. Próba interpretacji treści. BHS. t. XXII. 1960. z. 4. s. 
351-353).
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87-90. Tam dalsza literatura.
"’7 KZS. t. III. z. 7. s. 45-46.
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murowany, który sąsiadował z domem opata jędrzejowskiego Stanisława Potockiego, 
sprzedał najpierw swojej matce, a odziedziczoną po niej połowę w 1518 roku odstąpił 
Stanisławowi Mieleckiemu, kasztelanowi zawichojskiemu. W 1532 roku otrzymał w 
darze od swojego teścia- kanclerza Szydłowieckiego- kamienicę przy ulicy Kanoniczej 
(niegdyś własność Kurozwęckich). W 1548 roku kupił sąsiadujący z nią dwór Mikołaja 
Maciejowskiego. Przez krótki czas był również właścicielem dwóch kamienic: „Regu- 
lińskiej” położonej przy Rynku u wylotu ulicy Brackiej oraz domu koło kościoła pod 
wezwaniem św. Trójcy. Również na zamku miał drewniany dworek, który w 1558 roku 
darował swojemu siostrzeńcowi Janowi Mieleckiemu wojewodzie podolskiemu169.

Kolej teraz na omówienie działalności Tarnowskiego w trzymanych królewszczy- 
znach.

Miejscowością, w której hetman przebywał dość często, był Osiek, położony na 
terenie starostwa sandomierskiego. W. Dworzaczek odnalazł aż 14 jego listów pisanych 
w Osieku w latach 1539 -  1556170. Jak pamiętamy, Jan Amor był starostą sandomier
skim w latach 1525 -  1552171.

Pierwsza wzmianka o dworze „curia nostra in Osiek " pochodzi już z dokumentu 
Leszka Czarnego z 1284 roku172. Jak podają autorzy „Słowniku geograficznego" prze
budować zamek miał Kazimierz Wielki173. Wiemy, że władca ten był tu po swoim wy
padku w lasach pod Przedborzem w roku 1370174. Jan z Czarnkowa opisując ten pobyt, 
dla określenia siedziby królewskiej użył jednak określenia „praedium"'15. Źródła nie 
podają żadnych informacji na temat budowy królewskiego dworu czy zamku. Powstała 
tu chyba jednak wygodna i przestronna rezydenc ja, mogąca pomieścić królewskie or
szaki, zwłaszcza, że władcy bywali tu stosunkowo często176. Osiek znajdował się bo
wiem na szlaku z Krakowa do Sandomierza. W 1543 roku gościł tu dwór królewski 
uciekający z Krakowa przed szerząca się tam zarazą. W 1556 roku bawił w gościnie u 
Tarnowskiego Andrzej Frycz Modrzewski pisząc czwartą księgę słynnego traktatu „De 
Repubłica emendanda”, a w 1558 roku hetman zwołał do Osieka zjazd rodzinny. Po 
śmierci Jana Amora Osiek wraz z cała królewszczyzną sandomierską przeszedł w ręce 
Jana Krzysztofa.

Obecnie na miejscu dawnego zamku (?) stoi parterowy dom mieszkalny. Pobieżny 
ogląd użytkowanej przez lokatorów sklepionej kolebkowo piwnicy pozwolił stwierdzić, 
że prawdopodobnie pochodzi ona dopiero z XVII lub XVIII wieku177. Gospodarze 
twierdząjednak, że obok, nieco niżej posadowione są inne piwnice, zasypane przy okazji 
budowy drogi. Nauczyciele sąsiadującej z tymi zabudowaniami szkoły przypominają
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sobie, że podczas budowy usytuowanego w pobliżu przedszkola odkopano kamienną 
„dworską studnię”. Badania archeologiczne nie były tu prowadzone i nie możemy 
stwierdzić, gdzie znajdował się dawny zamek królewski i zarazem czasowa siedziba 
hetmana.

Nieco więcej wiadomości mamy na temat Połańca, następnej królewszczyzny, w 
której hetman często przebywał. Pierwsza wzmianka o grodzie pochodzi z dokumentu 
Leszka Czarnego z roku 1285178. Jak sugeruje S. Mateszew, w drugiej połowie XIII 
wieku z kasztelani wiślickiej wydzieliła się efemeryczna kasztelania połaniecka179. W 
1507 roku Tatarzy spalili miasto i być może wtedy zniszczono stary gród. Z później
szych źródeł wiemy, że Tarnowski wystawił tu dwór i został w 1548 roku skwitowany z 
wydatków na tę budowę1811. Z 1585 roku pochodzi opis „Dwór w Polanczu wielki i 
budowanie jego”™'. Na zamkniętym parkanem dziedzińcu, na który wchodziło się przez 
wrota i furtę, znajdowało się kilka budynków (cztery domy, „siedzenie letnie”, kuchen
ka), wszystkie w bardzo złym stanie. Swoją bryłą wyróżniał się „dwór wielki krzyżowy”. 
Był to dwukondygnacyjny budynek drewniany o bogatym rozplanowaniu wnętrza. Na 
parterze znajdowała się sień, z której drzwi prowadziły do czterech komór i izby wiel
kiej. Ta ostatnia była „położona tarcicami”, miała cztery okna z błonami szklanymi i 
żelaznymi kratami oraz piec z polewanych kafli. Naprzeciwko tej izby znajdowała się 
komnata z kominem murowanym, również z czterema oknami, w których brak było 
połowy błon szklanych, kraty były zniszczone, z podłogi powypadały cegły, a w drzwiach 
brakowało zamka. Z sieni prowadził „wschód na górą wielki, na której salia wielka 
tarcziczami położona u której okien z błonami 10. Z  tej sałie izba wielka, czegłą poło
żona, u której okien 6 z błonami...”. Dalej następuje opis dwóch komnat i izdebki. Dwór 
ten po prawie czterdziestu latach od wybudowania, nie prezentował się tak dobrze jak 
podobna Wiewiórka, „Ten dom wsistek upadł bardzo w ziemię potrzebuje poprawy, 
pobiczie na nim bardzo nidobre ”18:.

Być może relikty owego dworu i wcześniejszego grodu kryje w sobie grodzisko 
nazywane przez miejscową ludność „Okopem”. Znajduje się ono na brzegu dzisiejszego 
koryta rzeki Czarnej, około 200 m od jej ujścia do Wisły. Jest znacznie zniszczone, gdyż 
usypano na nim wał przeciwpowodziowy, przebiegający przez majdan. Badania wyko
paliskowe prowadzili tutaj w latach 1966- 1967 J. Okulicz i w latach 1977 -  1978 E. 
Twarowska183. Ustalono, że gród otoczony pojedynczą linią wału miał kształt owalu o 
wymiarach 70 x 150 m. Na majdanie odkryto 7 półziemianek. W wyniku tych prac 
stwierdzono, że gród funkcjonował od XI do początków XIII wieku. W tym czasie wy
dzielono dwie fazy użytkowania, obie kończące się pożarem. Drugi pożar miał zakoń
czyć istnienie grodu. Zanotowano również, że pod darnią zalega warstwa z ceramiką 
datowaną od XV do XVIII wieku. Tak więc drugi epizod użytkowania obiektu nie wzbu
dził większego zainteresowania badaczy i stąd tak nikłe wiadomości najego temat.

O ile przyjmiemy, że Tarnowski tu właśnie wybudował swój dwór, to na podstawie 
zaprezentowanego powyżej opisu, możemy się domyślać, że nie był on podpiwniczony, 
i że wykonano go chyba w konstrukcji szkieletowej. W takim wypadku prawdopodobnie 
nie pozostawił wyraźnych śladów w warstwach ziemnych, i mogły one ujść uwadze

l7‘’ S. Mateszew, Zan-s dziejów osadnictwa i stosunków własnościowych w regionie mieleckim.... s. 74.
MRPS IV. nr 8083: W. Dworzaezek. Hetman.... s. 243.

"" AGAD. ASK. mkf. 2870. p. 128-129 v.
11,2 Tamże.
IB1 Sprawozdania z badań znajdują się w archiwum WKZ w Tarnobrzegu; B. Ghomentowska. J. Michal
ski. E. Iwarowska. Najstarsze dzieje Połańca i jego  okolic. Staszów 1985.



badaczy, lub też zostały całkowicie zniszczone przy sypaniu wału przeciwpowodziowe
go. Na szczęście pozostał opis, na podstawie którego możemy podjąć próbę rekonstruk- 
cj i dworu wybudowanego przez Tarnowskiego.

Kolejnym obiektem, któremu hetman poświecił dużo czasu i starań był królewski 
zamek w Przyszowie.

Według Jana Długosza, przyszowski zamek wzniósł Kazimierz Wielki184. Jed
nak na podstawie zanotowanych przez niego lakonicznych wzmianek, nie jesteśmy w 
stanie powiedzieć niczego bliższego o tej budowli. Kazimierz Wielki przebywał Przy
szowie dwukrotnie, po raz pierwszy w 1358 roku185. Prawdopodobnie więc już przed 
tym rokiem istniała tu jakaś siedziba mieszkalna18'1. Stosunkowo często przebywał tu 
Władysław Jagiełło, urządzając polowania w otaczających lasach187. W. Gaj -  Piotrow
ski, po przeanalizowaniu wzmianek źródłowych, temu władcy przypisuje pierwszą roz
budowę zamku188. Dokładniejsze opisy obiektu pochodzą dopiero z drugiej połowy XVI 
wieku i pierwszej ćwierci następnego.

Wzmianki o Tarnowskich w Przyszowie sięgają roku 1448, kiedy w działach bra
terskich, w części Jana Feliksa wymieniony jest jeden kmieć w Przyszowie189. Następnie 
w 1560 roku jakaś część Przyszowa należała do Stanisława (f 1568) wojewody sando
mierskiego190. Wzmianki te jednak dotyczą starszej linii Tarnowskich.

Pierwsze związki Jana Amora Tarnowskiego z Przyszowem datują się prawdopo
dobnie od czasu objęcia przez niego urzędu starosty sandomierskiego. Tarnowski w 
obliczu zagrożenia tureckiego podjął się ufortyfikowania zamku „dotąd przez naturę 
samą ubezpieczonego”. Jak napisał monografista Przyszowa W. Gaj -  Piotrowski: „całe 
to przedsięwzięcie prowadził hetman z ogromnym rozmachem i według najnowszych 
założeń architektury obronnej”191.

W roku 1567 spisano „Inwentarz dochodów starostwa sandomierskiego”, w któ
rym znalazł się również opis tej siedziby. Poniżej przytaczam fragmenty istotne dla od
tworzenia planu zamku i rzutu poszczególnych budynków.

„Zamek przyszowski jest tym obyczajem budowany. Najpierw wokoło niego jest 
parkan drewniany gliną oblepiony. W tym parkanie schowanija wielka, tj. izb, komna- 
tek i komora. Tym obyczajem na przeciwnej stronie brama drewniana gliną oblepiona, 
a przed nią zwód. W tej bramie są podwójne wrota zawieszone na czopach żelaznych i 
klinach. W jednych wrotach jest furtka dębowa na zawiasach żelaznych z klamką i

1114 „curia regia a Casimiro secundo Poloniae rege, propter yenationes" (Dlb t. 2. s. 366-367): I II’ III. s. 
324; Informacji tej nie potwierdza Jan z Czarnkowa; z przyjętym w literaturze poglądem, że mial to być 
zameczek myśliwski, nie zgadza się F. Kotula, który sugeruje, że fortalicję zbudowano w celu zabezpie
czenia drogi biegnącej po grobli przez dolinę Lęgu. a przede wszystkim by ochraniać liczne w tej okolicy 
urządzenia kuźnicze i hutnicze związane z produkcją żelaza. Przytaczana argumentacja nie jest jednak 
przekonywująca (F. Kotula, Ślady dyrnarek i kuźnic w Sandomierskiej Puszczy [w:] Tradycje hutnicze w 
Puszczy Sandomierskiej. Stalowa Wola 1970, s. 35-37).
IK’ A. Gąsiorowski. Itinerarium króla Kazimierza Wielkiego..., s. 206.

W 1358 roku przebywał tu król w towarzystwie kilku możnowladców, między innymi Jana z Tarnowa 
(1-1409) (ZDM IV, s. 108).
11,7 A, Gąsiorowski w Itinerarium  odnotował 16 pobytów króla w Przyszowie w latach 1389 1433. 

(Itinerarium króla Władysława Jagiełły...). Jedno z dużych polowań w Przyszowie. w czasie którego 
gromadzono zapasy mięsa przed wojną z Krzyżakami, opisał Jan Długosz (111’ IV, s. 5).

W. Gaj -  Piotrowski. Królewski zamek w Przyszowie w rejonie Stalowej Woli Rozwadowa, [w:] 
Prace i Materiały z Badań Etnograficznych. Rzeszów 1979. s. 238.

MRPS I. s. 75.
11,11 W. Dworzaczek, Hetman.... s. 386, przyp. 196.
1,1 W. Gaj -  Piotrowski. Królewski zamek w Przyszowie.... s. 240.



skoblem. Na czterech slupach blachy żelazne. Wszedłszy na zamek, na dole po lewej 
ręce jest nasyp między dębiną. Obok nasypu mała komórka. Przy niej stajenka urzą
dzona na 6 koni. Za tą stajenką komnatka z kominem murowanym, wyłożona tarcicami. 
W niej dwa okna z błonami i drzwi na dwóch wrzeciądzach żelaznych. Przed komnatką 

jest sień z podłogą z tarcic, jednym oknem z błonami oraz drzwi na zawiasach. Z niej 
wchodzi się do izby białej tarcicami położonej o trzech oknach z błonami, białym pie
cem oraz prostymi lawami. Do tej izby przylega maleńka komora. Od tej izby biegnia 
parkan dębowy gliną oblepiony i potynkowany aż do piekarni. Piekarnia zamkowa jest 
złączona z browarem. [...] Dalej w tym parkanie znajduje się sień i izba urzędnicza, 
[...] . Obok tej izby wejście do dwóch komór [...]. Przy kościele mieści się furtka do 
stawu dobrze wzmocniona zawiasami i żelazem. Obok niej kościół z drzewa sosnowego 
tarcicami położony, w którym są trzy ołtarze kompletnie urządzone. [...] Idąc od tego 
kościoła do łaźni, na dole jest 5 komór, w których drzwi z wrzeciądzem i zawiasami. 
[...] Przed łaźnią jest sień biała [...]. Z tej sieni jest furtka do stawu, którędy wodę 
noszą do łaźni. [...] Od łaźni do kuchni jest komór 10 z drzewa sosnowego [...]. Wy
chodząc z tej kuchni jest izdebka biała z piecem i prostymi ławami. Wszystkie drzwi 
mają zawiasy i skoble z wrzeciądzami. Od tej kuchni aż do bramy wyjazdowej jest 
parkan z dębiny ziemią nasypany i pobity gontami. W tymże parkanie gmachy: po lewej 
ręce w bramę wszedłszy, jest najpierw wchód na górę balasami stolarskimi oprawiony. 
Także wszystkie ganki w zamku na tymże parkanie posiadają balasy stolarskiej roboty. 
Idąc po tym ganku, na północy jest izba biała, sosnowa [...]. Przed tą izbą jest sień 
[...]. Z tej sieni wchodzi się do komnatki z kominem murowanym, 2 oknami i lawami 
oraz drzwi wyjściowe na zawiasach z antabą i klamką. Idąc dalej tym gankiem, jest 
komór 5 stykających się z następnym gankiem, który biegnie aż do średniego zamku 
murowanego. Wszędzie są drzwi na zawiasach z wrzciądzami i skoblami. Nad piekar
nią mieści się spiżarnia [...]. Obok tej spiżarni jest druga spiżarnia nad izbą burgrabi- 
ną. [...] W sąsiedztwie tej spiżarni jest komora [...]. Dalej spiżarnia trzecia [...]. 
Obok niej jest komora i wychod na ganek. Idąc tym gankiem jest 5 komór jedna koło 
drugiej [...] Tamże nad laźniąjest komnatka [...] Z niej drzwi na zawiasach prowadza 
do sieni [...]. Naprzeciwko tej komnaty jest izba [...] Idąc dalej od tej izby aż do kuchni 
jest 12 komór. Nad kuchnią zaś znajduje się spiżarnia [...] Nad izdebką kuchenną jest 
komora (zbrojownia ? dopisek A. M -  Kj wielka, dział, hakownic, rusznic, halabardów 
nie ma nic w tym zamku, bo wszystko zostało wywiezione po śmierci pana wojewody 
wojnickiego192 i zabrane przez książęcia Konstantego.

Wchodząc w średni zamek, są drzwi na zawiasach z zamkiem i antabą. Na lewej 
stronie jest komora, gdzie trzymano strzelby, w niej drzwi z zamkiem i antabą. Naprze
ciwko tej komory po prawej ręce jest druga komora, gdzie zbroje przechowywano, w 
niej dwa okna z kratami i błonami. Z tego pomieszczenia wchodzi się do trzeciej komo
ry. [...] Z trzeciej komory prowadzą drzwi na zamek. W ten zamek wszedłszy, są na dole 
3 piwnice murowane. Z jednej drzwi z zamkiem. W pozostałych wrzeciądze i antaby. 
Wszystkie drzwi są na zawisach. Do piwnic prowadzą schody. [...] Nad piwnicami jest 
ganek balasami stolarskimi oprawiony. Nadpiwnicąjest izba murowana [...] Z tej izby 
wejście do komnatki murowanej [ ...] , z tej komnatki drzwi opatrzone zamkiem i anta
bą prowadzą na ganek. Idąc po lewej stronie, znajdują się schody na górę. Wszedłszy

' l utaj myli się W. Gaj -  Piotrowski pisząc. Ze zabrano te rzeczy po śmierci hetmana Jana Tarnowskie
go (Królewski zamek ir Przyszowie.... s. 244). Rok spisania inwentarza, i fakt, że starostwo sandomier
skie przejął po ojcu Jan Krzysztof, wskazują. Ze stało się to po śmierci tego ostatniego, który był (podob
nie jak ojciec) kasztelanem wojnickim.



tam, jest komora wielka murowana zasklepiona, którą zowią skarbnica. W niej dwa 
okna z błonami i kratami oraz drzwi na zawiasach z zamkiem i antabą. Z tej komory 
jest wychód na górny ganek szorstowany tarcicami, w nim 10 okien bez błon. W tyże 
ganku jest też sień, w której 2 okna z błoną. Z tej sieni idzie się do wielkiej izby muro
wanej, w której siedem okien z błonami, biały piec na fundamencie skłepiastym, 3 stoły 
okrągłe, wokoło lawy, nadto ławek prostych 7 i 2 z poręczą oraz lichtarz z rogów 
jelenich zawieszony na łańcuchu. Ta izba jest wyłożona cegłą. Drzwi do niej na zawia
sach z antaba i klamką. Wróciwszy do sieni, na zachód słońca jest niemała izba drew
niana, tarcicami położona [...]. Naprzeciwko tej izby znajduje się komnatka z komi
nem murowanym. [...] Z  ganku idąc jest wychód kręcony z żelazną poręczą do sieni w 
której 3 drzwi: do ganku, drugie do wychodu, trzecie do sieni. W tej sieni jest też okno 
z krata i błoną. Do drewnianego domu, który stoi na murze, prowadzi wchód oprawio
ny hałasami stolarskimi. [...]  (Na górze -  A. M-K) najpierw jest sień z alkierzem [...]  
Z tej sieni jest wychód do wielkiej izby drewnianej, [...]. Naprzeciwko tej izby jest 
komnatka z kominem [...]. Z  tej komnaty idzie się do alkierza, z  którego wychodna dół 
do komnaty murowanej, znajdującej się pod  drewniana izbą.

Przed zamkiem jest nowy most przez wodę na drewnianych palach. Tamże przed  
mostem jest stajnia o trzynastu wierzchach, w której może się pomieścić plus minus 
100 koni. Wrota dobre na dw(kh wrzeciądzach. Obok tej stajni jest sień, komora i izba 
biała...

Pomimo, że przytoczony opis wydaje się być bardzo szczegółowy, nie można na 
jego podstawie pokusić się o naszkicowanie rzutu zamku i rozplanowania fortyfikacji. 
Jak się wydaje, cały obszar zamkowego wzniesienia podzielono na dwie części. Jedna 
tworzyła podzamcze, spełniając funkcje administracyjno-służebne, drugą stanowił wła
ściwy zamek. Ten z kolei składał się z zabudowań drewnianych dostawionych do parka
nu z dębiny „nasypanym ziemią i gontami pobitym”, wierzchem którego biegł chodnik 
zwany „gankiem", oraz „średniego zamku", gdzie znajdowały się budynki murowane, 
w tym jeden z drewnianą nadbudówką piętrową. Jak wynika z opisu, nie funkcjonowała 
w tym czasie żadna budowla wieżowa, co byłoby zgodne z teoretycznymi wskazówkami 
hetmana dotyczącymi budowy zamków. Nie wiemy tym samym co stało się z wieżą 
wzmiankowaną w źródłach.

Wzniesienie niemal wyłącznie fortyfikacji drewnianych, można motywować tym, 
że zamek był usytuowany na niedostępnej wyspie wśród podmokłych łąk i bagnisk, czyli 
w doskonałych pod względem obronnym warunkach naturalnych. Zachowane do dziś 
ślady fos, pozwalają domyślać się, że fortyfikacje uformowano na rzucie regularnego 
czworoboku. Z cytowanego opisu wynika, że na narożach brak było jakichkolwiek do
datkowych umocnień104.

Nikłe pozostałości ziemne obronnej budowli są położone na niewielkim wzgórzu 
wśród łąk, na prawym brzegu Łęgu, około 250 m na południe od szosy z Niska do 
Kolbuszowej. Teren ten nosi nazwę „Na stawach” i zajmuje powierzchnię ok. 2 ha. 
Wyniesienie zostało chyba częściowo splantowane. W chwili obecnej znajduje się na 
nim kilka budynków mieszkalnych i gospodarczych. Relikty warownego założenia były 
rozpoznawane przez archeologów jedynie zwiadowczo, nie przeprowadzono natomiast

™ AGAD. Inwentarz dochodów starostwa sandomierskiego... 1567 r. uczvnionv. Lustracje Dz. XVIII. 
syg. 68. s. 22-24. 73-79.
IVJ W. Gaj -  Piotrowski sugeruje, że: „ta forma nawiązywałaby do klasycznych założeń bastionowych" 

(Królewski zamek w Przyszowie..., s. 246). Jak się wydaje jest to sformułowanie mocno na wyrost.



badań wykopaliskowych. W czasie jednej z inspekcji konserwatorskich stwierdzono, że 
w północnej części wzgórza, gdzie mieszkańcy wykopywali cegły, znajduje się sześć 
zasypanych piwnic. Odnaleziono wówczas ułamki ceramiki naczyniowej i cegłę o wy
miarach 6 x 13 x 26 cm 195.

Po śmierci hetmana zamek był w gestii Jana Krzysztofa, potem jednak wobec bra
ku dbałości ze strony kolejnych starostów zaczął podupadać196.

Nie wiemy w jaki sposób, w latach późniejszych, znaczna część zamku stała się 
własnością starszej linii Tarnowskich. Jak już wcześniej wspominaliśmy, od połowy XV 
wieku jakaś część Przyszowa była w ich rękach. Bezpośrednie sąsiedztwo z dobrami 
starostwa sandomierskiego zaowocowało znaczną ilością procesów, zwłaszcza granicz
nych, toczonych w latach 1611 -  1618197. Z 1657 roku pochodzi kolejny opis zamku, a 
właścicielami jego części murowanej są już wówczas Tarnowscy, którzy przed 1690 
rokiem prowadzili jakieś prace remontowe198. W pierwszej połowie XVIII wieku muro
wane budynki zamku zostały rozebrane, a cegła posłużyła prawdopodobnie do wznie
sienia klasztoru kapucynów w Rozwadowie.

Jak już wspominaliśmy, w 1540 roku, w powiecie trembowelskim na pustkowiu 
zwanym Toplicze (Soplicze?) Tarnowski za zezwoleniem królewskim założył miasto 
Tarnopol. Jego mieszkańcy otrzymali wówczas na lat 15 zwolnienie od wszelkich podat
ków. Prawo magdeburskie miasto otrzymało w 1548 roku199. Hetman wybudował tu 
zamek i ufortyfikował miasto200. Rozpoczęte przez niego prace kontynuował Jan Krzysz
tof. Nie wiadomo jak wyglądał wówczas zamek. Znajdował się w północno-zachodniej 
części miasta, na stromym brzegu nad rozlewiskami Seretu. W latach 1575 i 1589 opie
rał się najazdom tatarskim, a w 1620 -  1621 roku przebudował go ówczesny właściciel 
Tomasz Zamoyski, kanclerz wielki koronny. Nie wiemy jak dalece prace przeprowadzo
ne przez Zamoyskiego zmieniały jego pierwotny obraz. W pierwszej połowie XVII wie
ku składał się z obwodu warownego otaczającego dziedziniec, z dwiema narożnymi 
basztami murowanymi z ciosowego kamienia, ze strzelnicami w dolnej kondygnacji. 
Czworoboczny budynek mieszkalny usytuowany był od strony rzeki i być może miał 
formę podpiwniczonej wieży ze sklepionymi pomieszczeniami parteru. Od strony miasta 
do zamku wjeżdżało się przez zwodzony most nad sucha fosą i wały ziemne podmuro
wane od wewnątrz i nadbudowane drewnianą palisadą. Sklepiony przejazd znajdował 
się w dwukondygnacyjnym budynku bramnym201.

Niewiele zachowało się z zamku do dnia dzisiejszego. W 1675 spalili go wycofu
jący się Turcy. Oni też wysadzili obie baszty. Potem został on odbudowany przez królo
wą Marię Kazimierę, a w XIX wieku na jego miejscu, wykorzystując część murów, 
wybudowano nowy pałac.

11,5 Archiwum WK.Z w Tarnobrzegu, tzw. zielona karta sporządzona w 1967 roku przez A. i J. Czerepiń- 
skich. W czasie mojego pobytu w Przyszowie w roku 1992 w wykopie pod nowy budynek stawiany na 
terenie zamku znalazłam cegły (zapewne późnogotyckie) o wymiarach 9 x 12 x 28 cm.
I% W. Gaj -  Piotrowski. Królewski zamek w Przyszowie..., s. 254-259.
11,7 W. Dworzaczek. Hetman..., s. 420.
IWI W. Gaj -  Piotrowski. Królewski zamek w Przyszowie..., s. 257.
Iw MRPŚ IV. nr 8134. 20286: R. Szczygieł, Lokacje miast w Polsce w AT7 wieku..., s. 287.
21111I I. Stupnicki. G alicyapod względem topograjiczno-histoiycznym. Lwów 1869, s. 87; SGKP t. XII. s.
188-189; Przewodnik po województwie tarnopolskim, Tarnopol 1928. s. 79; Dokumenty dotyczące tych 
inwestycji wymienia Dworzaczek. Hetman..., s. 240; O układzie urbanistycznym patrz R. Chmurak. 
Tarnopol. Przyczynek do działalności architektonicznej Hetmana Jana Tarnowskiego, „Architektura. 
Czasopismo Techniczne" 1997 (r. 94). z. 1, s. 255.



Opis fortyfikacji miasta z początku lat siedemdziesiątych XVII wieku przekazał 
nam U. Verdum: „Leży u stoku wspomnianego spadzistego pagórka. Z trzech stron 
otacza je  wielkie jezioro i szerokie moczary. Czwarta strona jest bowiem obwarowana 
od wspomnianego pola, ma dość szeroką /osę z wykładanym walem i dwiema grubemi 
wieżami na rogach, jako i jedna w środku, która jest zarazem bramą”202 . Z pewnością 
większość prac przy budowie zamku i obwarowaniu miasta przypisać należy obu Tar
nowskim -  hetmanowi i Janowi Krzysztofowi. Ten ostatni, za zasługi dla umocnienia 
Podola, otrzymał od Zygmunta Augusta w 1566 roku prawo składu dla Tarnopola, wzo
rowane na lwowskim203.

Jeszcze jednym miastem, które swe powstanie zawdzięcza hetmanowi jest Tarno- 
góra. W 1539 roku, wojski chełmski Stanisław Rzeszowski scedował Janowi Amorowi 
w dożywocie 8 wsi należących do starostwa krasnostawskiego, biorąc za nie (również w 
dożywocie) Wierzchosławice i Różę204 . Tarnowski początkowo planował lokowanie 
miasta Nowy Tarnów na gruntach leżącej na prawym brzegu Wieprza Izbicy, ostatecz
nie jednak doszło do lokowania „nasurowym leśnym korzeniu” na gruncie wsi Ostrzycy 
(na lewym brzegu Wieprza) miasta nazwanego Tarnogórą. W roku 1548 nowe osiedle 
otrzymało prawa miejskie205. Nieco wcześniej, bo już w 1544 roku, hetman wybudował 
tu kościół parafialny pod wezwaniem św. Zofii206. Kościół wzniesiono przy istniejącej 
już murowanej wieży, pochodzącej najprawdopodobniej z początków XVI wieku. Auto
rzy notatki w „Katalogu zabytków’ sztuki” sugerują, że była to część nie zachowanej 
fortalicji207 . W latach 1871 -  1872 kościół przebudowano, włączając w obręb prezbite
rium przyziemie sześciobocznej wieży. Dobudowano również dwie zakrystie i kruch- 
tę208. W. Dworzaczek utrzymuje, że wieża ta była fragmentem fortyfikacji (bastei), któ
re hetman wybudował w tym mieście20*’. Brak badań archeologicznych nie pozwala na 
rozstrzygnięcie tej kwestii. W Tarnogórze znajduje się pałac pochodzący z lat 1830 -  
1840, wybudowany przez Józefa Czyżewskiego, rzekomo na pozostałościach starszego 
założenia wybudowanego w XVI wieku przez Tarnowskich210. Niestety tu również nie 
prowadzono badań terenowych. Królewszczyznę krasnostawską Jan Amor Tarnowski 
już w 1522 roku scedował kanclerzowi Janowi Ocieskiemu211.

Innąkrólewszczyzną, która znalazła się w posiadaniu Tarnowskiego, było leżące 
na północny wschód od Jarosławia, starostwo lubaczowskie212. W 1543 roku na polece
nie Tarnowskiego, Stanisław Sobol, podstarości lubaczowski lokował wieś Tarnowskie.

2111 A. Czołowski. B. Janusz. Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego. Tarnopol 1926. s. 107- 
110; T. Polak. 'Zamki na Kresach.... s. 203.
2112 X. Liske. Cudzoziemcy w Polsce.... s. 159.
2111 SGK.P t. XII. s. 188-189.
2"'' Wiązały się z tym bardziej skomplikowane transakcje, które opisuje W. Dworzaczek. Hetman.... s. 
229-230. ’
2,15 MRPS IV. nr 8153; R. Szczygieł. Lokacje miast w Polsce.... s. 297.
2'”' W 1543 roku hetman przebywa! w Tarnogórze z powodu panującej w kraju zarazy (W. Dworzaczek, 
H etman.... s. 117); MK. 68. k. 6 v.
2117 KZS t. VIII. z. 8. s. 59-61. W notatce zawartej w ZAiBwP z. 8. oprać. B. W olf- Łozińska. J. Łoziński, 
Warszawa 1973, s. 31. piszą wręcz o wieży zamkowej.
2ll!ł KZS t. VIII. z. 8. s. 59-60.
2IW KZS t. VIII. z. 8. s. 59-60; W. Dworzaczek, Hetman..., s. 244.
2111 KZS t. VIII, z. 8. s. 62; ZAiBwP z. 8. s. 31; ..na starszych pozostałościach"; R. Aftanazy, Dzieje 
rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 6. Województwo bełskie. Ziemia Chełmska wojewódz
twa ruskiego. Wrocław 1995, s. 370-382.
211 W. Dworzaczek. Hetman.... s. 230. 244.
212 A. Sucheni -  Grabowska. Badania nad elitą władzy..., s. 102; W. Dworzaczek. Hetman..., s. 229.



Miała ona powstać u podnóża zamku, w miejscu zwanym Kryłów, a potem Królów 
Staw213.

Zamek w Lubaczowie jest obiektem znanym i doczekał się licznych omówień w 
literaturze przedmiotu, przeprowadzono tam również badania archeologiczne.

Relikty zamku królewskiego, w postaci dużego kopca ziemnego w kształcie niskie
go, rozległego stożka, znajdują się w obrębie miasta, na prawym brzegu Lubaczówki. 
Pierwotny obiekt obronny wybudować miał już Kazimierz Wielki. Pierwszy jego opis 
pochodzi jednak dopiero z roku 1534. Była to wówczas znacznie zrujnowana, w więk
szości drewniana, siedziba starosty składająca się z przygródka otoczonego drewniany
mi fortyfikacjami, złożonymi z parkanu i trzech baszt, który był oddzielony od rezyden
cji dwoma przekopami, nad którymi przerzucono most prowadzący do bramy. Wewnętrzną 
zabudowę zamku właściwego stanowiły również domy drewniane214. W kolejnym in
wentarzu z roku 1578 opisano, wprawdzie w dalszym ciągu drewniane, ale już cztero- 
skrzydłowe założenie z wewnętrznym dziedzińcem. N ie wiemy komu przypisać tą prze
budowę. Upadek rezydencji zapoczątkowały najazdy Tatarów w końcu XVI i w pierw
szej połowie XVII w.215.

Znaczne zasługi położył również hetman dla królewszczyzny stryjskiej216. Oprócz 
wyjednania u Zygmunta Augusta przywilejów dla mieszkańców Stryja, tamtejszy za
mek w 1549 roku wzmocnił działami zabranymi ze Lwowa217. Stan ogólny zamku nie 
był chyba już wtedy najlepszy, skoro w inwentarzu spisanym w 1588 roku czytamy: 
„Był to gmach wielki i okazały..., teraz ze śladami postępującej ruiny”218. W starostw ie 
tym znajdował się również, pochodzący z XIV wieku, zamek Tustań219. W wieku XVI 
był on znacznie zrujnowany220 . Za wstawiennictwem Tarnowskiego, zamek ten w 1539 
roku król przekazał prawem dziedzicznym Mikołajowi Blizińskiemu, nakładając na nie
go obowiązek odrestaurowania warowni. Ponieważ ten ostatni warunków nie dotrzy
mał, dwa lata później Zygmunt August przekazał zamek Tarnowskiemu221 Jednak i tym 
razem do poważniejszych prac nie doszło222 . Dziś ruiny dawnego zamku znajdują się w 
miejscowości Urycz koło Tustanowic i noszą nazwę Kamienia pod Utyczem223.

Starostwo chmielnickie piastował hetman w latach 1531 -  1561224. Zamek tamtej
szy był szczególnie narażony na zniszczenia, bowiem znajdował się na trasie pochodów

-1'1 W. Dworzaczek. Hetman.... s. 244; A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Wojewódz
two belzkie od schyłku X IV  do początku XVII w., Kraków 1991, s. 153.
214 W czasie badań archeologicznych odkryto fragment muru (obwodowego'?) z cegły, który datowano na 
Wiek XV. por. M. Proksa. Zamek starościński vi' Lubaczowie w świetle źródeł historycznych i badań 
archeologicznych. „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985 -  
1990”, Rzeszów 1992, s. 7-24.
"Ił B, Guerquin. Zam ki.... s. 201; A. Gruszczyńska, Wyniki prac wykopaliskowych na Wzgórzu Zamko
wym w Lubaczowie woj. Przemyśl w roku 1975. „Materiał)' i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka 
Archeologicznego" za lata 1976-79, Rzeszów 1984, s. 245-250; M. Proksa, Zamek starościński .... tam
że, s. 7-24: M. Proksa, M. Gosztyła, Zamki Polski południowo wschodniej.... s. 68-70.
2"’ Tarnowski był starostą stryjskim w latach 1539 -  1559 (Dworzaczek, Hetman.... s. 434).
17 F. Bostel, Z  przeszłości miasta Stryja i starostwa stryjskiego, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, 

Lwów 1886. R. XIV. s. 607 ; A. Prochaska, Historia miasta Stryja . Lwów 1926, s. 74,
111 F. Bostel, Z przeszłości miasta Stryja.... s. 608.

' |l; A. Gilewicz. Stanowisko i działalność gospodarcza Władysława Opolczyka na Rusi. Lwów 1929, s. 
13; M. F. Rożko, Tustań, dawnoruska naskielna forteca. Kijv. 1996.
3'" II. Stupnicki, Galicya pod  względem topografwzno-historvcznvm..., s. 79.
221 SGKP t. XII. s. 672: W. Dworzaczek. Hetman.... s. 245.
2” A. Czołowski. Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej, „Teka Konserwatorska", 1892. s. 309.
223 Tamże.



tatarskich. W 1530 roku warownię odbudował Przecław Lanckoroński. Tarnowski po 
objęciu starostwa zamek dodatkowo umocnił i całe miasto otoczył wałem225. Podobna 
informacja dotyczy zamku w Bracławiu, którego odbudowy miał doglądać osobiście 
hetman226 . Autorzy Słownika geograficznego wspominają, że w 1552 roku Zygmunt 
August osadził tam silną załogę i zamek mocniej opatrzył227 . Niestety żadnych więcej 
wzmianek na temat ewentualnego udziału Tarnowskiego w tej inwestycji nie udało mi 
się odnaleźć.

Jan Amor Tarnowski był znakomitym gospodarzem. Jego olbrzymi majątek ziem
ski, doskonale zorganizowany i zarządzany, przynosił imponujące dochody. Warto tu 
nadmienić, że w rekordowym 1557 roku, eksport zboża z jego gospodarstw wyniósł 616 
łasztów, co stanowiło powyżej 4% całej sprzedaży zagranicznej kraju odnotowanej w 
rejestrach komory włocławskiej228 . Dbał nie tylko o swoje dziedziczne włości, ale rów
nież o dzierżawione. Szczególną troską otaczał miasta, którym nadawał liczne przywile
je i ulgi podatkowe, wydatnie wspomagając ich rozwój. Próbował również usprawnić 
administrowanie, wydając regulaminy dla mieszczan i przywileje dla cechów229 . Wiele 
uwagi poświęcił podnoszeniu obronności miast.

Jan Tarnowski oprócz tego, że był znakomitym dowódcą wygrywającym bitwy, 
obwarowywał miasta i budował zamki, był również teoretykiem sztuki wojennej, a w 
tym i budownictwa obronnego. Najsłynniejszym dziełem Jana Tarnowskiego jest: „Con- 
silium rationis bel/icae” -  „Rada sprawy wojennej”2™. Pomimo łacińskiego tytułu dzieło 
to jest napisane po polsku i wydane w Tarnowie w 1558 roku. Utworem tym zapewnił 
sobie Tarnowski poczesne miejsce wśród teoretyków sztuki wojennej. Warto przytoczyć 
tu zdanie K. Olejnika, który napisał, że jest to „szczytowe osiągnięcie naszej myśli woj
skowej XVI stulecia”231

Więcej poglądów na tematy budownictwa obronnego zawarł Tarnowski w trakta
cie „Oprawianie zaników albo miast”232. Na początku omówił usytuowanie obiektów 
obronnych. Według niego najlepiej do obrony nadają się zamki i miasta leżące na 
równinach i nie posiadające w swoim sąsiedztwie wzniesień, z których można by obser
wować wnętrze twierdzy. Jeśli chodzi o typy fortyfikacji, za lepsze od drewnianych, a 
nawet murowanych, uważał wały ziemne, które są odporne na kule armatnie i ogień. Za
grażają im jedynie podkopy, przed którymi jednak można się stosunkowo łatwo ustrzec.

22J W. Dworzaczek, Hetman..., s. 434.
SGKP 1.1. s. 589: W. Dworzaczek. Hetman.... s. 246: Niestcly lustracja z lat 1564 -  1565 nie zawiera 

opisu zamku, a jedynie przy omawianiu powinności użyto tam określenia ..mają pomagać do zamku" 
(Lustracja województwa ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564 1565. wyd. K. Chłapowski. H. Żytko- 
wicz, ł.ódź 1992, s. 165-166).
22(1 W. Dworzaczek. H etman..., s. 165.
227 SGKP t. I, s. 345-348.
22K Regestra thelonei ac/uatici Vladis!aviensis saceuli XVI, wyd. S. Kutrzeba, F. Duda, Kraków 1915; W. 
Dworzaczek. H etman.... s. 248.
m  J. Ptaśnik. Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934. s. 377.
2-’" Wcześniejsze wydania tego dzieła omawia Z. Spieralski. W sprawie jednej kwestii wojskowego p i
śmiennictwa renesansowego (w związku z wypowiedzią Stanisława Herbsta), „Przegląd Historyczny", t. 
XI,VIII. 1957. s. 771-2; Fragmentami z Consilium często ilustruje swój wywód M. Plewczyński (Żołnierz 
jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta. Warszawa 1985).
231 K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII w.. Poznań 1976. s. 55: por. K. Górski. 
Sztuka wojenna w Polsce za Zygmuntów, „Biblioteka Warszawska". 1890. t. IV. z. I. s. 2.
232 Zarówno W. Dworzaczek, H etm an.... s. 296, jak i S. Kutrzeba opowiadają się zdecydowanie za 
autorstwem Tarnowskiego. Tekst wydany drukiem przez S. Kutrzebę. Polskie ustawy i artykuły wojsko
we..., s. 313-319: por Z. Spieralski. W sprawie jednej kwestii wojskowego piśmiennictwa.... s. 771-780;



Przedstawił również zupełnie nowatorski pogląd na murowane wieże, które jego zdaniem 
należało zburzyć, a przynajmniej tak zabezpieczyć otaczający je  teren, aby w razie 
zburzenia przez artylerię przeciwnika, nie zagrażały życiu obrońców. Porównując przed
stawiony w tym rozdziale obraz wybudowanych przez Tarnowskiego fortyfikacji 
zamkowych i miejskich, stwierdzić musimy, że w praktyce starał się stosować do propa
gowanych przez siebie zaleceń teoretycznych.

Trudno jest w kilku zdaniach scharakteryzować postać tak wybitną i barwnąjaką 
był hetman Jan Amor Tarnowski. Najlepszym podsumowaniem będzie tu chyba opinia 
znawcy epoki -  H. Barycza: „jedna z najwybitniejszych postaci, nie tylko w skali pol
skiej, ale europejskiej”23' .

B. Tarnowscy po śmierci hetmana

Urodzony w roku 1537 syn hetmana Tarnowskiego-Jan Krzysztof otrzymał grun
towne wykształcenie. W 1548 roku ojciec wysłał go na cztery lata do Wiednia. Jednak 
już w 1552 roku Jan Krzysztof otrzymał nominację na starostwo sandomierskie234. Rok 
później towarzyszył swemu wujowi -  Mikołajowi Radziwiłłowi Czarnemu -  w wypra
wie do Prus Królewskich. Następnie bawił w Kolonii, Brukseli (gdzie został przedsta
wiony cesarzowi Karolowi V), Londynie, a Włochy zwiedzał być może z Janem Kocha
nowskim213. W Rzymie był przedstawiony papieżowi Juliuszowi III.

W 1557 roku Tarnowski, będący starostą sandomierskim i od 1554 roku sekreta
rzem królewskim, otrzymał urząd kasztelana wojnickiego236 .Niewiele wiadomo o jego 
działalności publicznej. Brał udział w kilku sejmach, początkowo przychylając się do 
poglądów egzekucjonistów, potem będąc im przeciwnym. Prawdopodobnie rozwijająca 
się choroba płuc uniemożliwiała mu wzięcie bardziej aktywnego udziału w życiu poli
tycznym. Zmarł w Gorliczynie w 1567 roku237 .

Jan Krzysztof Tarnowski odziedziczywszy po ojcu olbrzymi majątek, dołączył jesz
cze do niego posiadłości swej żony-Zofii Odrowążówny238 , która oprócz dóbr ojczystych 
była dziedziczką znacznej części dawnej fortuny Leliwitów Jarosławskich (jej babką ze 
strony ojca była Anna Jarosławska, córka kasztelana krakowskiego -  Spytka), a także 
Pileckich. Te dwie połączone olbrzymie fortuny, dały w efekcie największy świecki majątek 
w Koronie239. Jan Krzysztof był chyba dobrym gospodarzem. Nie stracił niczego z 
odziedziczonych nieruchomości, dbał o swoje miasta, a szczególnie o Tarnopol, gdzie

tenże. Polska sztuka wojenna.... s. 106-111; patrz też: S. Herbst. Dwie kwestie wojskowego piśmiennic
twa renesansowego. „Przegląd Historyczny", t. XLV1I, 1956. z. 4, s. 783 -786: Z. Spieralski wysuwa 
również hipotezę, że tekst ten jest skróconą wersją utworu autorstwa księcia pruskiego Albrechta (Z. 
Spieralski. Z problematyki wzajemnych kontaktów między polską i husycką sztuką wojenną. „Wojskowy 
Przegląd Historyczny" 1957/2. s. 263).
ai H. Barycz, Z epoki renesansu, reformacji i baroku. Warszawa 1971. s. 408.
M4 Urzędnicy województwa sandomierskiego.... s. 117, nr 894: W 1556 roku wystąpił jako sekretarz 
królewski (M. Korolko. Seminarium Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Humaniści w kancelarii 
królewskiej Zygmunta Augusta. Warszawa 1991. s. 236).
235 S. Kot. Jana Kochanowskiego podróże i studia zagraniczne, [w:] Studia Staropolskie, Kraków 1928. 
s. 400-401.

Urzędnicy województwa krakowskiego.... s. 131, nr 569.
237 W. Dworzaczek. Iletm an.... s. 319.
3,8 W 1555 roku Jan Krzysztof zawarł związek małżeński z Zofią Odrowążówną. córką zmarłego Stanisława 
ze Sprowy Odrowąża wojewody ruskiego i Anny księżniczki mazowieckiej.

W. Dworzaczek. Hetman.... s. 322.



umocnił zamek i podwyższył mury miejskie.
Jego główną rezydencją była siedziba w Gorliczynie, o której już pisaliśmy.
Jan Krzysztof był fundatorem pomnika nagrobnego swojego ojca w kolegiacie tar

nowskiej. Prace nad nagrobkiem rozpoczął Padovano najprawdopodobniej zaraz po 
śmierci hetmana. Pierwotnie miał to być pomnik jednoosobowy, lecz rychła śmierć Jana 
Krzysztofa spowodowała, że powstał piętrowy monument -  dla ojca i syna. Jest to naj
większy i najokazalszy pomnik wykonany przez Padovana, a jednocześnie jeden z naj
większych pomników nagrobnych w Polsce i jeden z pierwszych nagrobków piętro
wych. Zaliczany jeszcze do epoki renesansu jest jużjednak dziełem manierystycznym240.

Jak już wspominaliśmy, w czasie gdy był starostą sandomierskim241, dokonano 
przebudowy zamku w Sandomierzu242. Jak się jednak wydaje, prace te prowadzone były 
na wyraźne zlecenie Zygmunta Augusta Nie wiadomo, czy Tarnowski, już wtedy po
ważnie chory, angażował się w te działania. Wiemy natomiast, że arendę z królewszczy- 
zny sandomierskiej za lata 1558 -  1562 przeznaczono na remont zaniku243 .

Jan Krzysztof Tarnowski nie doczekał się dziedzica swej fortuny. Zmarł bezpotom
nie, a cały jego majątek przeszedł w ręce siostry -  Zofii Ostrogskiej. Nie obyło się to 
jednak bez kłopotów, gdyż z pretensjami do sukcesji po hetmanie i jego synu wystąpili 
przedstawiciele starszej linii Tarnowskich. Stanisław Tarnowski, kasztelan czechowski 
w kwietniu 1570 roku najechał Tarnów. W następnym miesiącu Zofia dokonała darowi
zny Tarnowa i 31 wsi na rzecz swego męża Konstantego Ostrogskiego. Sprawa znalazła 
rozwiązanie dopiero na mocy wyroku królewskiego, który przyznał Tarnów Ostrogskie- 
mu244 . Nie doczekała tego Zofia, która zmarła 1 lipca 1570 roku, wydając na świat 
syna245.

2411 J. Dutkiewicz, Grobowce rodziny Tarnowskich w kościele katedralnym w Tarnowie..., s. 32-45; H. 
Kozakiewiczowa, Renesansowe nagrobki piętrowe w Polsce, BHS 1955, R. 17. nr I, s. 17; Historia 
sztuki polskiej w zarysie, t. II. s. 130-131; M. Kornecki, O renesansowych i manierystycznych pomni
kach..., s. 48-49; H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce..., s. 154-156; H. Kozakiewiczowa. 
Rzeźba X I7 wieku w Polsce..., s. 115-119, tam dalsza I iteratura; Patrz też 1’. Jaki mowicz. „Laus Be/lica"
i ..Decus Fidei"'. Kilka uwag o pomnikach hetmana Tarnowskiego i książąt Ostrogskich w katedrze w 
Tarnowie [w;] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiaro
wane Adamowi Miłobędzkiemu. Warszawa 1988. s. 515-523.
241 Jan Krzysztof Tarnowski był starostą sandomierskim w latach 1552 -  1567 (Urzędnicy województwa 
sandomierskiego.... s. 117. nr 894).
242 A. Milobędzki, Zamek sandomierski..., s. 259.
243 A. Sucheni -  Grabowska. Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, Cz. 1: Geneza 
egzekucji dóbr, Wrocław 1974. s. 209.
244 J. Pirożyński, Dzieje jednego zajazdu. Wojna o dobra tarnowskie między księciem Konstantym Ostrog- 
skim a Stanisławem Tarnowskim w 1570 r.. ..Odrodzenie i Reformacja w Polsce", t. VII. 1962, s. 99-129.
245 W. Dworzaczek, H etman..., s. 329.



Ryc. 15 Tarnów. Góra św. M arcina -  rekonstrukcja murów zamku po badaniach archeologicznych (1986 r.) wgE. Dworaczyńskiego; A -z a m e k  wysoki (część 
mieszkalna); B -  zamek niski (część gospodarcza); C -  most łączący obie części zamku: D -  nowożytne fortyfikacje murowane.
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Ryc. 16 lamów. Rekonstrukcja pierwotnego wyglądu nagrobka Jana i Jana Krzysztofa Tarnowskich w 
kolegiacie (katedrze), wg H. Kozakiewiczowej. rys. J. Wilk.



Ryc. 17 Rożnów. Beluard -  rzut przyziemia, Powyżej osi pomiar bezpośrednio pod płytą gzymsową 
(widoczne strzelnice dla broni reczej). Poniżej osi pomiar na wysokości kroksztynów (widoczne
strzelnice działowe), wg A. Gruszeckiego

Ryc. 18 Rożnów. Beluard narysowany przez G. Leńczyka. Rysunek zatytułowany: „Ludwisarnia z XVI 
przy dworze obronnym”.
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Ryc. 20 Tarnopol. Plan zamku z zaznaczeniem fazy XVI-wiecznej, wg T. Polaka.
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Ryc. 19 Wiewiórka. Schematyczny plan ..zamczyska”, wg A. Talara.



6. Starsza linia Tarnowskich.

Losy protoplasty starszej linii Tarnowskich -  Jana Feliksa z Tarnowa, wojewody 
lubelskiego -  omówiłam w poprzednim rozdziale, teraz czas na prześledzenie dziejów 
jego potomków. Jedynym synem wojewody lubelskiego był-rów nież Jan Feliks-zw a
ny Szramem. Pierwsze informacje o jego działalności pochodzą z roku 1471, kiedy na 
czele swojego wspaniałego orszaku, towarzyszył królewiczowi Władysławowi jadące
mu do Czech po koronę1. Jego kariera urzędnicza wyglądała następująco: w 1485 roku 
był chorążym krakowskim, w 1487 -  starostą bełskim, a w 1494 roku został mianowany 
stolnikiem dworu królewskiego2. Prawdopodobnie wyróżnił się w wyprawie mołdaw
skiej Jana Olbrachta, gdyż w czasie jej trwania otrzymał pewne dobra w powiecie beł
skim i jak twierdzi W. Dworzaczek, w 1497 roku został mianowany kasztelanem lubel
skim’’. W 1497 roku został wojewodą lubelskim4, a w 1501 otrzymał województwo 
sandomierskie5. W 1505 roku awansował na województwo krakowskie6 i jako wojewo
da, w czasie bezkrólewia po śmierci Aleksandra Jagiellończyka, był jednym z zarząd
ców skarbu królewskiego, a wespół z Andrzejem Szamotulskim stróżem klejnotów ko
ronnych. W tym czasie ster rządów Królestwa spoczywał w rękach senatorów, wśród 
których na pierwszy plan wysuwali się dwaj Leliwici -  Spytek z Jarosławia kasztelan 
krakowski i Jan Feliks z Tarnowa wojewoda krakowski7.

Jan Feliks Tarnowski zwany Szramem umarł w początkach 1507 roku8.
Po swym ojcu odziedziczył dobra rzochowskie w województwie sandomierskim: 

miasto Rzochów i około 28 wsi lub ich części. Poza tym: dom w Krakowie zwany 
Gródkiem, dom w Sandomierzu, trzy wsie w księstwie siewierskim, wreszcie Radzan- 
ków na Śląsku. Dobra te powiększył dokupując następne części posiadanych wsi. Król 
Aleksander darował mu w 1503 roku dom z placem na przedmieściu Piotrkowa (Piotr
kowa Trybunalskiego). Dzierżył również dwie królewszczyzny -  starostwo bełskie i 
horodelskie1’.

N iewiele wiemy o jego działalności gospodarczej. Dla mieszkańców Rzochowa w 
1502 roku uzyskał na dziesięć lat zwolnienie podatkowe, zapewne po zniszczeniach

' Aby odpowiednio okazale wyekwipować jedynaka, ojciec zastawił wieś Krzyszowice (SPPP, II, nr 
4070: W. Dworzaczek. Ilctm an..., s. 333).
2 Urzędnicy małopolscy..., s. 51. nr 77.
3 W. Dworzaczek, Hetman..., s. 333; Odmiennego zdania są autorzy Urzędników województwa lubelskie

go .... s. 22. którzy podają. Ze w latach 1475 -  1517 kasztelania ta nie była obsadzana.
4 Urzędnicy województwa lubelskiego.... s. 56, nr 362.
s Urzędnicy województwa sandomierskiego XV! XVIII wieku. Spisy oprać. K. Chłapowski, A. Falniow- 
ska - Gradowska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993, s. 122, nr 939.
‘ Urzędnicy województwa krakowskiego XVI XVIII wieku. Spisy, oprać. S. Cynarski, A. Falniowska -  
Gradowska, red. A gąsiorowski. Kórnik 1990, s. 106. nr 396.
7 W. Dworzaczek. Hetman..., s. 336.
* Tamże, s. 336.
IJ Wiemy, że był starostą bełskim i horodelskim w 1487 roku, nie wiemy jednak kiedy je otrzymał i jak 
długo piastował. Ze starostwa bełskiego ustąpił przed 1488 rokiem; Urzędnicy województwa bełskie
go ..., s. 62, nr 310: s. 120, nr 818.



spowodowanych najazdem tatarskim10. Samo miasto miało najprawdopodobniej jakieś 
umocnienia, ale nie mamy żadnych przekazów o ich wyglądzie, nie wiemy również kie
dy i kto je zbudował. Logicznym będzie przypisanie tej inwestycji, jeśli nie w całości to 
przynajmniej w części, właścicielom miasta. Przekazy źródłowe o obwarowaniach są 
późne i pochodzą dopiero z XVII wieku. W 1629 roku wzmiankowany jest dom nieja
kiego Jana siodlarza „...podle brony miejskiej nad stawem”, a w 1646 roku dom zloka
lizowany „...przy mieście i bramie, jadąc od Mielca”. Na podstawie tych wzmianek F. 
Kiryk wysuwa przypuszczenie, że były tu dwie bramy (jedna od strony Mielca, druga od 
Przecławia), ulokowane na szlaku komunikacyjnym północ-południe" . Jak badacz ten 
słusznie zauważa, budowanie samych bram, bez murów czy obwałowań, nie miałoby 
sensu. Należy się więc spodziewać, że miasto posiadało choćby częściowy obwód obronny, 
którego ślady powinny stać się przedmiotem zainteresowania archeologów.

Wspominaliśmy już, że w Rzochowie najprawdopodobniej od końca XIV wieku 
funkcjonował dwór, wspominany w źródłach z 1441 i 1448 roku jako „curia”12. Z po
czątków XVII wieku pochodzi natomiast notatka z wizytacji miejscowego kościoła, któ
ra miała miejsce w 1618 roku, gdzie wspomniano o „ogrodzie zwanym Dworzysko, 
gdzie niegdyś stal dwór”" . S. Mateszew prezentuje jednak pogląd, że wspominany po 
raz pierwszy w 1508 roku zamek w sąsiednim Rzemieniu, to właśnie ów wzmiankowa
ny w źródłach dwór w Rzochowie14. Ostateczne rozwiązanie tej kwestii przynieść mogą, 
jak się wydaje, jedynie badania wykopaliskowe przeprowadzone w Rzochowie.

W poprzednim rozdziale wspominaliśmy, że nie wiemy w jakich okolicznościach 
krakowski Gródek stał się posiadłością Leliwitów. Od 1437 roku wzmianka o tej siedzi
bie pojawia się w działach spadkowych15. Pierwsze wiadomości o Gródku pochodzą z 
okresu buntu patrycjatu miejskiego w latach 1311/1312. Był on wówczas siedzibą wójta 
Alberta. Ponoć, przybyły mieszczanom z odsieczą, książę opolski Bolesław nie mogąc 
zdobyć Wawelu, zamieszkał w siedzibie Alberta na Gródku16. Według przypuszczeń S. 
Świszczowskiego miał go wówczas ufortyfikować17.

Po stłumieniu buntu, W ładysław Łokietek skonfiskował wszystkie dobra 
przywódców rebelii, w tym i dom Alberta. Wiadomość o ufortyfikowaniu Gródka przez 
Władysława Łokietka podał za Rocznikiem kapitulnym krakowskim J. Długosz18. Nie 
wiemy jak wyglądał dom Alberta, ani jakie umocnienia wykonano na polecenie 
Władysława Łokietka. Z roku 1317 pochodzi wzmianka o „ castrum novum cm tatis  ”|l>,

111 F. Kiryk. Miasta regionu mieleckiego..., s. 219.
11 Tamże, s. 225.
12 Tamże, s. 216; wzmianka z 1441 r.: „Rzochów z przedmieściem jego  i dworem tamże" (AS II, nr 138, 

s. 164).
13 F. Kiryk, Miasta regionu mieleckiego..., s. 216.
UAS V. nr 34; S. Mateszew, Zcuys dziejów osadnictwa i stosunków własnościowych w regionie mielec

kim..., s. 102, I II .  138.
15 AS II, s. 155.
If' Wiadomość o pobycie Bolesława podaje Jan Długosz (HP III. 68). jednak nie wiadomo skąd zaczerpnął 

tę informację (A. Semkowicz, Ktytyczny rozbiór dziejów polskich Jana Długosza (do roku 1384). Kra
ków 1887. s. 336; M. Niwiński. Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich, „Biblioteka Krakowska”, 
1938. s. 47).
17 S. Swiszczowski, Gródek i mury miejskie między Gródkiem a Wawelem, „Rocznik Krakowski”, t. 
XXXII. 1950. z. I; tenże. Krakowski Gródek.... s. 59.
Ilł Dokładne omówienie źródeł dotyczących buntu wójta Alberta znajduje się w pracy: J. Wyrozumski, 
Kraków do schyłku wieków średnich, [w:] Dzieje Krakowa, pod red. J. Bieniarzówny, .1. M. Małeckiego, 
t. I. Kraków 1992. s. 199-211.
19 Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa, cz. I. nr 405.



co może sugerować, że książę wybudował nowy gród20. S. Świszczowski wysunął 
przypuszczenie, że śladem fos nowej warowni sąobecne ulice: Mikołajska i św. Krzyża 
na odcinku od bramy zwanej Nową do kościoła Na Gródku. Jak obliczył ten autor, po 
odjęciu pasa koniecznego na założenie fosy i wałów, pozostawał teren o wymiarach ok. 
70 x 120 m.21 Potwierdzeniem tego może być również zapiska z 1340 roku, przytoczona 
przez S. Tomkowicza: „area inpl. Carnificum, in fosato cmtiąui castri”22. Hipoteza ta 
znalazła potwierdzenie w wyniku badań archeologicznych. K. Radwański odkrył 
pozostałości fosy na podwórzu domu przy ul. Mikołajskiej 19, częściowo także przy 
Mikołajskiej 13 i 21. Jej głębokość wynosiła pierwotnie ok. 4-6 m23. W 1366 roku 
zanotowano, że przełożonym załogi tego grodu był „Czadir magister turris ”-v . Na tej 
podstawie można wysunąć przypuszczenie, że centralnym (bo chyba nie jedynym) 
budynkiem warowni była wieża25.

Później brak jest wzmianek o tej siedzibie, aż do 1437 roku, kiedy była już własnością 
Tarnowskich. W 1475 roku pożar zniszczył „castellum Tharnoviensium . Niestety 
lakoniczny przekaz Jana Długosza nie pozwala na jakiekolwiek domysły co do jego 
ówczesnego wyglądu. Prawdopodobnie Tarnowscy zbudowali nową rezydencję na 
gruzach starej. I tu jednak brak jest źródeł, które umożliwiłyby jej opis. Obecnie teren 
Gródka zajmuje klasztor ss. dominikanek. Do naszych czasów przetrwało kilka 
kamiennych detali architektonicznych (między innymi dwa portale i kilka obramień 
okiennych), które najprawdopodobniej pochodzą z tego obiektu. Z rezydencji Leliwitów 
pozostało również wczesnorenesansowe lavabo, znajdujące się dziś wewnątrz kościoła 
klasztornego i pełniące obecnie funkcję kropielnicy. Ten renesansowy lawaterz datowany 
jest na drugą ćwierć XVI wieku i przypisuje się go warsztatowi Bartłomieja Berecciego27. 
Nie wiemy komu przypisać wybudowanie nowej siedziby na Gródku. W czasie pożaru i 
jeszcze przez kilka lat później należał on do Jana Feliksa, następnie zaś do jego syna 
Jana Feliksa Szrama. Możemy więc chyba z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, 
że jeden z nich, a co wielce prawdopodobne obaj przyczynili się do wybudowania nowej 
rezydencji.

Jan Feliks Szram pozostawił trzech synów: Stanisława, Jana i Spytka28.
Stanisław, urodzony przed 1487 rokiem, był w 1526 roku kasztelanem chełmskim, 

a w roku następnym otrzymał kasztelanię sądecką29. Zmarł między rokiem 1528 a 1530.

"" W 1340 roku jakiś obiekt na Gródku opisany został jako „antiąuum castrum" (Najstarsze księgi i 
rachunki miasta Krakowa, cz. I, s. 147), na tej podstawie .1. Wyrozumski wysuwa przypuszczenie, że być 
może mamy tu do czynienia z dwiema siedzibami: opuszczoną siedzibą wójta Alberta i nowym zamkiem 
wybudowanym przez Władysława Łokietka (Dzieje Krakowa.... s. 215).
21 S. Świszczowski. Gródek i mitry miejskie między Gródkiem a Wawelem.... s. 21.

S. Iomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, ich nazwy i zmiany postaci. „Biblioteka 
Krakowska". 1926, nr 63-64, s. 118 ( Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa, cz. I. nr 1358).
33 K. Radwański, Kraków przedlokacyjny. Kraków 1975, s. 203-207.
24 Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa, cz. 1. s. 6-7; Dzieje Krakowa..., s. 215-216.
25 S. Świszczowski twierdzi, że jeszcze w średniowieczu na zasypanych losach powstały nowe budynki. 
Śladem fos są niezwykle głębokie piwnice pod domami przy ul. Mikołajskiej 17 i 19 (S. Świszczowski, 
Krakowski Gródek.... s. 76. przyp. 41).
2,1 HF V, s. 627.
27 S. Świszczowski, Wczesnorenesansowe lavaho w klasztorze ss. Dominikanek Na Gródku. „Biuletyn 
Krakowski”, t. 111, Kraków 1961. s. 111; KZS t. 4, cz. 3. Kraków. Kościoły i klasztory śródmieścia 2. red. 
A. Bochnak, J. Samek. Warszawa 1978. s. 48-49.
2“ Żoną Jana Feliksa Szrama była. zaślubiona przed 1487 rokiem. Katarzyna z Bobrku, córka Stanisława 
l.igęzy (W. Dworzaczek, Hetman.... s. 435 /
2'’ Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV XVIII wieku. Spisy, oprać. II. Gmiterek, R.



W działach z braćmi, które przeprowadził w 1508 rokuM, dostał zamek Rzemień, 
miasto Rzochów i trzynaście wsi. Nie otrzymał zbyt wielu nadań królewskich. Wraz z 
braćmi miał dom w Piotrkowie, który otrzymał jeszcze jego ojciec, a także miał zapisane 
pewne sumy na dobrach królewskich w powiecie sanockim. Znamy tylko jedną jego 
fundację -  w swej dziedzicznej wsi Wadowice (dziś Wadowice Górne) wybudował kościół 
parafialny31.

Stanisław Tarnowski miał trzech synów: Stanisława, Wojciecha/Olbrachta i Jana'2.
Najstarszy syn -  Stanisław -  urodził się najprawdopodobniej przed rokiem 1521. 

Niewiele mamy o nim wiadomości, gdyż zmarł młodo, być może w czasie podróży do 
Włoch w 1536 roku, a z pewnością przed rokiem 1546, kiedy przeprowadzono działy 
rodzinne” . Dokument spisany przy tej okazji przynosi nam pierwszy dokładniejszy opis 
rzemieńskiego zamku. Składał się on z wieży usytuowanej na dziedzińcu otoczonym 
wałem oraz podzamcza z zabudowaniami gospodarczymi. Wieża była murowana i 
podpiwniczona. Prowadziły z niej dwa ganki: jeden do przejścia w wale, drugi do 
drewnianej stajni. Z zamku brama i most wiodły na przedzamcze, gdzie ulokowane były: 
stajnia, dom czeladny, sad i ogród. Zachowana do naszych czasów wieża ma rzut zbliżony 
do kwadratu o wymiarach 13 x 13,75 m i jest zbudowana z cegły gotyckiej. Grubość 
murów w przyziemiu osiąga 2 m34.

W świetle zaprezentowanych w poprzednim rozdziale rozbieżnych poglądów na 
początki zamku w Rzemieniu, trudno jest wybudowanie tej siedziby przypisać 
konkretnemu przedstawicielowi rodziny.

Na podstawie omawianego podziału z 1546 roku żona Stanisława Tarnowskiego -  
Katarzyna Firlejówna zachowała w dożywocie: Kiełków z folwarkiem, Goleszów, 
przedmieście Rzochowa, oraz Werynię i Kolbuszową, a także otrzymała do użytkowania 
dwór wieżowy w Rzemieniu „domus sen turris”35. Jej pozostali przy życiu synowie -  
Wojciech i Jan postanowili nie dzielić między siebie ojcowizny i gospodarować wspólnie’6.

Wojciech, zwany Rzemieńskim, urodził się przed rokiem 1522. Podobnie jak starszy 
brat kształcił się we Włoszech. Umarł między 1563 a 1565 rokiem, pozostawiając jedynego 
syna -  Stanisława17. Nic więcej o jego życiu nie wiemy. Syn, który urodził się między 
1550 a 1556 rokiem, studiował na uniwersytecie w Lipsku, a następnie gospodarował w

Szczygieł, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992, s. 152. nr 1095: Urzędnicy województwa krakowskiego..., 
s. l i s .  nr 481.
3(1 AS V, s. 35.
31 Kościół tute jszy pod wezwaniem Św. Anny wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1577 roku (SGKP, 
t. XII. s. 887: B. Kumor Archidiakonat sądecki. "Archiwa. Biblioteki i Muzea Kościelne”, Opracowanie 
materiałów źródłowych do Atlasu Historycznego Kościoła w Polsce, nadbitka z t. 8-9 [1964-1965], s. 
161-2: Dworzaczek, Hetman.... s. 339: Mateszew. Zarys dziejów osadnictwa i stosunków własnościowych 
■w regionie mieleckim..., s. 124.
32 Z małżeństwa z Katarzyną -  córką Mikołaja Firleja z Dąbrowicy, wojewody lubelskiego a potem 
kasztelana krakowskiego (Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy..., s. 133, nr 1070) i Anny Mieleckiej (W. 
Dworzaczek, Hetman.... s. 339).
33 AS V, s. 378-380.
34 A. Gruszecki sugeruje, że pozostałością wyjścia na ganek jest być może zachowany wykusz w elewacji 
wschodniej na obecnej trzeciej kondygnacji wieży. Takie rozwiązanie umożliwiło połączenie pomieszczeń 
mieszkalnych, zapewne ulokowanych na wyższych kondygnacjach, z wyjściem, co pozwalało ominąć 
pomieszczenia gospodarcze w przyziemiu i dziedziniec. (A. Gruszecki. Bastionowe zamki w Matopolsce.... 
s. 207).
35 AS V, s. 378-380. Do naszych czasów przetrwała w dość dobrym stanie właśnie ta wieża.
3,1 W. Dworzaczek, Hetman..., s. 340.
37 Matką jego była -  Regina -  córka Stanisława Czernego z Witowie, starosty dobczyckiego i Katarzyny



swych dziedzicznych majątkach, chyba nie piastując żadnego urzędu publicznego. 
Przeprowadził działy ze stryjecznymi braćmi (synami Jana), i w ich wyniku otrzymał 
zamek w Rzemieniu, Rzochów i czternaście wsi. Znamy jego dwie fundacje. W Rzochowie 
wybudował drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny. W latach 1561 -  1577 pełnił 
on funkcję zboru kalwińskiego, a w 1820 spłonął. Odbudowany na tym samym miejscu 
kolejny kościół, został zniesiony w 1839 roku przez wylew Wisły. Wtedy prawdopodobnie 
uległy zniszczeniu znajdujące się tam grobowce Tarnowskich38.

Drugim, ufundowanym przez Stanisława Tarnowskiego, był kościół pod wezwaniem 
św. Stanisława w Kolbuszowej (wraz ze szpitalem). Nie zachował się on do naszych 
czasów. Oba te kościoły (rzochowski i kolbuszowski) uposażył w ziemię i dziesięciny. 
Zmarł w 1587 roku i został pochowany w kościele w Rzochowie39.

Zonąjego była Zofia Mielecka, córka Sebastiana kasztelana krakowskiego i Zofii 
Kościeleckiej. Nie pozostawił po sobie potomka, a swoje nieruchomości jeszcze w 1585 
roku zapisał na rzecz szwagra -  Hieronima Mieleckiego, w zamian za 30 tysięcy złotych, 
które rozdysponował następnie między swoich krewnych. Po jego śmierci owdowiała 
Zofia rezydowała tytułem dożywocia w zamku rzemieńskim40.

Zrekonstruowanie wyglądu tej siedziby, w czasach gdy jej właścicielami byli 
Leliwici, nie jest rzeczą łatwą. Zamek, którego początków część badaczy doszukuje się 
w pierwszej ćwierci XV wieku, wybudowano w miejscu z natury obronnym, wśród 
rozlewisk i bagien przy ujściu potoku Rzemień do Wisłoki. Centralnym obiektem była 
murowana wieża otoczona ziemnymi wałami. Przytaczaliśmy już jej opis na podstawie 
dokumentu z 1546 roku.

A. Gruszecki cytuje dokument, w którym stryj Jan ma otrzymać od Stanisława 10 
tysięcy złotych polskich, ponieważ „na budowanie zamku, stawów y  innych opraw 
nakładał”41. Badaczka tego obiektu J. Teodorowicz -  Czerepińska twierdzi, że każde 
pokolenie wnosiło tu jakieś innowacje. Niestety nie dysponujemy żadnymi źródłami, 
które pozwoliłyby na bliższe określenie prowadzonych prac. Wieżę wymurowano z cegły 
w wątku polskim, a zagłębione przyziemie posiada sklepienia kolebkowe. Autorka 
sugeruje, iż posadowiono ją  na palach, a fundamenty z ciosów (?)42 nie łączonych zaprawą 
spoczywają na dębowym ruszcie43.

Jak przypuszcza J. Teodorowicz -  Czerepińska, Stanisław Tarnowski około roku 
1580 przebudował swąrzemieńskąsiedzibę w stylu renesansowym. Wnioski takie wyciąga 
autorka na podstawie rachunków Tarnowskiego, który w 1581 roku wypłacił 11 800 
florenów Włochowi Wawrzyńcowi Nelli, a cztery lata później dokonał ostatecznego 
rozliczenia„cartaetperlucris”, wypłacając innemu Włochowi-Wawrzyńcowi Justimonti 
4000 florenów44. Wiemy, że przynajmniej drugi z wymienionych z pewnością był 
architektem45 .Niestety nie umiemy powiedzieć, za co wspomniani mistrzowie otrzymali

Zaifried, mieszczki krakowskiej A. Boniecki, Herbarz polski, t. III. s. 376: W. Dworzaczek, Hetman.... s. 
340.
3* SGKP. t. X, s. 167: KZS, t. III, województwo rzeszowskie, red. E. Śnieżyńska-Stolotow a, F. Stolot, z.
3. Kolbuszowa, Mielec i okolice, oprać., E. Śnieżyńska -  Stolotowa, F. Stolot, Warszawa 1991. s. 46-47.
*  W. Dworzaczek. Hetman.... s. 341-342; KZS. t. III, z. 3. s. 15.
■*" W. Dworzaczek, Hetman..., s. 342.
41 Jan jako nieletni znajdował się pod opieką stryja: A. Gruszecki, powołuje się na źródło (Liber granitiorum 
s. 86). którego bliższej metryki nie podaje (Bastionowe zam ki.... s. 208).
42 Autorka ma chyba na myśli kamień łamany, często stosowany w partiach fundamentowych, a nie ciosy.
43 KZS, t. III, z. 3, s. 42-43.
14 J. Teodorowicz -  Czerepińska, Domniemane budowle Tylmana z Gameren..., s. 255.
4S S. Loza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 137.



wynagrodzenie. Były to jednak sumy bardzo duże i doprawdy trudno wyobrazić sobie 
zakres prac remontowych, które wymagałyby tak znacznych nakładów46. Dodatkowe 
wątpliwości budzi fakt, że pierwszy dokument zaginął i znamy go tylko zSummariusza, 
natomiast w drugim dokumencie nie ma wzmianki o Rzemieniu. J. Teodorowicz -  
Czerepińska pisze: „Rzemień byłjedyną większą posiadłością Stanisława Tarnowskiego, 
w której mogły być prowadzone prace budowlane. Toteż wypłacenie przez niego dużych 
sum Włochom, z których jeden na pewno był architektem , pozwala z dużym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, że Nelli i Justimonti dokonali przebudowy 
średniowiecznej wieży w Rzemieniu w stylu renesansowym”47. Rozumowanie to jest 
przekonujące, jednak łączna suma wydatków, jaką Stanisław wyłożyć miał na swoją 
rzemieńską siedzibę, jest niewiarygodnie wysoka -w ynosi bowiem 15 800 florenów.

W 1616 roku Rzemień kupił Stanisław Lubomirski, który około 1640 roku otoczył 
wieżę czworobocznymi fortyfikacjami bastionowymi, założonymi przynajmniej częściowo 
na wcześniejszych wałach. Kolejna większa rozbudowa miała miejsce w 1857 roku, 
kiedy przebudowano wieżę i dostawiono do niej dwie dobudówki. Przebudowy te w 
znacznej mierze przekształciły całe założenie48. Najstarsze elementy zachowane w tym 
obiekcie to: ślady polichromii o motywach roślinnych w sali na piętrze od strony 
południowej, którą badacze datują na XVI lub XVII wiek oraz pochodzące z tego samego 
czasu żelazne drzwi w skośną kratę, umieszczone obecnie w północnej przybudówce49. 
Nie możemy wykluczyć, choć jest to mało prawdopodobne, że elementy te swe powstanie 
zawdzięczająjeszcze Tarnowskim.

Powróćmy teraz do młodszego z synów kasztelana sądeckiego Stanisława -  Jana 
Am ora-zwanego niekiedy Rzemieńskim z Tarnowa. Być może w młodości przebywał 
na dworze cesarskim50, potem jednak zamieszkiwał w swoich włościach i nie pełnił 
najprawdopodobniej żadnych funkcji publicznych. Majątkiem gospodarował wspólnie z 
bratem Wojciechem, a potem z bratankiem -  Stanisławem51. Ten ostatni miał troje dzieci: 
nieznaną z imienia córkę, oraz dwóch synów -  Marcina i Jana Gratusa52.

Marcin ożeniony z Barbarą Szalowską zmarł około roku 1595 lub 1596, 
pozostawiając synów Jana i Marcjana53. Więcej wiadomości mamy o życiu Jana Gratusa,

46 Z roku 1568 pochodzi urnowa na wybudowanie dworu murowanego w Borucinie na Kujawach. Dwór 
miał mieć dwie sklepione piwnice, osiem izb i jedną salę, a także sześć kominków i cztery piece, koszt 
robocizny (praca miała być wykonana .,własną czeladzią i inslrumenlhem") mial wynieść dwa tysiące 
florenów (Z. Rewski, Majstersztyki krakowskiego cechu murarzy i kamieniarzy X I7 X IX  wieku, Wrocław 
1954. Aneks). Licząc koszta materiałów, nawet bardzo drogich, szacować trzeba, że duży dwór murowany 
w tych czasach można było wybudować za 3-5 tysięcy florenów. Porównaj też ostatnie, nieco dyskusyjne 
uwagi na lemat Borucina -  J. Kowalczyk, Renesansowy dwór w Borucinie. Odtworzenie układu według 
kontraktu, [w:] Festina lente. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin, Kraków 1998. s. 79-84; Dla przykładu można jeszcze podać, że na przełomie XVI i XVII wieku, 
najdroższa kamienica w Poznaniu warta była dwa i pół tysiąca florenów (J. Szymczak. Koszty murowanego 
budownictwa obronnego w Polsce do XI'I w., KI IKM. 1988. R. XXXVI, nr 2. s. 257).
47 J. Teodorowicz -  Czerepińska, Domniemane budowle..., s. 257.
4S Bardziej szczegółowe opracowania dotyczące architektury tego obiektu: A. Gruszecki, Bastionowe 
zamki w Małopołsce.... s. 206-226; J. Teodorow icz-Czerepińska, Domniemane budowle..., s. 255-265; 
J. T. Frazik, Zamki i budownictwo obronne Ziemi Rzeszowskiej, Kraków 1971. strony nie numerowane.
4'J KZS. t. III, z. 3, s. 42-43.

K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. IX. Lipsk 1942, s. 43-44.
51 Ożenił się około roku 1559 z Elżbietą (I lalszką) Zborowską, córką Marcina kasztelana krakowskiego 
i Anny z Góry Konarskiej (K. Niesiecki, Herbarz polski, t. X, s. 129).
52 K. Niesiecki, Herbarz polski, t. IX. s. 144.
53 W. Dworzaczek. H etman..., s. 345-346; natomiast w tablicy XII. s. 436, Jan i Marcjan. prawdopodobnie



który początkowo kształcił się we Francji, a po powrocie do kraju wybrał karierę 
wojskową. W 1599 roku za zasługi wojenne otrzymał od Zygmunta III w dożywocie 
połowę miasta Bobrki wraz z trzema wsiami. W 1600 roku był dworzaninem królewskim, 
a w 1618 brał udział w walkach z Tatarami pod Oryninem i za okazane tam męstwo rok 
później otrzymał kasztelanię żarnowską, a następnie starostwo nowokorczyńskie54. Zmarł 
w 1626 roku. W działach braterskich przeprowadzonych w 1581 roku otrzymał piętnaście 
wsi. Od teścia -  Konstantego Korniakta -  otrzymał w dzierżawę dobra Głuchów i 
Krzemienicę. Niezmiernie interesujące wiadomości mamy o siedzibie Jana Gratusa w 
Głuchowie. Znajdować się tam miała okazała rezydencja, która uległa zniszczeniu w 
czasie walk, do jakich doszło przed 1600 rokiem, między ciotecznym bratem Gratusa 
Stanisławem Stadnickim Diabłem a Łukaszem Opalińskim starostą leżajskim55.

Wizerunek tej rezydencji przekazany nam przez W. Łozińskiego jest tak intrygujący, 
że warto przytoczyć w całości choćby opis jednej z sal, w której sufit był ozdobiony: 
„...tysiącem i pięciuset wielkich złocistych róż, za których każdąplacono snycerzowi 
po pięć złotych, a małych także złocistych róż było 1000; te róże wszystkie wybrano i 
sałęzgnojono” w czasie wspomnianych walk5\  Podobnie jak w przypadku siedziby w 
Rzemieniu, przytaczane sumy są olbrzymie. Jak wynika z powyższego opisu, na 
ozdobienie sufitu jednej sali wydano ponad 7 500 florenów. Suma ta starczyłaby na 
wybudowanie dwóch murowanych dworów. Trudno ocenić, czy jest to dowód na 
rozrzutność właścicieli czy nieścisłość przekazu.

Pozostałości opisywanego obiektu odnaleziono na lessowym wzniesieniu zwanym 
„Winnica” lub „Winna Góra” (Głuchów st. 1). Badania w 1972 roku przeprowadziła tu 
A. Gruszczyńska. Na podstawie sprawozdania z tych prac wiemy, że nie udało się 
odtworzyć planu zamku. Autorka skupiła swoją uwagę na odkrytym w czasie badań 
piecu, który uznała za piec piekarniczy57. Jego opis jednak nie przekonuje do takiej 
interpretacji. Wydaje się, że słusznym byłoby powtórne przyjrzenie się dokumentacji i 
stwierdzenie, czy pozostałości te nie są śladem pieca typu hypokaustum, służącego do 
ogrzewania pomieszczeń zamkowych.

Z jeszcze jednym wnioskiem autorki badań także trudno się zgodzić. Początkowo 
odnaleziony zespół kafli piecowych datuje w szerokich ramach XVI -  XVIII wieku. W 
końcowym podsumowaniu jednak, powołując się na W. Łozińskiego stwierdza, że 
funkcjonowanie zamku należy zamknąć przed rokiem 1600, kiedy został on zniszczony58. 
Wydaje się, że odnalezienie kafli (między innymi okazów z biało niebieską polewą), 
słusznie datowanych na XVII wiek, pozwala na stwierdzenie, że rezydencja została 
odbudowana i funkcjonowała po zniszczeniach na przełomie XVI i XVII wieku. Wśród 
rysunków zabytków zamieszczonych w omawianej publikacji znajduje się przedstawienie 
fragmentu kafla z półksiężycem i gwiazdą, umieszczonym centralnie, w obramieniu z 
ornamentu roślinnego. Jest to nietypowe przedstawienie heraldyczne Leliwy i być może 
dlatego uszło uwadze autorki opracowania59. Dla interesującej nas tematyki jest to jednak

przez pomyłkę edytorską, oznaczeni są jako dzieci Jana Gratusa (swego stryja). Patrz leż W. Dworzaczek, 
G enealogia.... tab. 95.
54 Urzędnicy województwa sandomierskiego.... s. 166. nr 1383, s. 43. nr 184.
55 W. Dworzaczek. H etman.... s. 350.
5,1 W. Łoziński. Prawem i lewem. Lwów 1931. s. 282.
57 A. Gruszczyńska, Badania archeologiczne na terenie zamczysku w Głuchowie, pow. Łańcut w roku
1972. „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1970-72’'. s. 132.

Tamże, s. 136.
w A. Gruszczyńska. Badania archeologiczne na terenie zamczyska w Głuchowie..., s. 135, rys. 5.



znalezisko bardzo ważne, dokumentujące wpływ Tarnowskich na powstanie, lub choćby 
wyposażenie tej siedziby.

Zoną Jana Gratusa była Anna, córka wspomnianego już Konstantego Korniakta, 
kupca rodem z greckiej Kandii (na Krecie), ożenionego z Anną Dzieduszycką60. Losy 
potomstwa urodzonego z tego małżeństwa, które przypadły na lata pierwszej połowy 
XVII wieku, wykraczająjuż poza ramy chronologiczne tej pracy1’1.

Powrócić teraz musimy do początków wieku XVI, aby omówić dzieje drugiego z 
kolei syna wojewody krakowskiego Jana Feliksa Szrama -  Jana, zwanego Ciężkim62. 
Wiemy, że w 1513 roku udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, skąd powrócił z 
tytułem Rycerza Grobu Chrystusowego. Jego kariera rozwijała się szybko. W 1516 
roku był sekretarzem królewskim, dwa lata później starostą pilzneńskim, a w następnym 
roku kasztelanem bieckim. Rok 1525 przyniósł mu kasztelanię sądecką63. Przebywając 
z dworem królewskim w 1526 roku w Gdańsku, wraz ze swoim współrodowcem, 
późniejszym hetmanem, Janem Amorem Tarnowskim, poparli prośbę mieszczanina 
gdańskiego Hermana Bremera o nobilitację oraz przyjęli go do herbu Leliwa64. Jan 
zmarł w 1527 roku. Z działów braterskich przeprowadzonych w 1508 roku, otrzymał 
dwanaście wsi lub ich części. Dostał również krakowski Gródek i sumy na kolejnych 
czterech wsiach. W 1525 roku od Stanisława Szczęsnego Ligęzy kupił dwie osady w 
powiecie wiślickim, a rok później od Mikołaja Dłuskiego i jego synów nabyłtrzy wsie w 
powiecie pilzneńskim.

Od króla otrzymał kilka zapisów. Często zastawiał swoje wsie, lub dokonywał 
pożyczek pod zastaw czynszów i innych dochodów. Procesował się z mieszczanami 
krakowskimi i pilzneńskimi. Spór w Krakowie rozgrywał się wokół Gródka. Wyrok, 
wydany w 1511 roku przez komisarzy królewskich, nakazał Janowi z Tamowa rozebrać 
część stajen pobudowanych na gruntach miejskich, a miasto musiało zobowiązać się do 
zburzenia słodowni przylegającej do ścian Gródka65.

Jan Ciężki nie doczekał się męskiego potomka, a jedynym jego dzieckiem była 
córka z pierwszego małżeństwa-Dorota66. Już po śmierci ojca została ona żoną krajczego 
koronnego Jana Tarły, któremu wniosła w posagu dziedzictwo ojca67, z wyjątkiem 
krakowskiego Gródka, który sprzedała swojemu stryjowi -  Spytkowi Tarnowskiemu68. 
Wniosła ona mężowi w posagu jeszcze jedną siedzibę. Był nią dom w Bieczu usytuowany 
niedaleko siedziby wójtowskiej, który ponoć wybudować miał jej ojciec69. Niestety nie 
możemy powiedzieć o nim nic bliższego.

wl Boniecki. Herbarz polski..., t. IX. s. 158: W. Dworzaczek. Heimem.... s. 349.
,;i W. Dworzaczek, Genealogia..., tab. 95.
62 AT IX. s. 110. 112.
63 Urzędnicy województwa krakowskiego..., s. 264, s. 44. nr 8, s. 118, nr 480: Dworzaczek, Hetman..., s. 
351; Jako sekretarza królewskiego nie wymienia go jednak A. Wyczański (Między kulturą a polityką...)

M W. Dworzaczek, Hetman.... s. 351.
M S. Świszczowski, Krakowski Gródek, s. 72: W. Dworzaczek. Hetman..., s. 353-355.

Pierwszą żoną Jana była, wspominana już. nieznana z imienia córka Hieronima z Kobylan kasztelana 
rozpierskiego (Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego..., s. 131. nr 9 0 1). drugą zaś przyrodnia 
siostra hetmana Tarnowskiego, wdowa po Jakubie Siekluckim -  Agnieszka Beata córka Stanisława 
Tęczyńskiego kasztelana wiślickiego (Urzędnicy m ałopolscy..., s. 251. nr 1110) i Barbary z Rożnowa.
67 J. Fijałek. Tarłowie, znakomitego rodu początki i świetność, "Przegląd Historyczny”, t- X, 1910, s. 
186.189.
m W. Dworzaczek, Hetman..., s. 356-357.
m W 1535 roku Tarło sprzedał ów dom za 300 złotych Sewerynowi Bonerowi (J. Fijałek, Tarłowie,



Najmłodszy z synów wojewody krakowskiego Jana Szrama- Spytek (zwany również 
Janem Spytkiem), w roku 1525 został kasztelanem żarnowskim, a w tym też czasie 
trzymał dwa starostwa: krzeszowskie i krzepickie70. Rok 1532 przyniósł mu nominację 
na kasztelanazawichojskiego71 i niedługo później, po śmierci Mikołaja Szydłowieckiego, 
na podskarbiego wielkiego koronnego72. Nie była to w tym czasie wdzięczna funkcja. 
Zadaniem podskarbiego było, między innymi, kontynuowanie reformy zarządzania 
dobrami królewskimi, centralizacja tego zarządzania, a co najtrudniejsze, rewindykacja 
królewszczyzn trzymanych bezprawnie73. W 1533 roku Spytek, być może z synem, 
podróżował do Ziemi Świętej. Rok 1534 przyniósł mu nominację na kasztelanię 
radomską74. W grudniu 1542 roku otrzymał kasztelanię wojnicką75. Cały czas był blisko 
związany z dworem, o czym może świadczyć fakt, że gdy latem 1543 roku wybuchła w 
Krakowie zaraza, dwór królewski uciekający z Krakowa, gościł przez około trzy miesiące 
w siedzibie Spytka w Wielowsi70.

Tarnowski okazał się znakomitym podskarbim, zreformowany za jego urzędowania 
skarb zaczął przynosić wyraźnie wyższe dochody. Podeszły wiek i choroba, a być może 
i pewne wydarzenia polityczne związane z walką o egzekucję dóbr królewskich, skłoniły 
Spytka do rezygnacji z pełnionej funkcji. Klucze skarbu koronnego złożył na sejmie 
piotrkowskim w 1550 roku. Otrzymał wówczas od króla województwo sieradzkie77. 
Zmarł w końcu 1552 lub na początku 1553 roku i najprawdopodobniej został pochowany 
w Wielowsi78.

Z dwukrotnie już wspominanych działów braterskich otrzymał: Wielowieś wraz z 
dziesięcioma pobliskimi wsiami (w tym części w Przyszowie), oraz dwie wsie w 
krakowskim. Dostał mu się również dom w Sandomierzu koło kościoła św. Piotra. Swoje 
włości znacznie powiększył dokupując do klucza wielowiejskiego trzy wsie, w tym Dzików 
(w akcie kupna Dzikowa wymieniono „curię”)79. Jak już wspominałam, w 1527 roku od 
swojej bratanicy -  Doroty Tarłowej -  kupił krakowski Gródek80. W 1545 roku nabył od 
Achacego Jordana kasztelana zawichojskiego Kępno z zamkiem, Łękę z zamkiem i Rzetnię 
(Rzektę)81. Do dóbr klucza kępińskiego dokupił wkrótce dwie wsie. Podskarbi trzymał 
również liczne zastawy oraz przeprowadzał różne transakcje kupna i sprzedaży wsi, 
których nie będę tu omawiać. O swój majątek potrafił dbać, wyjednując, zarówno dla 
swoich jak i dzierżawionych włości, przywileje królewskie i zwolnienia podatkowe. 
Podstawą jego dobrobytu były jednak dzierżawy. Jak podsumował W. Dworzaczek, 
majątek dziedziczny Tarnowskiego stanowiło nieco ponad 20 wsi, jednak podstawą jego

znakomitego rodu początki i świetność..., s. 50, 75-79).
711 Urzędnicy województwa sandomierskiego..., s. 165, nr 1368. s. 217.
71 Tamże, s. 161. nr 1327.
7' Funkcję tę pelnil w latach 1532 -50 (Urzędnicy centralni..., s. 124. nr 744).
73 A. Sucheni -  Grabowska. Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504 1548, Wrocław 1967. s. 13- 
15. 182-185.
74 Urzędnicy województwa sandomierskiego..., s. 69, nr 436.
”  Urzędnicy województwa krakowskiego..., s. 13 1, nr 566.
7.1 Ł. Górnicki, Dzieje w Koronie Polskiej, wyd. R. Pollak, [w:] Pisma, t. II, Warszawa 1961, s. 578: .1. 
Ptaśnik. Obrazki z przeszłości Krakowa, ser. II, Kraków 1902. s. 58-60.
77 Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego.... s. 176. nr 1305.
78 W kościele w Wielowsi znajdować się mają groby Tarnowskich, ale bez pomników i inskrypcji (SGKP. 
t- XIII. s. 362; W. Dworzaczek, Hetman.... s. 366).
7.1 W 1522 roku od Andrzeja z Ossolina (W. Dworzaczek. H etman..., s. 366).
*" MK 42. k. 248 v. -  250.
81 AGAD, Ostrzesz. gr. inscr. i rei., 4. k. 115 -  B. Paprocki. Herby rycerstwa polskiego.... s. 953. 954.



majątku były trzymane królewszczyzny, na które złożyło się 11 miast i ponad 60 wsi. 
Dobra te rozlokowane były w województwach: krakowskim, sieradzkim i ruskim82.

Zakupiony przez Spytka Dzików pozostał w rękach rodziny aż do drugiej wojny 
światowej. Z czasem stał się rezydencjąjednej z linii Tarnowskich, zachowaną(po licznych 
przebudowach) do dziś, w postaci okazałego, położonego w parku pałacu83. Niewiele 
wiemy na temat jego pierwotnego wyglądu. Istniejący pałac doczekał się badań 
architektonicznych wykonanych przez Oddział Rzeszowski PKZ84. Najstarsze fragmenty 
zabudowy odkryto pod zachodnim skrzydłem obecnego pałacu. Na podstawie częściowo 
zachowanych fundamentów i sklepionych pomieszczeń piwnic i parteru, Janina 
Starzewska podjęła próbę odtworzenia formy dworu wspomnianego w 1522 roku. Miał 
to być piętrowy dwór wieżowy, usytuowany na wysokiej skarpie nad doliną Wisły. Autorka 
sugeruje również, że otaczały go fosa i mur obwodowy, którego pozostałością jest być 
może fragment zachowany w zachodniej ścianie kaplicy. Nie wyklucza jednak, że 
wspomniany odcinek muru pochodzi z wieżowego dworu85.

W otaczającym rezydencję parku przeprowadzono również badania archeologiczne, 
które doprowadziły do zlokalizowania fos otaczających dwór w XV i początkach XVI 
wieku86.

W tym czasie dwór dzikowski nie był jeszcze reprezentacyjną siedzibą. Spytek, a 
potem jego synowie, zamieszkiwali w Wielowsi. Jak twierdzi W. Dworzaczek, 
pozostawała ona główną rezydencją rodziny aż do połowy XVII wieku. W 1656 roku 
Szwedzi spalili drewniany (ponoć modrzewiowy) dwór, co stało się powodem przeniesienia 
rodziny do pobliskiego Dzikowa87. Wówczas nastąpiła prawdopodobnie pierwsza duża 
przebudowa. Jej inicjatywę przypisać trzeba Janowi Stanisławowi Tarnowskiemu (1642
-  I676)88, będącemu w prostej linii potomkiem Spytka. Do istniejącego domu od strony 
południowej dobudowano wówczas prostokątny budynek, a całość w ten sposób uzyskała 
kształt litery L. W czasie kolejnej rozbudowy w drugiej połowie wieku XVIII, dobudowano 
skrzydło wschodnie i w ten sposób rezydencja otrzymała, zachowaną do dziś, formę 
pałacu. Nowożytne przebudowy są poznane dość dobrze i doczekały się omówień w 
literaturze89.

W 1532 roku Spytek dostał od króla w dzierżawę dobra krzepickie, w skład których

1,2 W. Dworzaczek, Hetman.... s. 368, cztery strony dalej wymienia już tylko 9 miast królewskich (s. 
372).
“  W momencie zakupu wsi spisano dwa dokumenty: jeden dotyczył osady, drugi dworu -  curia ( APKr. 
A. Dzik. Tam., 122. 191. Sum., s. 12, 157).
84 Z. Bieńkowska, .1. Starzewska. Pałac w Dzikowie. Dokumentacja historyczna i badania architektoniczne. 
Jarosław 1980, (maszynopis w archiwum WKZ w Tarnobrzegu); J. Zub, Przemiany architektoniczne 
pałacu Tarnowskich w Dzikowie, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, nr II. 1995, s. 12.
1,5 Tamże, s. 126.
w’ M. Florek, J. Gurba. Wyniki badań wykopaliskowych w Tarnobrzegu, (w:] Sprawozdania z badań 
terenowych Katediy Archeologii UMCS w 1992 roku. Lublin 1993, s. 14-21; M. Florek, Fortyfikacje 
zamku w Dzikowie w świetle badań archeologicznych. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne”, nr 11. 1995. 
s. 41-15; Tenże, Stan badań nad średniowiecznym i nowożytnym budownictwem obronnym okolic 
Tarnobrzega.... s. 25-28.
“7 W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy od schyłku X I I  wieku do czasów współczesnych. Tarnobrzeg 
1996. s. 25.
K11 W. Dworzaczek. Genealogia.... lab. 96; A. Gaczoł, Zamek w Dzikowie. „Spotkania z Zabytkami". 
1984. nr I, s. 35-39; J. Zub, Przemiany architektoniczne zamku Tarnowskich w Dzikowie, „Rocznik 
Tarnobrzeski” ... s. 64-87.

Ostatnio ukazała się bogato ilustrowana monografia obiektu mająca jednak charakter popularyzatorski:
A. Janas, A. Wójcik, Zamek Tarnowskich w Dzikowie. Tarnów 1994.



wchodziło miasto Krzepice z zamkiem1’0. Trzymał te dobra aż do swojej śmierci.
Zamek w Krzepicach, położony w dolinie Liswarty na jej prawym brzegu, zbudował 

prawdopodobnie Kazimierz Wielki91, a jego gruntownej przebudowy dokonał w latach 
1526 -  1529 ówczesny starosta Mikołaj Szydłowiecki92. Niewiele wiemy o wyglądzie 
warowni w tym czasie. Źródła z 1532 roku wymieniają jeden budynek murowany -  
palatium. W lustracji z roku 1564 wspomniano, że poprzednia rewizja nakazała staroście 
poprawę „ruiny zamku krzepickiego”. Nie wiemy jednak, kiedy ta wizytacja miała miejsce. 
W omawianej lustracji zanotowano, że J u ż  na trzeciej stronie około wieże poprawę 
uczyniono”9'1. Ponieważ od czasu śmierci Tarnowskiego minęło około dziewięciu lat, a 
w tym czasie zamek miał już trzeciego tenutariusza94, trudno domniemywać kto dokonał 
tego remontu.

Do naszych czasów dotrwały jedynie nikłe pozostałości wałów ziemnych95. Badania 
terenowe przeprowadził tu na początku lat sześćdziesiątych A. Gruszecki. Ograniczyły 
się one jednak tylko do wykonania przekopu przez wał ziemny, gdyż autora interesowały 
głównie późniejsze umocnienia bastionowe90.

Zamek w Kępnie na krótko znalazł się w posiadaniu Tarnowskich. Miasto i zamek 
występują w źródłach już od końca XIII wieku, początkowo jako civitas (1283 r.), a 
następnie jako castrum ( 1323 r.)97. W 1365 roku Kazimierz Wielki przekazał „castrum” 
Wierzbięcie z Palowic98. W 1455 r. obiekt obronny zwany fortalicją zniszczyli 
Morawianie99. W 1545 r. Kępno wraz z zamkiem kupił od Achacego Jordana Spytek 
Tarnowski.

W momencie przejęcia zamku przez Spytka w 1546 roku określony on był jako 
,/orta/icium alias th w ie r d z Z opisu wywnioskować można, że prowadziła do niego 
brama poprzedzona zwodzonym mostem na żelaznych łańcuchach. W środku znajdowało 
się kilka pomieszczeń, w tym dwie kuchnie100. Nie wiemy, czy Spytek lub jego syn 
Stanisław prowadzili na zamku jakieś prace budowlane. Grodzisko w Kępnie znane jest 
od dawna w literaturze przedmiotu101. Wykopaliska przeprowadził tu w latach 1978-79 
J. Augustyniak. Badaniom poddano kopiec ziemny, leżący około 1,5 km na północ od 
rynku. Średnica stożka wynosi u podstawy 35 m, a na górze 20 m. Ustalono, że kryje on

,J" MK 48, s. 1029-1030; Krzepice wcześniej byty już w posiadaniu Leliwitów -  Spytka z Melsztyna 
( t  1399).
,JI Kronika .Jana z Czarnkowa..., s. 625.
n  B. Guerquin, Zam ki..., s. 188-189.
M Słownik histoiyczno-geograjiczny województwa krakowskiego.... cz. III. z. II. s. 217-218; Lustracja 
województwa krakowskiego 1564, ez. U, wyd. J. Małecki. Warszawa 1964. s. 3 .
''J A. Sucheni -  Grabowska, Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów..., s. 202-203.

B. Guerąuin, Zam ki..., s. 188-189;
A. Gruszecki, Zamek w Krzepicach, „Ochrona Zabytków" 1959. t. 12, nr 3-4, s. 185-208; Tenże,

Bastionowe zamki w Malopolsce..., s. 226-242. B. Guerąuin , Zam ki..., s. 188-189.
R. Rosin, Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu. Warszawa 1963, s. 9 1; 

J. Kurzawa. S. Nawrocki, Dzieje Kępna, Warszawa -  Poznań 1978, s. 14-20; J. Kurzawa, Kępno w
wiekach średnich [ w:] Szlakami ziemi kępińskiej, Kępno 1979. s. 11-15.
<n Wcześniejsza literatura określała go jako Wierzbiętę z Paniewic. a jego identyfikacji jako pochodzącego
z Palowic dokonał 'I’. Jurek, Krąg rodzinny starosty wielkopolskiego Wierzbięty (1352 1369), czyli 
początki rodu Niesobiów, „Genealogia", t. 1. 1991. s. II -42.
w J. Kurzawa. S. Nawrocki. Dzieje Kępna..., s. 17.
...AGAD. Castr. Ostrzesz. inscr. rei. decr. 1 f. 74 i f. 29.
1,11 W. Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnośredniowiecznej, Poznań 1938, s.
228; W. Hensel, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. III, Poznań 1959,
s. 55-58.



pozostałości drewnianego założenia obronnego, którego początki J. Augustyniak datował 
na koniec XIII wieku. Natomiast w drugiej połowie wieku XIV powstała tu budowla 
prawdopodobnie o charakterze wieży mieszkalno -  obronnej (o wymiarach 7 x 7  m), 
otoczona wałem102. Obiekt ten, według J. Augustyniaka funkcjonował do końca XV lub 
początków XVI wieku103, jednak Kępno w posiadaniu Leliwitów znajdowało się do 
roku 1563, kiedy Stanisław Tarnowski, syn Spytka odsprzedał je  Janowi Tomickiemu 
kasztelanowi gnieźnieńskiemu104. Być może nowa siedziba (będąca raczej dworem) 
powstała na skraju miasta, w rejonie obecnej poczty. Nie wiemy jednak, kto ją  wybudował.

O ile o Kępnie mamy sporo informacji, to wzmianka o zamku w Łęcejest trudna do 
interpretacji. Już lokalizacja samej miejscowości nastręcza nieco kłopotu. R. Rosin w 
„Słowniku historyczno- geograficznym ziemi wieluńskiej w średniowieczu’’'’ identyfikuje 
Łękę Opatowską z Opatowcem koło Kępna105, jednak już w swojej następnej pracy 
rozdziela te miejscowości106. O ile jednak zajmuje się Opatowcem, to o Łęce nic więcej 
nie pisze. Obecnie istnieje wieś o nazwie Łęka Opatowska, która przez R Andersa 
identyfikowana jest z miejscowością podawaną w źródłach jako Opathovece'01. We wsi 
zachował się park podworski, niestety żadnych badań tam nie prowadzono.

Interesujące wiadomości odnoszą się również do miejscowości Tursko. Pierwsza 
znana mi wiadomość o tej wsi w posiadaniu Tarnowskich pochodzi z działów braterskich 
przeprowadzonych w 1508 roku108, a wymieniana jest także w roku 1619 I(W .N ie znam 
natomiast żadnej wzmianki źródłowej o funkcjonowaniu tu obronnej siedziby. Tymczasem 
znajduje się tu miejsce zwane „Zamczysko”, gdzie widoczne są pozostałości wałów i 
fos. Z informacji zgromadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Archeologicznych w Tarnobrzegu wynika, że obiekt ten z pewnością ma metrykę 
późnośredniowieczną lub wczesnonowożytną, lecz często błędnie uznawany jest za 
grodzisko wczesnośredniowieczne110.

W 1535 roku Spytek dostał w zarząd starostwo brzeźnickie, na które składały się 
dwa miasta (Brzeźnica, Pajęczno) i osiem wsi. W 1549 roku dobra te przekazano żonie 
Spytka-Barbarze Szydłowieckiej-w  dożywotnie użytkowanie111 W lipcu 1550 roku 
Tarnowski gościł w Brzeźnicy wracających z Piotrkowa dyplomatów austriackich112.

Zamek w Brzeźnicy (obecnie Nowa Brzeźnica) w XV w. był określony jako 
„castrum”, w 1535 r. jako ,fortalicium’\  a w lustracji z 1564 -  1565 r., -  „dwór na 
kopcu ”in . Budowę zamku przypisuje się Kazimierzowi Wielkiemu114. Znajdował się

1,12 J. Augustyniak, Wyniki badań wykopaliskowych na grodzisku stożkowatym w Kępnie. Kępno 1992. s.
3-10: L. Kajzer, Z problematyki badań nad siedzibami obronnymi powiatu ostrzeszowskiego. „Studia i
Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza", t. XV (29). 1983, z. 1, s. 31-33.
110 J. Augustyniak, Wyniki badań wykopaliskowych na grodzisku stożkowatym w Kępnie, s. 3-10; W 
książce B. Guerquina (Zam ki.... s. 171) napisanej przed badaniami archeologicznymi, obiekt ten 
scharakteryzowany jest jako pozostałość zamku murowanego.
1114 J. Kurzawa. Kępno w wiekach średnich.... s. 14.
1115 R. Rosin, Słownik historyczno-geograjicznym ziemi wieluńskiej w średniowieczu, Warszawa 1063. s. 
109. por. s. 126.
1116 R. Rosin. Ziemia wieluńska w XII XVI w.... s. 147.
1117 P. Anders, Województwo kaliskie. Warszawa 1983. s. 242.
™ AS V. s. 35.
Ilw W. Dworzaczek, Hetman.... s. 420-422.
"" Raz jeszcze chciałabym podziękować mgr Markowi Florkowi za informacje i pomoc.
111 A. Sucheni -- Grabowska. Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów.... s. 216.
112 W. Dworzaczek. H etman.... s. 369.
111 Pełne dane do historii obiektu zebrali: L. Kajzer. J. Augustyniak, Wstęp do studiów nad świeckim



on prawdopodobnie na północny-zachód od obecnego rynku miasteczka. O jego obecności 
informują pozostałości fos-stawów. Badań archeologicznych tutaj nie prowadzono, więc 
jedynym źródłem, na podstawie którego możemy rekonstruować jego wygląd za czasów 
Tarnowskiego, jest wspomniana lustracja. Opisano w niej dwór drewniany, ale z 
murowanymi piwnicami, otoczony przykopem, przez który prowadził most. L. Kajzer i 
J. Augustyniak sugerują, że zamek przypisywany Kazimierzowi Wielkiemu nigdy nie 
powstał. Prawdopodobnie w końcowych latach panowania Kazimierza Wielkiego 
rozpoczęto prace budowlane, których nie ukończono. Ograniczono się do prac ziemnych 
(przygotowanie kopca) i być może zbudowania fundamentów domu mieszkalnego, 
natomiast kolejni starostowie i dzierżawcy wznosili tu potem budynki drewniane"5. Nie 
dysponujemy jednak żadnymi przesłankami, aby stwierdzić, czy Tarnowski przyczynił 
się w jakimś stopniu do rozbudowy tego obiektu. Wiemy za to, że dbał o rozwój miasta. 
Wyjednał u króla pozwolenie na pobieranie mostowego, które miało być przeznaczone 
na naprawę dróg wychodzących z miasteczka, a także uzyskał dla jego mieszkańców 
przedłużenie na jeden rok zwolnienia podatkowego, które otrzymali po pożarze miasta116.

W 1537 roku Spytek otrzymał od Zygmunta Starego dom w Piotrkowie, położony 
ponoć naprzeciwko dworu zajmowanego przez króla117, który odstąpił w 1543 roku 
podczaszemu nadwornemu -  Tomaszowi Sobockiemu118.

Jedyny syn Spytka Tarnowskiego -  Stanisław, zwany Stanisławem Spytkiem, urodził 
się w 1514 roku"9. Być może, towarzysząc ojcu, odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej 
zyskując tytuł Rycerza Grobu Chrystusowego120. W 1537 roku został mianowany 
miecznikiem koronnym121, w 1547, na skutek ojcowskiej cesji, otrzymał starostwo 
sieradzkie i w tym samym roku mianowano go kasztelanem zawichojskini122. W 1555 
roku otrzymał urząd podskarbiego koronnego12' . Nie pełnił tej funkcji długo, gdyż już w 
1561 roku został wojewodą sandomierskim, w związku z czym musiał zrezygnować z 
podskarbiostwa124. Zmarł 6 kwietnia 1568 roku na zamku krzeszowskim i został

budownictwem obronnym sieradzkiego w XIII XI 11X1 III wieku. Łódź 1986, s. 64-66: por. Lustracja 
województw wielkopolskich i kujawskich 1564 1565, cz. l .s . 68-69.
114 Kronika Jana z Czarnkowa..., s. 626.

L. Kajzer, J. Augustyniak, Wstęp do studiów..., s. 65.
A. J. Parczewski, Spytek z Tarnowa, podskarbi wielki koronny, wojewoda sieradzki, „Noworocznik 

Kaliski”, Kalisz 1875, s. 106-117
117 Nic wiemy jednak czy chodzi tu o stary dwór, wzmiankowany w 1510 roku. czy o inny obiekt, bo 
przecież nie o wieżę mieszkalną zbudowaną w latach 1512 -  1519 przez Benedykta Sandomierzanina(B. 
Guerquin. Zam ki.... s. 256-257: H. Rutkowski, Zamek w Piotrkowie. KAilJ. t. 3, 1958. s. 157-177; T. 
Jakimowicz. Turris Pyothrkoviensis pałac Zygmunta I. KAilJ. t. 17. 1972. s. 21-40).

W. Dworzaczek. Hetman..., s. 370.
Jego matką była Barbara, córka Jakuba Szydłowieckiego kasztelana sandomierskiego i podskarbiego 

koronnego (Urzędnicy województwa sandomierskiego.... s. 90. nr 626: Urzędnicy centralni..., s. 124. nr 
741, s. 128. nr 779); mial również siostrę Barbarę, która około roku 1526 poślubiła Jana Komorowskiego 
właściciela Żywca i Barwaldu. potem kasztelana połanieckiego (A. Boniecki, Herbarz polski.... t. XI. s. 
3; Urzędnicy województwa sandomierskiego..., s. 64. nr 388).
12,1 K. Niesieeki, Herbarz polski.... t. IX. s. 45: J. S. Bystroń datuje jego podróż do Ziemi Świętej na rok 
1515 (Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie.... s. 19). co nie jest możliwe. Myli zapewne Stanisława z 
Janem Ciężkim Tarnowskim, lub Janem z Melsztyna. którzy w tym czasie pielgrzymowali do Jerozolimy; 
por. W. Dworzaczek. Leliwici.... tab. III; tenże. Hetman.... lab. XI.
121 Urzędnicy centralni..., s. 90. nr 479.
'n Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego..., s. 171. nr 1255: Urzędnicy województwa 

sandomierskiego..., s. 162. nr 1331.
123Urzędnicy centralni..., s. 124. nr 746.
124Urzędnicy województwa sandomierskiego..., s. 123, nr 952.



pochowany w kościele w Chrobrzu125.
Informacja o tym, że zmarł na zamku w Krzeszowie pochodzi z płyty nagrobnej 

pierwotnie umieszczonej u dołu renesansowego nagrobka w chroberskim kościele. Napis 
na niej głosił „ Vixit annos LIIIM ensesfere septem obiit in arce Krzessow ...”. Płyta ta 
nie zachowała się do naszych czasów. Treść inskrypcji znamy dzięki ks. Janowi 
Wiśniewskiemu, który przekazał nam opis kościoła126. Niestety nie udało mi się odnaleźć 
żadnych informacji na temat istnienia zamku w tej miejscowości. Starostwo krzeszowskie 
było w posiadaniu Spytka Tarnowskiego (Jana Spytka f  1553) od roku 1520127, Stanisław 
ti zymał je  przez całe życie i przekazał synowi (Stanisławowi 1 1609), który posiadał je 
do 1588 roku128.

Stanisław Spytek Tarnowski jako jedyny syn otrzymał po ojcu wszystkie dobra 
dziedziczne, a więc przede wszystkim klucz wielowiejski w ziemi sandomierskiej i kępiński 
w ziemi wieluńskiej. Najpoważniejszym jego nabytkiem był klucz chroberski, który kupił 
między 1541 a 1550 rokiem od spadkobierców Jana Tęczyńskiego. Na majątek ten, 
ulokowany w ziemi wiślickiej, składało się siedemnaście wsi129. Ogółem własnością 
jego było około 40 wsi. Jednak podstawąjego fortuny były trzymane królewszczyzny, 
na które składało się 8 miast i około 50 w si130. Trzymał 5 starostw: sieradzkie, 
piotrkowskie, bolesławieckie, ostrzeszowskie i krzeszowskie. Na sejmie w 1555 roku 
przedstawiciele obozu egzekucyjnego zarzucili Tarnowskiemu bezprawne łączenie dwóch 
starostw sądowych: sieradzkiego i ostrzeszowskiego. Przy tej okazji dowiadujemy się, 
że oba zamki starościńskie będące w jego posiadaniu uznano za zaniedbane i pilnie 
potrzebujące naprawy131. Tarnowski był starostąostrzeszowskim w latach 1553-1565132, 
nie można więc twierdzić, że przez pierwsze dwa lata dopuścił do zrujnowania zamku. 
Domyślać się jednak możemy, że w tym czasie nie podjął żadnych działań, ażeby poprawić 
stan swojej starościńskiej siedziby. Zamek w Ostrzeszowie wybudowałjeszcze Kazimierz 
Wielki1 Było to założenie czworoboczne, posiadające rzut niezbyt regularnego 
prostokąta o wym. 27 x 39 m, wzmocnione przekątniowymi przyporami. Z muru

l:- J. Wiśniewski. H istoryczny opis kościołów, m iast, zabytków  i pam ią tek  w Pińczowskiem. 
Skalbmierskiem i Wiślickiem, Mariówka 1927. s. 37. 38.

Tamże, por. także: Corpus inscriptionum Poloniae, t. I. województwo kieleckie, red. J. Szymański, z.
4. Miechów i Pińczów wraz z regionem.oprdc. B. Trelińska. Kielce 1983. s. 46-47.
1-7 MK. 52 v. -  53 v: W. Dworzaezek zwraca uwagę, że Metryka Koronna błędnie podaje, iż starostwo lo 

znajdowało się w ziemi sandomierskiej, podczas gdy dobra krzeszowskie leżały w powiecie przemyskim 
województwa ruskiego, a na granicy województwa sandomierskiego (Hetman.... s. 358. przypis 5).

Ca,ą dzierżawę krzeszowską odstąpił wtedy Janowi Zamoyskiemu (W. Ćwik. Miasto Krzeszów w 
czasach Królestwa Polskiego (1815 1869) [w:] Prawniczo -  Administracyjne i Ekonomiczne Studia w 
Rzeszowie 1 9 5 9 - 1974. red. A. Molarczyk. Rzeszów 1975, s. 131-140; A. Jabłonowski. Ruś Czerwona 
[w:] Polska w X I7 w. Pod względem geograficzno statystycznym, t. VII, cz. 1-2, ziemie ruskie. Źródła 
dziejowe, t. XVIII. Warszawa 1902. cz. 1-2. s. 222. 395: W. Dworzaezek, Hetman..., s. 437); Zamoyski 
otrzymał ją  w wkrótce na własność i wcielił do utworzonej przez siebie ordynacji (Ł. Gołębiowski, 
Pamiętnik o Tomaszu 'Zamoyskim kanclerzu wielkim koronnym. „Biblioteka Warszawska-’, 1853, nr 4, s. 
189. 199: SGKP. t. IV, s. 787).
I2'' W. Dworzaezek, Hetman..., s. 387.

W. Dworzaezek, Hetman..., s. 388; por. A. Sucheni -  Grabowska, Badania nad elitą władzy__s. 98,
tab. 5.
1,1 Dzienniki sejmów walnych koronnych za panowania Zygmunta Augusta króla polskiego i W. X. 
Litewskiego 1555 i 1558 i: w Piotrkowie złożonych, wyd. T. Lubomirski, Kraków 1869, s. 45, 48. 53.
132 Z. Boras. Ostrzeszów w okresie odX V I do XVIII w., [w:) Dzieje Ostrzeszowa, red. S. Nawrocki, Kalisz 
1990. s. 89.
155 Kronika Jana z Czarnkowa.... s. 625.



południowego wysunięta była wieża, dołem do wysokości 11,5 m czworoboczna (8,4 x
9,2 m), górąośmioboczna. Na wschód od niej znajdował się przelot bramny, zaś na osi 
bramy długi dom. Zamek zniszczony w czasie wojen szwedzkich, został odbudowany, 
ale w końcu XVIII w. powtórnie podupadł, zaś wiek XIX przyniósł jego częściową 
rozbiórkę. Po drugiej wojnie światowej dwukrotnie przeprowadzono tu badania 
architektoniczne, w wyniku których obiekt zabezpieczono i udostępniono zwiedzającym. 
Do naszych czasów przetrwała jedynie wieża oraz fragmenty murów obwodowych i 
domu głównego, które niestety nie były badane przez archeologów134.

Zamek w Sieradzu wybudował Kazimierz Wielki na miejscu wcześniejszego grodu. 
Ruiny warowni były przez kilka lat badane wykopał iskowo, jednak brak jest do tej pory 
pełnej monografii obiektu i trudno jest odtworzyć fazy jego przebudów135. Jak się jednak 
wydaje, Stanisław Tarnowski nie poczynił tu żadnych poważniejszych inwestycji136.

Brak dbałości o zamek sieradzki można wytłumaczyć tym, że w pobliżu, w Klonowej, 
wybudował swoją prywatną rezydencję. Dwie wsie -  Klonową i Brąszewice -  otrzymał 
Tarnowski w roku 1557 w czasie obrad sejmu i miał je posiadać „prawem feudalnym”, 
a więc z możliwością przekazania swoim potomkom w linii męskiej137. Folwark w 
Klonowej powstał zapewne w połowie XVI wieku. Obie te miejscowości figurują w 
lustracji spisanej w 1564-65 roku, bez wzmianki o ich feudalnym nadaniu138. Jak sugeruje 
W. Dworzaczek, w latach sejmów egzekucyjnych Tarnowski mógł zrezygnować z tego 
przywileju139.

Niezwykle ciekawe informacje znajdujemy we wspomnianej wyżej lustracji. 
Odnotowano w niej zarówno zabudowania folwarczne (browar, chmielnik) jak i dwór. 
Opis tego ostatniego wart jest zacytowania: „Dom wielki nowy ochędożny Izba wielka, 
okien 5, błony szklane, stołów 5, służba 1, ławek z poręczeni 5, piec dobry, komin 
murowany,drzwi na zawiasiech, z zamkiem i z klamką. Sień, blon szklanych 2, służba i 
szafa, komin murowany, ławek 2, drzwi na zawias iech z zamkiem”. Tu następuje opis 
dwóch izdeb i jednej kownaty, a dalej: „Z tej izdebki po lewej stronie komora, okien 2, 
błony szklane, w nich kraty żelazne, wanna 1, drzwi 2 [z] zamkiem”'*0. Dalej opis 
kolejnych pomieszczeń141. W całym tekście nie znajdziemy określeń -  ,^ly”, ,popsowany\ 
„wy tłuczony”, „naprawy potrzebujący”, tak często spotykanych w tego typu źródłach. 
W budynkach gospodarskich odnotowano nawet „błony szklane w drzewo”, a obraz 
stajni prezentuje się nad wyraz imponująco: „Stajnia wielka na koni 100, a wprzybokach 
tej stajniej stanie koni 50", Ą2.

134 P. Anders, Województwo kaliskie..., s. 286.288; B. Guerquin. Zamki..., s. 247; KZS. t. V. województwo 
poznańskie, red. T. Ruszczynska. A. Sławska, z. 17. powiat ostrzeszowski, s. 15; L. Kajzer, Z  problematyki 
badań nad siedzibami obronnymi powiatu ostrzeszowskiego. ... s. 22-23; K. Jodłowski, Zabytki Ostrzeszowa 
[w:] Dzieje Ostrzeszowa..., s. 381-382; J. Tomala. Zamek w Ostrzeszowie. ..Kalisia". 1994, z. 14. s. 18- 
19.
135 B. Guerquin. Zam ki.... s. 286; L. Kajzer. J. Augustyniak. Wstęp do studiów ..., s. 189-192; T. J.
1 lorbacz. L. Kajzer, Zamki Sieradzkiego i Wieluńskiego w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Między 
północą a południem... . s. 98-99.
13(1 Starostą sieradzkim był od 1547 roku (W. Dworzaczek. Hetman.... s. 376).
137 MK, 89. k. 205-206.
I3* Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564 1565, cz. I. s. XI,II. s. 59.
139 W. Dworzaczek. Hetman.... s. 389.
14,1 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich..., s. 59; Jak słusznie zauważą W. Dworzaczek 
(Hetman.... s. 389) wanna znajdująca się w jednej z komór, a nie w osobno stojącej łaźni, to na te czasy 
rzecz wyjątkowa. Mnie natomiast zaintrygował fakt. że ta właśnie komora jako jedyna posiadała 
zakratowane okna.
141 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich.... s. 59.



W Klonowej w 1992 roku przeprowadziłam badania poszukiwawcze. Jedyną 
interesującą formą terenową w tej wsi jest niewielka wyspa na stawie leżącym przy 
drodze z Klonowej do Lututowa. Wydawała się ona jednak zbyt mała (9 x 1 2  m), aby 
pomieścić mogła „dom wielki". Uwzględniając jednak możliwość późniejszych 
przekształceń terenu, zdecydowano się przeprowadzić weryfikacyjne badania 
archeologiczne. W ich wyniku stwierdzono, że wyspę usypano prawdopodobnie w XIX 
wieku, nie zawiera ona śladów wcześniejszego osadnictwa. Ponieważ, funkcjonował tu 
wówczas folwark, należy stwierdzić, że staw wraz z wyspą utworzono w czasie 
kształtowania parkowego otoczenia zespołu dworskiego143. Na polach wokół wsi 
znaleziono liczne fragmenty naczyń glinianych, które datować można począwszy od 
drugiej połowy XVI wieku. Wydaje się więc, że konieczne są badania archeologiczne i 
mają one szansę odnalezienia pozostałości siedziby Stanisława Tarnowskiego.

W 1567 roku Tarnowski wyjednał przywilej królewski na lokowanie na terenie 
starostwa krzeszowskiego, na prawie magdeburskim, miasta Tarnogrodu. Miało ono 
powstać w miejscu, które ponoć tak się już dawniej nazywało. Król przeznaczył na ten 
cel 60 łanów144. Nie wiemy jednak jakie inwestycje poczynił Tarnowski w swoim nowym 
mieście.

I rudno jest dokładnie ustalić, w którym roku Stanisław stał się posiadaczem 
Chrobrza. Około roku 1550 miał tam ponoć wybudować okazałą rezydencję145. W. 
Dworzaczek podaje, że Tarnowski kupił Chroberz od córki Tęczyńskiego — Zofii (żony 
Stanisława Óstroroga kasztelana międzyrzeckiego) między 1541 a 1550 rokiem, a 
ponieważ nie zapłacił całej sumy gotówką, kwitowano mu kolejne spłaty jeszcze w latach 
1563 i 1564146. Z racji iż klucz chroberski (a potem i kozubowski) był najstarszym 
kompleksem majątkowym Tęczyńskich w ziemi wiślickiej, dziejami jego zajmował się 
obszernie J. Kurtyka. Z badań jego wynika, że Stanisław Tarnowski, na krótko przed 
rokiem 1563, kupił Chroberz i Kozubów za 70 tysięcy florenów od Ostrorogów, a już w 
1580 roku zostały one sprzedane za 182 tysiące florenów biskupowi krakowskiemu 
Piotrowi Myszkowskiemu147. Ostatnio jednak badacz ten zwrócił uwagę na dokument, 
który jeszcze w roku 1552 jako właścicielkę Chrobrza z zamkiem („castrum”) wymienia 
Zofię Ostrorogową148. Przyjmując sądy tego autora, ugruntowaną w literaturze datę 
wzniesienia rezydencji w Chrobrzu przez Stanisława Tarnowskiego („około 1550”), 
ograniczyć trzeba do lat od „przed 1563” (lub szerzej po 1552) do roku jego śmierci -

la m ż e ..s .  59; patrz też J. Kazimierski, Klonowa (XI X I '/// wiek), PiMAiEwŁ, Seria Etnograficzna, 
nr 3. s. 18; autor ten wyciąga chyba jednak mylny wniosek, że tak duża liczba koni świadczyła „...iż przy 
zakładaniu folwarków zamierzeniem ówczesnych jego właścicieli była uprawa ziemi przy pomocy własnego 
sprzężaju".

A. Marciniak -  Kajzer, I. J. Horbacz, L. Kajzer, Archeologiczne badania w eryfikacyjno  
konserwatorskie przeprowadzone w 1992 r. w miejscowości Klonowa Górka Klonowska, gm. Klonowa, 
woj. sieradzkie, na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Sieradzu. Lódź 1992 (maszynopis 
w archiwum WKZ w Sieradzu).
141 MK, 100. k. 309; SGKP t. XII, s. 186 -  7; A. Jabłonowski, Ruś Czerwona..., s. 222, 395; W. Depczyński.
Tarnogród 1567 1967. Monografia historyczno -  gospodarcza, Tarnogród 1970. s. 13.
145 Informację taką za Słownikiem geograficznym  podaje bez komentarza większość autorów, por. SGKP,

t. I, s. 644; J. Wiśniewski, Histoiyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskiem,
Skalbmierskiem i Wiś/ickiem..., s. 33; W. Dworzaczek, Hetman.... s. 387.
I4'’ W. Dworzaczek. H etman..., s. 387

J. Kurtyka, Tyczyńscy..., tenże, Wlosć chroberska w średniowieczu i w X I7 w. w świetle źródeł 
historycznych, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. IV, 1998, s. 139-170.
148 J. Kurtyka. Tyczyńscy.... s. 447; tenże. Włość chroberska...



1568. Nie wiemy jednak, czy stary zamek Tęczyńskich został całkowicie rozebrany, czy 
Tarnowski dokonał tylko jego gruntownej przebudowy.

W tym samym czasie -  „około roku 1550” -  miał on ufundować tutaj kościół pod 
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Także Katalog zabytków sztuki datuje na lata 
około 1550 znajdujący się tu gotycki kościół, obecnie pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Matki Boskiej i św. Jana, konsekrowany w 1576 roku. Kamienna świątynia ozdobiona 
została ciekawym programem heraldycznym: na zwornikach sklepień w prezbiterium 
umieszczono Leliwę Tarnowskich i Ciołka-żony Stanisława -  Barbaiy z Drzewickich149. 
Osoba fundatora świątyni zdaje się w tym wypadku nie podlegać dyskusji, natomiast 
analiza stylistyczna nie może przesądzić, czy kościół zaczęto budować około roku 1550 
czy też może kilka lat później. Nie opowiadając się za którąś z tych możliwości chciałabym 
podkreślić, że świadomy wybór takiej właśnie formy świątyni, którą historycy sztuki 
określiliby jako zapóźnioną stylistycznie, informuje o przywiązaniu do architektury 
gotyckiej jeszcze w połowie XVI wieku, nawet wśród najbogatszych i najbardziej 
światłych fundatorów.

Powróćmy teraz do dziejów nowej siedziby Tarnowskich w Chrobrzu. Przez 
starszych badaczy obiekt ten był różnie określany: „dom murowany na kształt pałacu”150, 
a przez ks. J. Wiśniewskiegojako „pałac murowany”151. Rezydencja w pierwszej połowie
XVII wieku (1632 r.), a więc już w okresie użytkowania przez Myszkowskich określona 
została przez Sz. Starowolskiego jako „piękny zamek” 152. W nowszej literaturze Z. 
Lentowicz określił obiekt jako „dwór”153, zaś autorzy Katalogu zabytków sztuki nazwali 
go „pierwotnym pałacem”, który w 1582 roku przeszedł w ręce Myszkowskich, a od 
początku XVIII wieku Wielopolskich154.

Rejon chroberskiego wzgórza grodowego, tzw. „Zamczyska” od dawna interesował 
historyków i archeologów. Badania wykopaliskowe przeprowadzono tu dwukrotnie. Po 
raz pierwszy przez Elżbietę Dąbrowską w latach 1959 -  1961155, którą interesowały 
jednak przede wszystkim relikty wczesnośredniowiecznego grodziska, znacznie mniej 
zaś pozostałości późnośredniowiecznego zamku Tęczyńskich i XVI-wiecznej rezydencji

lw KZS l- »l. województwo kieleckie, red. J. Z. Łoziński, B. Wolff, z. 9, powiat pińczowski, oprać. K. 
Kutrzebianka, J. Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1957, s. II.

SGKP. 1. I. s. 644: W. Dworzaczek, Hetman.... s. 387.
11 .1. Wiśniewski. H istoryczny opis kościołów, miast, zabytków  i pam ią tek  w Pińczow skiem , 

Skalbmierskiem i Wiślickiem..., s. 33.
152 S. Starowolski, Polska, albo opisanie położenia Królestwa Polskiego, przełożył..., i komentarzami 

opatrzył A. Piskadło. Kraków 1976, s. 79. Takiego samego określenia „pulcherrima arx" użył także 
Andreas Cellarius w swym turystycznym bedekerze o Polsce wydanym w Amsterdamie w 1659 roku, ale 
przedstawiającym stan architektury polskiej z czasów przed zniszczeniami potopu (Regni Poloniae 
... novtssinta descriptio, Amstelodami ...s, 185: Por J. Dankowa, L. Kajzer, Poprzednicy i następcy Szymona 
Starowolskiego. (Uwagi na marginesie nowego wydania Polonii"') BHS, R. XL, nr 2, s. 133-141.

Z. Lentowicz, Chroberz. Pałac. Skrócona dokumentacja historyczno-naukowa, Kielce 1973, s. 2 
(maszynopis w archiwum WKZ w Kielcach).
154 KZS t. III, z. 9, s. 13.

L. Dąbrowska. Problem grodu wczesnośredniowiecznego w Chrobrzu. Uwagi w świetle badań 
sondażowych w r. 1959. „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN Oddział w Krakowie, Lipiec -  Grudzień 
1959, s. 161 -163; taż. Sprawozdanie z  badań wykopaliskowych prowadzonych na grodzisku „ Zamczysko " 
w Chrobrzu, pow. Pińczów, w latach 1959 1960, „Sprawozdania Archeologiczne", t. XVI, 1964. s. 274- 
285: taż. Sprawozdanie z badań sondażowych przeprowadzonych na stanowiskach 1 , 2 , 3 , 417  w Chrobrzu 
pow. Pińczów, w 1961 roku. „Sprawozdania Archeologiczne”, t. XIX. 1968. s. 425-430; atakże sumarycznie 
w monografii: E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi wiślickiej. Wrocław 
-  Warszawa -  Kraków. 1965, s. 186-19 1. Z. Lentowicz. Chroberz. Pałac...,' s. 2.



Stanisława Tarnowskiego. Krawędź wzgórza, narażona na silne procesy erozyjne, była 
w przeciągu stuleci ustawicznie niszczona. W czasie ulewnych opadów w lecie 1997 
roku, znaczna część skarpy osunęła się w dolinę Nidy. Dlatego też w 1998 roku 
przeprowadzono kolejne wykopaliska, które wyczerpały możliwości prowadzenia 
dalszych badań156. W ich wyniku nie odnaleziono poziomów kulturowych związanych z 
wczesnośredniowiecznym grodem i zamkiem Tęczyńskich, choć odkryte na wtórnym 
złożu materiały ceramiczne łączyć można z tymi właśnie etapami zabudowy wzgórza.

Ostatnie badania archeologiczne nie doprowadziły do pełnej rekonstrukcji rzutu 
rezydencj i, gdyż zachowała się z niej zaledwie część jednej z izb, określonej przez badaczy 
jako „sala na filarze”. Miała ona rekonstruowane wymiary: 8,2 x 8,6 m, czyli powierzchnię 
ponad 70 n r  i była prawdopodobnie przykryta sklepieniem, wspartym na umieszczonym 
centralnie filarze. Jest tojużjedyny zachowany fragment budynku dworu Tarnowskiego157.

Na podstawie odnalezionych zabytków ruchomych nieco więcej powiedzieć możemy
o wystroju tej siedziby. Ojej pałacowym charakterze przesądza bez wątpienia wyposażenie 
omawianej sali. Oświetlały ją  szklane okna, w które wpasowane były malowane farbą 
(czworoboczne i okrągłe o średnicy około 16 cm) witrażyki z inskrypcjami, motywami 
roślinnymi i bordiurami. Sala miała prawdopodobnie białkowane ściany zdobione 
czerwoną malaturą. Relikty detali architektonicznych pochodząz kominka wykonanego 
z białego kamienia wapiennego, który obramiony był wolutowymi węgarami zdobionymi 
motywem lybiej łuski. Otwory okienne i drzwiowe miały kamienne portale, a posadzkę 
tworzyły płyty z białego kamienia i cegły, (może tworzące motywy ornamentacyjne). W 
południowym narożu sali stał piec. Rekonstruować go można jako dwuskrzyniowy z 
cylindryczną nadstawą. Skrzynia dolna zbudowana była między innymi z kafli typu 
„wawelskiego” (młodzieniec pod arkadą i dudziarz), a nadstawa z kałli niszowych z 
motywami architektonicznymi w formie późnogotyckich maswerków. Jeden z gzymsów 
pieca wykonano z kafli zdobionych wizerunkiem Leliwy, a kafle wieńczące, zielono 
polewane miały kształt lilijek158.

Podsumowując powyższe uwagi, stwierdzić można, że Tarnowski wzniósł swoją 
nową rezydencję w miejscu z natury obronnym -  na krawędzi wysoczyzny nad doliną 
Nidy, zapewne wykorzystując istniejące tu wcześniej zabudowania zamku Tęczyńskich. 
Ale tego już nigdy się nie dowiemy. Połowa XVI wieku, to czas gdy rezydencje 
możnow'ładcze opuszczają zamkowe wzgórza, wyżej ceniąc wygodę niż obronność 
siedziby. Tę lokalizację uznać więc należy za kolejny przejaw przywiązania Tarnowskiego 
do tradycyjnych form architektonicznych. Z drugiej jednak strony, wyposażenie domu, a 
zwłaszcza gotycko -  renesansowy piec, świadczą o znajomości i docenianiu nowych 
prądów w sztuce Polski „złotego wieku”.

Podobne zjawisko obserwujemy również w ufundowanym przez Stanisława 
Tarnowskiego chroberskim kościele. Przez Katalog zabytków sztuki został on określony 
jako gotycko -  renesansowy. Jest on murowany z kam ienia i tynkowany, o 
czteroprzęsłowej nawie i dwuprzęsłowym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Od

l5f’A. Andrzejewski. 1.. Kajzer. M. Lewandowski, Sprawozdanie :  archeologicznych badań ratowniczych 
przeprowadzonych w 1998 roku w Chrobrzu gin. Złota Pińczowska, woj. kieleckie na stanowisku zwanym  
..Zamczysko", „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”. 1. IV, 1998, s. 119-138.
157 Tamże.
I5S Analogie do kafli wczesnorenesansowych z Wawelu patrz: M. Piątkiewicz -  Dereniowa, Kafle
wawelskie okresu wczesnego renesansu. „Studia do Dziejów Wawelu". 1961, t. 2, s. 316-318 (młodzieniec 
pod arkadą), s. 344 (zwieńczenie pieca -  lilijki), s. 348 -  349 (kalle maswerkowe), s. 350 (baza pieca); 
por. też M. Dąbrowska. Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca X VltI wieku. Wrocław 1987.



północy do prezbiterium przylega zakrystia z przedsionkiem i skarbczyk. W XVII i
XVIII wieku dobudowano do niego dwie kaplice i kruchtę. Na zwornikach sklepień w 
prezbiterium znajdują się omawiane już herby Tarnowskiego i jego żony, a zworniki w 
nawie zdobią późniejsze herby kolejnych dziedziców Chrobrza159.

Na szczególną uwagę zasługuje znajdujący się w tym kościele nagrobek fundatora, 
wystawiony przez jego żonę -  Barbarę Drzewicką, a wykonany przez Jana Michałowicza 
z Urzędowa lub jego warsztat160. Jest to jeden z wczesnych nagrobków typu portalowego 
w Polsce, będący wybitnym dziełem sztuki renesansowej.

Stanisław Tarnowski najprawdopodobniej od roku 1563 trzymał starostwo 
bolesławieckie. Składało się na nie miasto z zamkiem i otaczające wsie. Wybudowanie 
tu murowanego zamku przypisuje się Kazimierzowi Wielkiemu161. Potem kilkakrotnie 
ulegał on przebudowom i rozbudowom. Nas jednak interesuje jego wizerunek z okresu 
gdy należał do Tarnowskiego. Lustracja spisana w roku 1565 przedstawia nam stan 
nienajlepszy. Zabudowania drewniane określone sąjako „złe”, a jedynie murowana wieża 
określona została jako „mocna” 162.

Badania archeologiczne na zamku w Bolesławcu nad Prosną przeprowadził w latach 
1972- 1979 zespół Zakładu Archeologii Polski Środkowej Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN w Łodzi163. W wyniku tych prac stwierdzono, że „rozbudowa zamku, 
tylko w zakresie programu mieszkalnego, następuje dopiero po 1541 r, a przed 1565”164. 
Przebudowę tą autorzy badań są skłonni przypisać Jakubowi Wilamowskiemu, który 
był starostą w latach 1541 -  1559165. Ponieważ jednak między latami 1541 a 1565 
zamknięty jest również czas, w którym zamek należał do rodziny Tarnowskich, 
przyjrzyjmy się bliżej pracom jakie wówczas (według autorów badań) wykonano: 1. 
nadbudowano budynek bramny, 2. „udostępniono” wieżę ostatecznej obrony (dotychczas 
wg. lustracji nieużywaną) przez wykonanie drzwi w pierwszej kondygnacji, 3. wzniesiono 
drugi drewniany dom m ieszkalno-gospodarczy166.

W wyniku badań archeologicznych zgromadzono również znaczną ilości zabytków 
ruchomych, a w tym niezmiernie interesujący zbiór kafli piecowych. W aspekcie tej 
pracy na szczególną uwagę zasługuje zespół określony jako „piec V -  wawelski”167.

IW KZS t. III, z. 9, s. 12-13.
Atrybucja nagrobka doczekała się dyskusji w literaturze, por. H. Kozakiewiczowa. Rzeźba XI I wieku 

w Polsce..., s. 147-149.
161 13. Guerquin, Zam ki..., s. 110.

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564 1565..., s. 65-66.
Wiadomości o zamku przedstawili w kilku pracach autorzy badań wykopaliskowych: M. Żemigala, T. 

Poklewski, Próba odtworzenia zmian w zabudowie zamku w Bolesławcu nad Prosną w woj. kaliskim w 
ciągu wieków o d X IV d o  XVU, ..Rocznik Kaliski", t. XIV, 1981, s. 9-22; Zamki Środkowopolskie, cz. II, 
Bolesławiec nad Prosną, red. T. Poklewski. Wrocław 1982; T. Poklewski -  Koziełl, Średniowieczne 
zamki między Prosną i Pilicą, Łódź 1992; tenże, Rubież Prosny i Baryczy 1333 1401. Fortyfikacje 
stałe. Łódź 1994.
164 M. Żemigała. T. Poklewski. Próba odtworzenia zmian w zabudowie zam ku.... s. 19.
165 Myli się jednak T. Poklewski podając, że Stanisław Tarnowski był starostą bolesławieckim od 1559 
roku. W tym roku matka Stanisława -  Barbara Drzewicka uzyskała zastawną posesję Bolesławca i siedmiu 
otaczających wsi, z prawem przekazania spadkobiercom (MK. 95. k. 233 v, 234; W. Dworzaczek,
lle tm an..., s. 374). Tarnowski starostwo otrzymał najprawdopodobniej w roku 1563 (A. Sucheni -  
Grabowska. Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów .... s. 215; Urzędnicy województw łęczyckiego i 
sieradzkiego..., s. 297).
IM,M. Żemigała. T. Poklewski. Próba odtworzenia zmian w zabudowie zam ku.... s. 16-17: M. Żemigala,
E. Grabarczyk, Zamek w latach 1401 1615, [w;] Zamki Środkowopolskie, cz. II, Bolesławiec nad Prosną,
red. T. Poklewski. Wrocław 1982, s. 44-47.



Autorka opracowania zaliczyła do niego między innymi kafle z młodzieńcem pod arkadą
i z dudziarzem. Kafle te są niemal identyczne z odkrytymi w Chrobrzu. Szczegóły 
ornamentu są jednakowe, podobniejak kolory polew. Niewielkie różnice dotyczą tylko 
wielkości kafli. Po porównaniu egzemplarzy z Bolesławca i z Chrobrza168, wydaje mi 
się, że te ostatnie są wykonane staranniej, a forma z której pochodzą odznaczała się 
znacznie większą precyzją wykonania i delikatnością rysunku. Podobniejak w Chrobrzu, 
tak w Bolesławcu kafle wieńczące są w kształcie lilii. Kolejną analogią mogą być również 
kafle niszowe z ornamentem maswerkowym. Badacze zamku bolesławieckiego datują 
powstanie pieca „wawelskiego” na lata 1500 -  1512, kiedy to starostą był Mikołaj Jor
dan z Zakliczyna. Sugerująjednocześnie, że kafle te pochodząz pracowni krakowskiej169. 
Ta proweniencja i datowanie spotkały się z krytyką170. W tym wypadku chciałabym 
zgodzić się z uwagami adwersarzy M. Żemigały i zasugerować, na podstawie analogii z 
piecem w Chrobrzu (osoba fundatora chyba nie podlega tu dyskusji), że do powstania 
pieca „wawelskiego” na zamku w Bolesławcu przyczynił się Stanisław Tarnowski. Jest 
wielce prawdopodobne, że w latach 1563 -  1568 zlecił on wykonanie dwóch niemal 
identycznych pieców w dwóch swoich siedzibach171. Przychylając się do zdania M. 
Dąbrowskiej, że nowe piece stawiano najczęściej przy okazji budowy, przebudowy lub 
remontu jakiegoś budynku172 i biorąc pod uwagę wyszczególnione przez badaczy 
Bolesławca fazy przebudów zamku, sugerować można, że w czasie rządów Tarnowskiego 
przeprowadzono na zamku jakieś prace budowlane. Niestety ich zakresu dziś już nie 
jesteśmy w stanie odtworzyć.

Stanisław Spytek, któremu wielki majątek przyniósł przydomek „bogatego 
wojewody”, doczekał się syna Stanisława i sześciu córek: Barbary, Katarzyny, Krystyny, 
Anny, Beaty Elżbiety i Elżbiety (Zofii?)173.

Jedyny syn „bogatego wojewody” -  Stanisław -  urodził się przed 1541 rokiem. W 
młodości podróżował po Europie i studiował na uniwersytecie w Padwie174. W 1565 
roku został mianowany miecznikiem koronnym (krakowskim)175, a już cztery lata później 
otrzymał kasztelanię czechowską176. W 1570 roku, najprawdopodobniej za namową 
Olbrachta Laskiego i braci Zborowskich, którzy mieli zadawnione pretensje do 
Konstantego Ostrogskiego, wdał się w awanturniczą próbę odebrania Tarnowa. 
Zgromadziwszy przeszło 1000 ludzi, w nocy z 17 na 18 kwietnia po krótkim oblężeniu, 
zdobył, a następnie złupił zamek. Konstantego Ostrogskiego, który nadciągnął z odsieczą,

l('7 M. Żemigata, Ogrzewanie piecowe na zamku w Bolesławcu nad Prosną XI I ' -  XI  ’// w. Łódź 1987, s. 
24-30.
I<,# Chciałabym tu serdecznie podziękować dr Marii Żemigale za udostępnienie swojego zbioru do 
porównań.
w) M. Żemigata, E. Grabarczyk, Zamek w lalach 1401 1615..., s. 45-46: M. Żemigata, Ogrzewanie 

piecow e.... s. 28-29.
1711 Porównaj recenzje omawianej pracy: T. J. Horbacz. Z. Lechowicz, KI IKM, R. XXXVI, nr 2, 1988, s. 
331-348, oraz M. Dąbrowskiej, O metodzie rekonstrukcji pieców w zamku w Bolesławcu, KI IKM. R. 
XXXVI, nr 4, 1988, s. 681-696.
171 Szerzej zagadnienie atrybucji obu pieców omawiam w artykule: Czy dwa piece Stanisław a  
Tarnowskiego? (w druku).
172 M. Dąbrowska. O metodzie rekonstrukcji..., s. 683.
171 Żoną jego i matką dzieci była Barbara Drzewicka, córka Adama, kasztelana radomskiego i Anny z 

Naramowic (W. Dworzaczek. Hetman..., s. 391-393).
174 K. Niesiecki. Herbarz polski, t. IX, s. 46: W. Dworzaczek. Hetm an.... s. 394.
175 Urzędnicy centralni.... s. 90, nr 479.
I7fl Urzędnicy województwa krakowskiego.... s. 69, nr 168.



powstrzymali komisarze królewscy, których Zygmunt August wysłał do prowadzenia 
rokowań177. Oblężenie Tamowa przez Ostrogskiego i pertraktacje trwały do maja. 
Ostatecznie, po długich obradach sąd skazał Tarnowskiego na zwrot zamku i dóbr oraz 
pokrycie wszelkich strat, które oszacować mieli pełnomocnicy króla. Olbrzymie 
odszkodowanie (około 100 tys. złotych), jakie winien był zapłacić Ostrogskiemu, zmusiło 
Stanisława do sprzedaży części dóbr, licznych zastawów i pożyczek. Ciężkie położenie 
finansowe kasztelana wykorzystał poseł habsburski Andrzej Dudycz, który po ucieczce 
Henryka Walezjusza przy pomocy odpowiednich zachęt finansowych pozyskał go dla 
kandydatury austriackiej na tron polski178. W 1576 roku, po śmierci Maksymiliana, 
Tarnowski zbliżył się do dworu, co w efekcie przyniosło mu kasztelanię radomską179. W 
1582 roku został mianowany kasztelanem sandomierskim180. Śmierć Batorego w 1586 
roku i podwójna elekcja arcyksięcia Maksymiliana i Zygmunta Wazy, doprowadziła do 
walk w kraju. Tarnowski, należący do stronników królewicza Zygmunta, stal sięjednąz 
pierwszych ofiar tych niepokojów. Zborowscy popierający Maksymiliana zbrojnie zdobyli 
Wiślicę i obiegli Stopnicę, dzierżawę Tarnowskiego, który przebywał tam właśnie z cała 
rodziną. Zaskoczony, po krótkiej walce zmuszony był do poddania się. Napastnicy złupili 
jego siedzibę i uwięzili Tarnowskiego orazjego bliskich181. Jeńcy wprawdzie wkrótce 
odzyskali wolność, jednak Zborowscy nie ponieśli za ten rozbój żadnych konsekwencji.

Stanisław zmarł w 1618 roku i pochowany został w kościele w Wielowsil8:.
Najwięcej wiadomości o majątku jaki zgromadził kasztelan sandomierski znajdujemy 

w akcie działów, jakie przeprowadzili w 1619 roku jego synowie183. Znajdujemy tu 
najstarszą część rodowych włości, a mianowicie klucz wielowiejski, kilkanaście wsi w 
powiecie sandomierskim, a w powiecie wiślickim Zborów z zamkiem i trzynaście wsi. 
W województwie krakowskim, w powiecie proszowickim, wjego posiadaniu było siedem 
wsi, a w powiecie bieckim jedna i części w dwóch. W województwie bełskim, powiecie 
buskim, posiadał dwie wsie. Majątki kasztelana położone w Wielkopolsce znajdowały 
się w ziemi wieluńskiej i ostrzeszowskiej i obejmowały około siedmiu wsi. Był również 
w posiadaniu krakowskiego Gródka184, a także miał drewniany dwór w mieście U linie 
nad rzeką Tanwią183. W sumie na ten znaczny majątek składało się pięćdziesiąt trzy 
wsie całe i części w dziewięciu.

Jak widzimy, w stosunku do majątku odziedziczonego po ojcu, zaszły tu widoczne 
zmiany. Przede wszystkim, Tarnowski był zmuszony sprzedać dobra chroberskie, aby 
uzyskać środki na spłatę zasądzonych na rzecz Ostrogskiego odszkodowań za zniszczenie

177 Dzieje lego zajazdu doczekały się kilku opisów: P. Przylęski. Wypadek w zaniku tarnowskim w roku 
1570. „Biblioteka Warszawska". 1842. II, s.52-59; K. Kai inka. Sprawa i dzieje zajazdu na zamek tarnowski, 
„Biblioteka Warszawska". 1853. II. s. 341-344; A. J. Roile. Sprawa tarnowska [w:j Opowiadania, ser. 
IV. t. II, Warszawa 1884. s. 77-146: J. Pirożyński. Dzieje jednego zajazdu... ; W. Dworzaczek, Hetman..., 
s. 395-400.
178 W. Zakrzewski, Po ucieczce Henryka. Dzieje bezkrólewia 1574 1575. Kraków 1878. s, 279.
I7,) Urzędnicy województwa sandomierskiego.... s. 70, nr 443.
1811 Tamże, s. 91. nr 638.
181 R. Hejdensztejn. Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594, Ksiąg 12, tłum. M. 

Gliszczyński, t. II. Petersburg 1857. s. 248-249; J. Bielski. Kronika polska.... s. 1591: Listy Annibala z 
Kaptii, wyd. A. Przezdziecki, Warszawa 1852. s. 90. 94, 95; W. Dworzaczek, Hetman.... s. 410-411.
182 W. Dworzaczek, Hetman..., s. 418-420.
110 Tamże. s. 420-422.
184 Gródek byl w posiadaniu rodziny do roku 1621. kiedy Gabriel Tarnowski, starosta krakowski, sprzedał 

go Dominikankom (S. Świszczowski. Krakowski gródek..., s. 74-76).
185 W. Dworzaczek, lletm an..., s. 421.



larnowa. Dobra te dostały się Myszkowskim. Nowym nabytkiem był natomiast klucz 
Zborowski, w skład którego wchodziły jednak stare wsie Leliwitów -  Mały Piasek i 
Gadawa. Dokupił również wsie w powiecie buskim i kilka innych186. Był również w 
posiadaniu kilku królewszczyzn, z których najważniejszą było starostwo stopnickie. 
Oprócz miasta Stopnicy (z zamkiem) należało doń dziewięć wsi187. Otrzymał również 
starostwo sądowe buskie. Składały się na nie: dwa miasta — Busko i Szczurowice, zamek 
w Lopatynie i 24 wsie188. Król Zygmunt August w 1568 roku wydał Tarnowskiemu i 
jego żonie pozwolenie na zatrzymanie w dożywocie dwóch wsi z trzymanego przez ojca 
starostwa sieradzkiego, a mianowicie Klonowej i Brąszewic189. W roku 1609 uzyskał 
również pozwolenie na przekazanie ich synowi Gabrielowi190 .

Kasztelan sandomierski był pierwszym fundatorem miasta Tarnobrzega, które miało 
być lokowane na gruncie wsi Miechocin191. Założenie miasta w tym właśnie miejscu 
było z pewnością zamierzeniem dokładnie przemyślanym. Stworzyłoby ono centrum 
handlowe dla towarów pochodzących z dużego klucza wielowiejskiego. Usytuowanie 
pośrodku drogi między Baranowem i Sandomierzem pozwoliłoby osłabić konkurencję 
tamtych miast i wykorzystać dawny szlaki handlowy biegnący wzdłuż Wisły192.

Przywilej na lokowanie miasta na prawie magdeburskim uzyskał Stanisław w 1593 
roku od Zygmunta III. Miasteczko to jednak, albo nie powstało, lub nie utrzymało się 
długo i wkrótce spadło do poziomu wsi. W pełni powiodła się dopiero druga lokacja (na 
gruncie wsi Dzików), dokonana przez wnuka kasztelana193. Jego dziejami nie będziemy 
się już zajmować, warto chyba jednak przywołać ciekawą uwagę K. Kuśnierza, który 
sugeruje, że w odróżnieniu od innych prywatnych miast zakładanych w tym czasie, 
lokalizacja i zachowany plan miasta z XIX wieku świadczą, że nie tylko nie zrealizowano 
żadnej linii obronnej wokół miasta, ale że nawet takowej nie planowano194.

Klucz zborowski nabył Tarnowski przed 1596 rokiem od Andrzeja Zborowskigo 
marszałka nadwornego koronnego195. Szymon Starowolski, który oglądał Zborów na 
początku XVII wieku, przekazał nam interesujący opis: „...zamekstarożytnej budowy, 
położony jakby w środku między Wiślicą a Korczynem, posiada obszerne zwierzyńce i 
stawy rybne najlepsze na całą okolicę” l%. Pozostałości tego obiektu przetrwały, ukryte 
w murach pałacu wzniesionego w 1803 roku. Zachowana jest znaczna część kamiennych 
murów zewnętrznych i wewnętrznych, których grubość przekracza I m. Nad 
pomieszczeniami parteru zachowane są również sklepienia krzyżowe197. Badacze są

Tamże, s. 420-422.
Ilł7 Lustracja województwa sandomierskiego 1789, cz. 3. wyd. H. Madurowicz -  Urbańska, Wrocław 
1968, s. 106 i nn.
IXK W. Dworzaczek. Hetman..., s. 424. Autor len używa nazwy Łopacin.
Im MK. 101, k. 306-307.
190 W. Dworzaczek. Hetman..., s. 424.
191 K. Kuśnierz, Tarnobrzeg. Historia rozwoju przestrzennego, Kraków 1998, s. 33; R. S/.czygiel, Lokacje 
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192 Dokładną analizę warunków terenowych i gospodarczych przeprowadził w swojej pracy K. Kuśnierz, 
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zgodni, że początki tego budynku datować należy na „XVI lub XVII wiek”198 .Nie wiemy 
jak wyglądała siedziba Zborowskich, a w takim wypadku trudno jest dociekać, czy 
Tarnowski dokonał tu jakichkolwiek inwestycji.

Zborów sąsiadował z królewszczyzną stopnicką, gdzie była, jak twierdzi W. 
Dworzaczek, ulubiona siedziba Stanisława Tarnowskiego. Pozwolenie na wykupienie 
tej królewszczyzny od spadkobierców Jana Zborowskigo otrzymał w 1586 roku, a dwa 
lata później uzyskał dla siebie i żony dożywocie na tych dobrach199.

Dwór książęcy w Stopnicy funkcjonował już prawdopodobnie w XIII wieku, a 
„curia regia” wzmiankowana jest również w Liber Beneficiorum Jana Długosza200 . 
Odbywały się tu sądy ziemskie województwa sandomierskiego i wielokrotnie gościli 
polscy władcy, a najczęściej król Władysław Jagiełło201. Nie wiemy w jakim stanie był 
zamek w chwili przejęcia go przez Tarnowskiego, wiemy natomiast wjakim go pozostawił. 
Istnieje bowiem inwentarz starostwa sporządzony po jego śmierci. Opis „Dworu pod  
miastem Stobnicd' wygląda następująco: „ W tym dworze mieszkania wielkiego osobnego 
troje. Pierwsze mieszkanie kamienne z gruntu wywiedzione za dzierżawy [...]  
Zborowskich, a potem za dzierżawy kosztem sławnej pamięci JMP Stanisława hrabi na 
Tarnowie kasztelana sandomierskiego skończona i statecznie zawarta. Naprzód w tym 
pałacu murowanym na dole izba wielka sklepiona której drzwi dobrej stolarskiej 
roboty [...] za piecem jest wejście na górę u którego drzwi dwoje [...] z tej izby sklep. 
Z tego sklepu jest priwet u którego drzwi na zawiasach [...]. Sień sklepista wielka z 
podłogą ceglaną w której okien zakratowanych bez błon dwie. W lej sieni jest też komin 
murowany na dach wywiedziony ta sień położona posadzką kamienną. Z lej sieni 
skarbiec skłepisty, w którym jest komin murowany [...]. Z tej sieni jest też sklepów 
murowanych dwa [...] Przed tą sienią jest sionka mała sklepista, posadzką kamienną 
położona u której drzwi wielkie f . ..] Nad tym [...] mieszkaniem sklep is tymjest mieszkanie 
ha górze murowane, do którego mieszkania jest wschód z dworu murowany szeroki, u 
którego wschodu są [...] bal asy kamienne tak że i poręcze, ten wschód pobity gontami. 
Przed tym mieszkaniem jes t ganek, który jest położony posadzką kamienną, hałasami 
wokoło postawiony, malowany, u tych balasów poręcze dębowe żelazem tak do muru 
jako i do słupów drewnianych spięte, u tego ganku pawiment tarcicami położony i dach 
gontami pobity, o trzech [...] i spowietrznikami. Z  tego ganku jest sień, u której sieni są 
drzwi składane na zawiasach [...] W tej sieni jest okien dobrych cztery, tam że jest 
komin murowany jeden na dach wywiedziony [...] Z tej sieni jest kaplica tu położona 
tarcicami pod któremi belek gęsto. Z tej że sieni zaraz jest izba wielka stołowa malowana, 
tak pawiment wszystek jako i okna, która izba o dwu siestrzanach, w niej piec pstro 
błękitno malowany wysoki, dobry, nowy, podle tego pieca komin murowany skrzyńiasty. 
W tej że izbie jest okien malowanych wielkich z błonami dobrymi osiem, w których 
oknach po dziewięć kwater, położona posadzka dębowa, w tej że izbie drzwi stolarskiej 
roboty malowane, a te drzwi na zawiasach pobielonych żelaznych [...] Naprzeciwko tej 
izbie stołowej malowanej wielkiej jest zaraz pokój, w którym pokoju piec dobry błękitno

współczesnych.... s. 24).
m  W archiwum WKZ w Kielcach znajduje się dokumentacja istniejącego zespołu pałacowego: Z. Starz, 
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polewany, podle tego pieca komin murowany dobry, w tym pokoju okien szklanych 
dobrych trzy, nad któremi jes t malowanie, położony ten pokój tarcicami długimi 
dębowymi, drzwi u niegoo stolarskiej roboty [...], z tego pokoju do komnaty także 
murowanej są drzwi stolarskiej roboty malowane [...] W tej komnacie jest komin 
murowany dobry, okien szklanych dobrych trzy, położona posadzka kamienna w tej 
komnacie jest privet murowany, u którego drzwi malowane [...] w tym priwecie jest dla 
widoku okienek szklanych trzy. Z komnaty wyżej mianowanej są drzwi stolarską robotą 
malowane do sieni [...]. A to mieszkanie jest pod jednym dachem gontami [...] Przy 
tym pałacu murowanym na dole jest w murze komórka murowana zaraz przy piwnicy 
[...] Pod tym pałacem murowanym jest piwnica wielka sklepista, do której piwnicy 
wchodzenie szerokie, przestronne z dworu, stopnie dębowe mające. Przed tą piwnicą 
jest sziia wielka sklepista, u której drzwi dwoje wielkie pierwsze dębowe, drugie także 
dębowe [...] Z tej piwnicy wielkiej jest pobocznych piwnic sklepistych cztery, w których 
piwnicach jest okien po trzy z kratami żelaznymi u tych że piwnic są drzwi dębowe na 
zawiasach żelaznych, tak winnej jako małmazjowej, miodowej [...]. Pod tymże pałacem 
murowanym pod wschodem jes t spiżarenka murowana sklepista... ”202 .

Przytoczyłam tu obszerne fragmenty opisu pierwszego z trzech „mieszkań wielkich”, 
wybudowanego i wyposażonego niewątpliwie przez Tarnowskich. Dalej następuje opis 
drugiego budynku, który jak  można przypuszczać był wcześniejszą rezydencją 
Zborowskich: „Drugie budowanie naprzeciwko temu pałacowemu. Wschód do tego 
budowania kamienny, z tego wschodu jest sionka, podłoga kamienna [....] Z  tej sionki 
jest ganek niemal wkoło izby [....] murem opasany, na którym od dworu są ba/asy”. 
Ganek jest przykryty gontem, jednak podłoga „poprawypotrzebuje”, dalej opisane izby 
są w dobrym stanie: „izba murowana malowana”, kolejna zaś ma podłogę kamienną 
pobieloną. Piętro tego budynku było drewniane. Całość przykrywał dach gontowy „do 
naprawy” . Do przesklepionych piwnic prowadziła sień (chyba wyprowadzona na 
zewnątrz) w której była „kuchenka”. „Z tej sieni je s t  privet daleko przed  dom  
wywiedziony”203 .

Trzeci budynek ,j)obok od stajen” jest drewniany, ale pod nim są murowane piwnice. 
Ma ganek, sień, izbę stołową z „piecempolewanym” i podłogą ceglaną. Za nią komnata, 
z której wejście do następnej i doprivetu. Z drugiej strony izby stołowej była sień, za nią 
piekarnia, komora dla piekarza i „spiżarnia wielka”. Na piętrze trzy izby (przy dwóch 
privety) oddzielone od siebie sienią, oraz dwie komnaty „dofasowania”.

Nieco dalej znajdował się jeszcze jeden budynek drewniany, chyba o charakterze 
mieszkalnym, a koło niego kuchnia ze spiżarnią. Nieopodal psiarnia, stajnia i spichlerz, 
w ogrodzie drewniana lodownia, a w sadzie murowany chłodnik.

„Wokoło tego domostwa staw wielki na czworo staie tak wzdłuż jak  i wszerz 
osławiony dębową słupiną i parkanem z gontami (potrzebują poprawy) w nim furta na 
biegunach”.

Przytoczyłam obszerne fragmenty tego inwentarza, gdyżjest tojedyny tak dokładny 
opis rezydencji Tarnowskich, dający wyobrażenie o skali potrzeb i upodobaniach 
mieszkańców.

Zespół dworski składał się z trzech głównych budynków: dwóch murowanych i 
jednego drewnianego ale posadowionego na murowanych piwnicach. Sądząc z relacji, 
budynki opisane jako drugi i trzeci są starsze i funkcjonowały jeszcze za Zborowskich.

3112 ACJAD. ASK. oddz. LV1. syg. 12, k. 1-3. Inwentarz starostwa stobnickiego 1619 r.
21,3 Inwentarz starostwa stobnickiego...



Gmach murowany pełnił chyba funkcje rezydencji, ale jak się wydaje nie spełniał 
oczekiwań właścicieli, którzy podjęli wysiłek wzniesienia nowego murowanego domu. 
Najprawdopodobniej wybudowali tylko fundamenty, a dalsze prace prowadzi! już 
Tarnowski. Wzniósł on renesansowy pałac z krużgankami, reprezentacyjną klatką 
schodową i kaplicą. Piwnice i izby na parterze były sklepione, natomiast na piętrze 
przykryte stropem. Najciekawszy wydaje się być opis izby jadalnej na piętrze, która 
była „wielka” i „m a lo w a n a O jej znacznych rozmiarach świadczy zastosowanie aż 
dwóch podciągów podtrzymujących strop. Okna malowane „po dziewięć kwater” też z 
pewnością były znacznych rozmiarów. Drzwi były malowane i posiadały dodatkowo 
„bielone” zawiasy. Określenie „posadzka dębowa" jest rzadko spotykane w tego typu 
opisach i świadczy ojej wyjątkowym charakterze. Na specjalną uwagę zasługuje piec, 
który był ,,pstro błękitno polewany”, czyli wykonany z kafli pokrytych szkliwem 
niebieskim i białym. Taki sposób zdobienia kafli w początkach wieku XVII, jest całkowitą 
nowością na naszych ziemiach204. Tak też chyba uważał autor opisu, który tylko w 
dwóch przypadkach określił kolor pieca, poza omówionym wyżej, piec w sąsiedniej sali
-  „błękitno polewany”. W sali jadalnej znajdował się dodatkowo kominek skrzyniasty”, 
czyli również wyjątkowy, gdyż inne kominki nie zostały bliżej określone. W budynku 
tym znajdowały się dwa ,,priwety ", do których wejścia były bezpośrednio z komnat. 
Przypomnijmy, że w domu starszym, który uznaliśmy hipotetycznie za wcześniejszą 
rezydencję Zborowskich był „privet daleko przed dom wywiedziony ”, Jednak i ten starszy 
obiekt miał ozdobny ganek „z balasam”. Trzeci budynek, oprócz funkcji gospodarczych, 
pełnił chyba rolę domu gościnnego, zwłaszcza piętro, gdzie widzimy apartamenty „z 
łazienką”.

O obronnym charakterze całego założenia świadczy otoczenie go przeszkodą wodną 
(stawy) i drewnianym parkanem.

Zamek zniszczony przez Szwedów odbudował w „stylu włoskim” Jan Klemens 
Branicki, marszałek nadworny i od roku 1664 starosta stopnicki. Obecnie obiekt bardzo 
mocno przekształcony pełni funkcje magazynowe205.

Nic nie wiemy o ewentualnych działaniach Tarnowskiego na zamku wŁopatynie. 
Obiekt ten funkcjonował już w XIV wieku, gdyż wtedy Ludwik Węgierski przekazał go 
Władysławowi Opolczykowi, który w 1382 roku sprzedał go księciu łuckiemu Fedorowi 
Lubartowi. Jagiełło odebrawszy zamek, oddał go w 1396 roku Siemowitowi IV 
mazowieckiemu. Po bezpotomnej śmierci tego ostatniego, obiekt przejęli Oleśniccy206 . 
Nie znamy dokładnie losów zamku i nie wiemy jak długo znajdował się w rękach 
Tarnowskich. W Słowiku geograficznym znajdujemy wzmiankę, że śladem po nim jest 
tylko „niwa zwana Zamczysko"201. A. Czołowski i B. Janusz wspominają jedynie, że 
taki zamek kiedyś istniał208 . Nieco więcej danych odnaleźć można w „Przewodnikupo 
województwie Tarnopolskim’’'' z 1928 roku209. Dowiadujemy się, że dawny zamek 
znajdował się „w miejscu zwanym „Zamczyskie”, gdzie obecnie znajduje się leśniczówka”, 
zachowały się po nim „wały, okopy i podziemne chodniki”; „między zamczyskiem a 
wzgórzem, gdzie jest dzisiaj wieża obserwacyjna był mur zaopatrzony w bramę”.

2114 M. Dąbrowska, Kafle i piece kaflowe..., s. 134-136.
2"' K /S, t. III. z. I. s. 61-62; ZAiBwP, z. 5. s. 9; B. Guerquin. Zam ki.... s. 293.
2"f'SGKP. t. V, s. 720-721.
2117 Tamże,
2““ A. Czołowski. B. Janusz, Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego.... s. 51; Ruiny zamku 
wspomniane są również w pracy: Województwo tarnopolskie. Tarnopol 1931.
2i» Przewodnik p 0 województwie tarnopolskim, Tarnopol 1928. s. 70.



„Starożytna brama” uległa zniszczeniu w roku 1904, a odbudowano ją  „na nową 
modłę”210. Na podstawie takiego opisu możemy domniemywać, że ruiny zamku zachowały 
się i mogą być przedmiotem badań archeologicznych.

Stanisław Tarnowski przekazał odziedziczony po ojcu krakowski Gródek swojemu 
synowi Gabrielowi. Ten ostatni w 1621 roku sprzedał go zakonowi dominikanek za 8 
tysięcy złotych. S. Swiszczowski, na podstawie licznych spisanych przy tej okazji 
dokumentów, podjął się mozolnego trudu odtworzenia wyglądu tej siedziby na początku 
XVII wieku211. Składać się na nią miały trzy budynki łączące się ze sobą. Największym 
(szerokości ok. 15 m) był Gródek, określany w źródłach jako curia, domus, rzadziej 
fortalicium  i castellum. Łączył się on zapewne z wieżą Gródkową. Do jego tylnej ściany 
przylegał podworzec odgrodzony od miasta murem i drewnianym budynkiem stajni. 
Okna wychodziły na zewnątrz murów i sąsiednią uliczkę. Wjazd był od ulicy Mikołajskiej. 
W budynku znajdowała się wielka sklepiona sala, w której konwent miał swój kościół do 
roku 1632. W sąsiednim pomieszczeniu urządzono furtę, „a drugie gmachy, że machiny 
wielkie do sporządzenia klasztornych oficyn niesposohne, próżno zostały”2'2. Jak widać 
niewiele wiemy o tej krakowskiej siedzibie Tarnowskich, którą posiadali przez około 
200 lat.

W. Dworzaczek, w swojej monografii rodziny wspomina, że Stanisław Tarnowski 
miał „drewniany dwór w mieście Ulinie nad rzeką Tanwią”213. Niestety nie podaje więcej 
informacji, ani nie przytacza źródeł, w których obiekt ten występuje. Ulin (tak figuruje 
w indeksie), to dzisiejszy Ulanów. Słownik geograficzny podaje również oboczną nazwę 
„alias Bielin”214. O ile wspominany przez W. Dworzaczka drewniany dwór znajdował 
się w samym mieście, to prawdopodobnie odszukanie jego śladów nie będzie już 
możliwe215. W sąsiednich Bielinach funkcjonuje do dzisiaj murowany dwór, w którym 
obecnie mieści się szkoła. W czasie przeprowadzonych tu badań architektonicznych 
stwierdzono w piwnicach w południowo-wschodniej części budynku, pozostałości muru, 
który datowano na XV/XVI wiek216. Bieliny w drugiej połowie XVI wieku były własnością 
Katarzyny z Tarnowca, występującej w źródłach pod swym rodowym nazwiskiem „z 
Tarnowca” lub Tarnowska, która dobra te przekazała córce, żonie Piotra Ulińskiego217. 
Zbieżność nazwisk jest tu zaskakująca i być może doszło tu do pomyłki.

-Stanisław Tarnowski miał ośmioro dzieci, pięciu synów i trzy córki. Jan i Stanisław 
umarli młodo, a ojca przeżyli: Jan Joachim, Gabriel i Michał Stanisław, oraz córki: 
Barbara, Zofia i Jadwiga. Losy ich przypadły już na pierwszą połowę XVII wieku i 
wychodzą poza ramy chronologiczne tej rozprawy.
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mgr. Markowi Florkowi.



Ryc. 21 Rzemień. Zamek w narysie fortyfikacji bastionowych, wg KZS.
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Ryc. 22 Rzemień. Elewacja zachodnia i rzut wieży. Oprać. M. Maciąg.



Ryc. 23 Chroberz. Plan wykopu archeologicznego z roku 1998 z naniesionymi reliktami murów tzw. 
sali na słupie, wg A. Andrzejewskiego, L. Kajzera, M. Lewandowskiego.

Fot. 3 Chroberz. Kościół parafialny -  widok od południa.



Fot. 4 Chroberz. Renesansowy nagrobek Stanisława Tarnowskiego w kościele parafialnym.

Ryc. 24 Dzików. Rozwój fortyfikacji zamku wg M. Florka; A -  XV -  XVI w.: I -  dwór obronny, 2 -
fosa; B -  2 połowa XVII w.: I -  zamek, 2 -  fosa, 3 -  budynek brarnny; C -  XVIII (wg obrazu z 
kościoła 0 0 . Dominikanów w Tarnobrzegu): I -  zamek, 2 - fosa, 3 -  budynek bratnny: D -  
koniec XVIII w.: I -  zamek, 2 - fosa, 3 -  domniemany bastion zachodni.



Fot. 5 Dzików. Zamek - widok od frontu.

Fot. 6 Dzików. Zachodnio, najstarsze skrzydło zaniku.



Ryc. 25 Dzików. Rzut piwnic zamku z 1884 roku, wg W. Grabowskiego.

Ryc. 26 „Zamek Tarnowskich pod  Tarnowem” rys. M. Wawrzeniecki.



7. Podsum owanie.

Fortuna Leliwitów wzrosła bardzo szybko. Zaledwie w przeciągu jednego pokole
nia wyłonili się oni z masy rycerskiej i osiągnęli najwyższe godności w państwie.

W swych dziedzicznych włościach twórca potęgi rodu -  Spycimir nie miał chyba 
żadnej okazałej rezydencji, gdyż nie podjął trudu jej rozbudowy, lecz kolejne swe siedzi
by budował w nowo nabytych miejscowościach. Wybudowanie zamku w Tarnowie, a 
następnie Melsztyna, miało z pewnością zaspokoić potrzebę posiadania odpowiednio 
okazałych i bezpiecznych rezydencji, ale było też chyba próbą zorganizowania admini
stracyjnego i gospodarczego rozrastającej się domeny ziemskiej. W trójkącie między 
oddalonymi od siebie o nieco ponad 20 km w linii prostej siedzibami w Tarnowie i 
Melsztynie oraz położonym w podobnej odległości Brzeskiem znajdowało się kilkana
ście wsi będących własnością Spycimira. Nieco bardziej oddalony (na północny-zachód 
od Tarnowa) był kompleks dóbr wokół Żabna, który Leliwita otrzymał z nadania Wła
dysława Łokietka. W najbliższym sąsiedztwie obu zamków znajdowało się po 5-6 wsi, 
stanowiących bezpośrednie zaplecze możnowładczej siedziby. Dodatkowo lokowanie 
miasta Tarnowa i zabiegi wokół stworzenia nowych osad w najbliższej okolicy świad
czą, że była to dobrze zaplanowana i konsekwentnie realizowana akcja zagospodarowa
nia własnego majątku. Warto również zwrócić uwagę na wybór miejsc, w których Spy
cimir lokował swe inwestycje. Oba zamki znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie 
ważnych szlaków handlowych. Szczególne znaczenie miało to dla Tarnowa, gdzie miał 
rozwinąć się ważny ośrodek miejski. W przypadku Melsztyna, było to może mniej istot
ne. Spycimir przeznaczył go najprawdopodobniej przede wszystkim na swojąrezyden- 
cję (gdyż zaczął pisać się z tego właśnie zamku) i brak jest śladów, by próbował utwo
rzyć w pobliżu ośrodek miejski.

Oba zamki określić należy jako typowe założenia wyżynne o nieregularnym rzucie, 
ulokowane w miejscach z natury obronnych1. Niestety nie możemy przeprowadzić po
równania form tych obiektów. Składają się na to trzy podstawowe przyczyny: po pierw- 
sze-zostały one bardzo mocno przekształcone w czasach późniejszych, po drugie-oba 
dotrwały do nas w postaci ruin i wreszcie po trzecie -  na zamku w Melsztynie nie 
prowadzono badań archeologicznych, co dodatkowo utrudnia jakiekolwiek próby re
konstrukcji.

Spycimir zadbał również o posiadanie odpowiedniej siedziby w Krakowie, gdzie 
musiał często przebywać ze względu na sprawowane przez siebie urzędy. Wiemy, że 
miał w stolicy dwie kamienice, z których jedną darował w 1339 roku szpitalowi św. 
Ducha. Drugą, którą otrzymał od Kazimierza Wielkiego, położoną przy ulicy św. Fran
ciszka (dziś Bracka), przeznaczył na rezydencję i znacznie rozbudował.

Oprócz rodowych rezydencji Spycimir inwestował również w swoje m iasto-Tar
nów. Wybudował prawdopodobnie pierwsze fortyfikacje miejskie i ratusz, a także ko
ściół parafialny. Przypisuje mu się również budowę kościołów w rodzinnym Piasku

1 S. Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje obronne..., s. 30-31. przeprowadza analizę lokalizacji i 
lorm zamków moźnowładezych w Małopolscc.



Wielkim i Jasieniu.
W ten sposób Spycimir stworzył podstawy majątkowe dla rozwoju dwóch rodzin, 

które nazwiska wzięły od wybudowanych przezeń zamków.
Zamek Melsztyn i kamienicę w Krakowie przy ul. Brackiej, a także Żabno odzie

dziczył Jan, który pisał się Melsztyńskim. Z nim związane są dalsze losy tych obiektów. 
Jan powiększył stan posiadania rodziny kupując w 1372 roku Książ Wielki, w którym 
znajdowała się prawdopodobnie trzecia rezydencja rodziny. W Książu Melsztyńscy 
wybudowali kościół i klasztor dla augustianów, a być może ponieśli pewne nakłady na 
obwarowanie miasta. Działania te, a także zakupienie pobliskiej wsi Wola, mogą suge
rować, że planowano stworzenie tu kolejnego klucza majątkowego. Poważne inwestycje 
poczynili również w Krakowie, gdzie przypisuje im się wybudowanie dwóch kościołów 
(św. Małgorzaty na Stradomiu i św. Katarzyny na Kazimierzu). Były to fundacje (abs
trahując od celów czysto religijnych) nie mające bezpośredniego związku z budowaniem 
zamożności, lecz chyba bardziej z manifestacją znaczenia i potęgi rodu.

Niewątpliwie najwybitniejszym przedstawicielem rodziny Melsztyńskich był Spy
tek wojewoda krakowski ( t  1399). Zdobył on olbrzymi majątek, składający się z Podola 
(z pięcioma zamkami), Samborszczyzny, Gorzowa, Olesna, Lublińca, „powiatu krze- 
pickiego” oraz zamków -  w Lanckoronie i Rabsztyna wraz z otaczającymi wsiami. Za 
największe przedsięwzięcie gospodarcze wojewody krakowskiego uznać należy loko
wanie na prawie magdeburskim Nowego Sambora. Nabytkami tymi rodzina cieszyła się 
niestety krótko, gdyż większość z nich utraciła wkrótce po śmierci Spytka. Trzeba jed
nak uznać, że w drugiej połowie XIV wieku potęga majątkowa Melsztyńskich nie miała 
równej sobie wśród świeckich majątków możnowładczych w Koronie.

W początkach XV wieku w rękach rodziny pozostawały te dobra, które pozostawił 
jeszcze Spycimir, a więc Melsztyn, kamienica w Krakowie i Żabno oraz dobra ksiąskie
i tenuta rabsztyńska. Stan taki trwał mniej więcej do połowy wieku XV, gdyż krakowska 
siedziba znajdowała się w posiadaniu rodziny do roku 1464, kiedy częściowo sprzeda
na, a częściowo darowana, dostała się Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, a Książ, Żabno
i „powiat krzepicki”, wraz z ręką Jadwigi Melsztyńskiej, przeszedł w 1441 roku na 
własność Tęczyńskich. Począwszy od drugiej połowy wieku XV stan posiadania rodzi
ny stopniowo się kurczył. Rodzina obroniła się wprawdzie przed groźbą konfiskaty 
wszystkich dóbr po śmierci Spytka, kasztelana bieckiego ( t  1439), jednak opowiedzenie 
się jego synów po stronie opozycyjnego obozu związanego z Oleśnickim, spowodowało, 
że nie piastowali oni wyższych urzędów, a tym samym nie mieli szans na odbudowanie 
utraconej fortuny dzięki nadaniom królewskim. Kolejne pokolenie utraciło resztkę tak 
olbrzymiego niegdyś majątku. W 1511 roku, owładnięty wizją podróży do Ziemi Świę
tej, Jan Melsztyński sprzedał zamek Melsztyn wraz z otaczającymi wsiami. Utrata ro
dzinnego majątku poszła w parze z końcem rodziny, gdyż ostatni z Melsztyńskich -  Jan 
zmarł w 1540 roku.

Zupełnie inaczej potoczyły się losy rodziny wywodzącej się od drugiego syna Spy- 
c im ira- Rafała. Od odziedziczonego zamku w Tarnowie on i jego potomkowie wzięli 
nazwisko Tarnowskich. Rafał nie zrobił tak imponującej kariery jak brat, jednak będąc 
zapobiegliwym gospodarzem ugruntował podstawy majątkowe rodziny. Żona -  Dzierż- 
ka -  wniosła mu w posagu Wielowieś, w której istniała od tej pory druga, po Tarnowie 
siedziba rodziny. Kolejne pokolenie znacznie powiększyło swój stan posiadania. W rę
kach Jana Tarnowskiego znalazł się, nadany mu przez króla (w 1387 r.) „powiat” jaro
sławski, a także lokowane w zakupionych przez siebie wsiach miasta Rzochów i Prze
worsk. W Gorliczynie, wsi pod Przeworskiem (a właściwie na pograniczu tych dwóch 
miejscowości), leżała kolejna siedziba Tarnowskich. Tym nabytkom Jan poświęcił wiele



uwagi. W Przeworsku wybudował kościół i klasztor dla sprowadzonych przez siebie 
bożogrobców, a przypisuje mu się również wybudowanie pierwszego ratusza.

Najcenniejszym nabytkiem, który wszedł w posiadanie rodziny był Jarosław, gdzie 
Jan Tarnowski prawdopodobnie wybudował zamek. Jednak już w następnym pokoleniu 
dobra jarosławskie, które odziedziczył syn Jana -  Spytek (f  1434/5), stały się odrębnym 
majątkiem nowej rodziny, która właśnie od nich wzięła nazwisko Jarosławskich.

Na początku XV wieku ta linia posiadała, oprócz Jarosławia z zamkiem, dwa mia
sta Przeworsk i Bełżyce (wraz z kluczami ziemskimi), klucz podhajecki, a także dobra 
zgłobieńskie, które wniosła w posagu żona Spytka ( t  1434/5) -  Sądochna i królewszczy- 
znę leżajską, uzyskaną przez Jarosławskiego. Następne pokolenie nie powiększyło 
odziedziczonego majątku, nie poczyniło też znaczniejszych inwestycji. Dopiero druga 
połowa XV wieku przyniosła rodzinie większe powodzenie. [Były to czasy życia jej naj
wybitniejszych przedstawicieli. Marszałek i kasztelan sandomierski -  Rafał ( t  1492/3) 
powiększył rodzinny majątek dokupując kilkanaście wsi, a przede wszystkim uzyskując 
znaczne nadania królewskie. W skład trzymanych przez niego królewszczyzn wchodzi
ły: tenuta leżajska, gródecka i krzeszowska. W działach braterskich otrzymał klucz prze
worski i tam też dokonał znaczących inwestycji. Dokończył rozpoczętą jeszcze przez 
swojego dziada budowę kościoła św. Ducha przy klasztorze bożogrobców i wybudował 
przy nim schronisko i szpital. On też sprowadził do Przeworska bernardynów i najpraw
dopodobniej wybudował dla nich kościół i klasztor.

Jeszcze większą karierę zrobił brat Rafała -  kasztelan krakowski Spytek ( t  1519), 
który odziedziczył dobra jarosławskie, a po śmierci swojego bratanka -  Rafała ( t  1485), 
również zgłobieńskie. Był również posiadaczem licznych królewszczyzn. Wiele zawdzię
cza mu rodzinny Jarosław, w którym poczynił kilka znaczących inwestycji, między in
nymi wybudował ratusz i rozpoczął (lub kontynuował) budowę murów obronnych.

Dalsze losy rodzinnej fortuny związane są z ustanowieniem przez obu braci ordy
nacji jarosławsko -  przeworskiej. Akt ordynac ji pokazuje troskę o zachowanie nie uszczu
plonego majątku, który gwarantował odpowiednią pozycję i znaczenie przedstawicie
lom rodu Leliwitów. Dowodzi to, że pod koniec wieku XV istniały jeszcze silne więzy 
łączące trzy rodziny wywodzące się od Spycimira Leliwity. Wszystkie one odgrywały w 
tym czasie pierwszoplanowe role w państwie, a ich majątek nie miał sobie równych 
wśród świeckich możnowładców. Wielkość Melsztyńskich wprawdzie minęła już swoje 
apogeum, które przypadło zażycia wojewody krakowskiego -  Spytka (f 1399), jednak 
w dalszym ciągu odgrywali oni znaczącą rolę. Jarosławscy osiągnęli największe w swych 
dziejach znaczenie, a Tarnowscy właśnie wówczas rozpoczęli okres wspaniałej prospe
rity.

Ordynacja jarosławsko -  przeworska nie doszła do skutku, a próba jej powołania 
była ostatnim, tak spektakularnym, dowodem poczucia wspólnoty rodowej. Część dóbr 
objętych ordynacją odziedziczyły córki Spytka i Rafała, a rychła śmierć ostatniego z 
Jarosławskich -  Hieronima ( t  1521) — spowodowała, że uległy one całkowitemu rozpro
szeniu.

Tarnowscy na przełomie XIV i XV wieku mieli następujące klucze majątkowe: 
tarnowski, rzochowski i wielowiejski, w których istniały ich siedziby (w Tarnowie, Gorli- 
czynie i Wielowsi), oraz krakowski Gródek, a w połowie wieku XV prawdopodobnie 
również dwór w Rzochowie. Był to znaczny majątek, jednak w tym czasie nastąpił po
dział dóbr, podstawą dla którego było oddzielenie się nowej rodziny ze wspólnego pnia 
dziedziców Tarnowa. Jan Feliks (f 1484) otrzymał te dobra, które następnie weszły w 
posiadanie tak zwanej starszej linii Tarnowskich -  miasto Rzochów, klucz wielowiejski
i krakowski Gródek.



Jan Amor ( t  1500) odziedziczył rodowy Tarnów. Okazał się 011 wyjątkowo dobrym 
gospodarzem, a pomnażanie majątku znacznie ułatwiły mu piastowane wysokie urzędy 
państwowe (od 1490 roku był kasztelanem krakowskim). Obie żony wniosły w posagu 
znaczne włości (w tym Szczebrzeszyn i Rożnów), a sam nabył dobra jaćmierskie, 
dynowskie i wierzchosławickie. W skład jego dziedzicznej domeny wchodziły 4 miasta, 
3 zamki i 93 wsie. Od końca XV wieku rozpoczyna się niezwykle pomyślny okres dla 
rodziny larnowskich. Ślady tego znajdujemy chociażby w licznych inwestycjach, które 
poczynili w swoim zamku na górze św. Marcina, jak i w rodzinnym mieście. Miała 
wtedy miejsce rozbudowa zarówno murów miejskich, jak  i ratusza i kolegiaty. 
Wybudowano również kościół i klasztor bernardynów. Synem Jana Amora ( t  1500) był 
niewątpliwie najwybitniejszy L eliw ita-Jan  Amor Tarnowski, kasztelan krakowski i 
hetman wielki koronny. Zajego życia rodzina osiągnęła największe znaczenie. Dziedziny 
jego rozrzucone były w trzech województwach: sandomierskim, krakowskim i ruskim. 
Pięć miast i nieco ponad 120 wsi stanowiło największą w całej Koronie fortunę, ustępując 
jedynie niektórym latyfundiom kościelnym. Hetman trzymał również w tych 
województwach, a także w bełskim i podolskim, pokaźną liczbę królewszczyzn (około 
10 miast i również ponad 120 wsi): . Jan Amor miał kilka ulubionych rezydencji, z 
których większość sam wybudował lub rozbudował1. Wymienić tu trzeba przede 
wszystkim siedziby w: Tarnowie, W iewiórce i chyba w Gorliczynie, a wśród 
królewszczyzn w Przyszowie i Połańcu. Najwięcej zawdzięcza mu jednak rodzinny 
lamów, gdzie rozbudował ratusz i klasztor bernardynów, unowocześnił obwarowania 
miasta, a być może wybudował drewniany klasztor bernardynek. Na szczególną uwagę 
zasługują fundacje artystyczne hetmana, a wśród nich będące wybitnymi dziełami sztuki 
nagrobki rodzinne w kolegiacie tarnowskiej. Wybitnym dziełem architektury jest natomiast 
beluard w Rożnowie. Tarnowski przyczynił się również do rozbudowy zamku w 
Jarosławiu, a także królewskich zamków w Tustaniu, Chmielniku, Stryju i być może 
jeszcze kilku. Przypisywana mu ilość „umocnionych” zamków jest imponująca. Niestety 
w wielu przypadkach są to pojedyncze wzmianki, zwłaszcza w starszej, dziewięt
nastowiecznej literaturze, nie poparte innymi przekazami źródłowymi. W takim przypadku 
nie można ich uznać za w pełni wiarygodne.

Jan Amor był również założycielem przynajmniej dwóch miast (Tarnopola i Tarno- 
góry) i wielu wsi.

Syn hetmana -  Jan Krzysztof zmarł młodo nie doczekawszy się dziedzica swej 
ogromnej, odziedziczonej po ojcu fortuny. Większość dóbr, wraz z ręką córki Jana Amo
ra -Z o fii -dostała  się książęcej rodzinie Ostrogskich. W ten sposób wygasła młodsza 
linia Tarnowskich.

Pretensje do części majątku, a zwłaszcza do rodowego Tarnowa, zgłaszali przed
stawiciele starszej linii, jednak bez rezultatów. Hetman Tarnowski zdawał chyba sobie 
sprawę ze słabego zdrowia syna i możliwości jego bezpotomnej śmierci. Nie uczynił 
jednak nic, aby rodowy zamek pozostał we władaniu Leliwitów. Jak się wydaje, więzy 
rodu herbowego nie były już w tym czasie tak ważne, jak choćby pół wieku wcześniej 
gdy podjęto próbę powołania ordynacji jarosławsko -  przeworskiej.

Starsza linia Tarnowskich wywodząca się od Jana Feliksa (1* 1484) wojewody lu
belskiego odziedziczyła miasto Rzochów z sąsiednimi wsiami, klucz wielowiejski, kra
kowski Gródek i dom w Sandomierzu, oraz kilka innych wsi. Jan Feliks Szram (f 1507),

2 Podsumowanie na podstawie -  W. Dworzaczek, Hetman..., s. 218.
3 A. Marciniak -  Kajzer, Z badań nad siedzibami Leliwitów rezydencje hetmana Jana Amora Tarnow
skiego, „Arehaeologia Historica Polona", t. 3, 1996, s. 235-245.



wojewoda krakowski, powiększył nieco ten majątek dokupując kilka wsi, a trzymał także 
królewszczyznę bełską i horodelską. Z poważniejszych jego inwestycji można wymienić 
jedynie wybudowanie nowej rezydencji na krakowskim Gródku (być może rozpoczął tę 
budowę jego ojciec). W wyniku działów spadkowych przeprowadzonych w 1508 roku, 
synowie Szrama otrzymali: Stanisław-dobra rzemieńskie, Spytek-wielowiejskie, a po 
śmierci brata -  Jana Ciężkiego -  krakowski Gródek. Podział taki utrzymał się również 
wśród ich spadkobierców. Tarnowscy z Rzemienia rozbudowali tamtejszą rezydencję i 
wybudowali w Rzochowie drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny, a drugi w 
Kolbuszowej pod wezwaniem św. Stanisława. Po bezpotomnej śmierci Stanisława 
Tarnowskiego ( t  1587), dobra rzemieńskie przeszły do Mieleckich. Jego stryjeczni bracia 
Marcin ( t  1596) i Jan Gratus ( t  1626), a także ich potomkowie, gospodarowali na znacznie 
mniejszych dziedzinach i nie osiągnęli znaczniejszej pozycji, nie pełniąc liczących się 
urzędów.

Znacznie lepiej potoczyły się losy tej linii rodziny, która odziedziczyła dobra wielo
wiejskie. Spytek (f 1553) podskarbi koronny wydatnie powiększył majątek rodzinny, 
dokupując kilka wsi do klucza wielowiejskiego (w tym Dzików, który stanie się potem 
główną rezydencją rodziny), a także klucz kępiński z zamkiem. Podstawę zamożności 
podskarbiego tworzyły jednak trzymane królewszczyzny: krzeszowska, krzepicka, brzeź- 
nicka, sieradzka, piotrkowska i ostrzeszowska. Jego syn -  Stanisław, podskarbi koron
ny i wojewoda sandomierski -  niemal podwoił majątek odziedziczony po ojcu, a najważ
niejszym jego nabytkiem był klucz chroberski. Jemu przypisać trzeba wzniesienie tam 
nowej rezydencji, a także wybudowanie w Chrobrzu kościoła pod wezwaniem Najświęt
szej Maryi Panny. On również wzniósł nową rezydencję w podsieradzkiej wsi Klonowa 
i założył miasto Tarnogród. Jedyny syn podskarbiego -  kasztelan sandomierski Stani
sław -  zaangażował się w nieudaną próbę odebrania Ostrogskim Tarnowa, która wpę
dziła go w poważne tarapaty finansowe, okupione sprzedażą dóbr chroberskich. Na
stępne lata przyniosły jednak znaczną poprawę jego sytuacji finansowej, a majątek znacz
nie się powiększył. Dokupił kilkanaście wsi, jednak najważniejszym nabytkiem był klucz 
Zborowski z zamkiem. Najpoważniejsząjego inwestycją była rozbudowa zamku w kró
lewskiej Stopnicy, który był jego ulubioną siedzibą. Zgromadzony przez Stanisława 
majątek stworzył solidne podstawy powodzenia finansowego dla jego spadkobierców, 
którzy aczkolwiek w dalszym ciągu liczyli się wśród rodzin możnowładczych, jednak 
już nie dorównywali nowym rodom, których majątki powstawały na rozległych kresach 
Rzeczypospolitej.

Podsumowując działania gospodarcze omówionych rodzin, stwierdzić należy, co 
wydaje się być oczywiste, że ich powodzenie zależało od ludzi, którzy je  realizowali. 
Zdarzały się osoby wybitne, które w przeciągu swego życia były w stanie zgromadzić 
fortunę. Tu najbardziej spektakularnym przykładem będą: Spycimir ( t  1352), Spytek 
Melsztyński (f  1399), dwaj podskarbiowie Spytek (1* 1553) i Stanisław ( t  1568) 
Tarnowscy, czy wreszcie dwóch Janów Amorów Tarnowskich -  hetman i jego ojciec. 
Stwierdzeniem oczywistym będzie również, że powodzenie majątkowe w głównej mierze 
uwarunkowane było piastowaniem ważnych urzędów, których sprawowanie wiązało się 
z licznymi nadaniami ziemskimi. Królewszczyzny, nadawane zwykle w dożywocie, często 
przechodziły na spadkobierców, co znakomicie ułatwiało uzyskiwanie z nich znacznych 
dochodów. Ilość tenut trzymana przez poszczególnych Leliwitów była bardzo różna i 
zwykle, jak już wspominaliśmy, odzwierciedlała ich pozycję w hierarchii urzędniczej 
królestwa. Ważniejszym wydaje się stosunek ilościowy dzierżawionych królewszczyzn 
do dóbr dziedzicznych. Tutaj zdecydowane pierwszeństwo należy się podskarbiemu 
Spytkowi (1*1553), na którego 20 wsi dziedzicznych przypadało 11 miast i 60 królewskich



wsi. Dla kontrastu możemy ten stan posiadania porównać z majątkiem Jana Amora 
Tarnowskiego (1'I500), który miał 4 miasta, 3 zamki i 93 wsie, nie trzymał żadnego 
starostwa, a od króla otrzymał zaledwie pół wsi i pozwolenie na wykup dwóch innych. 
Istotnym wydaje się również stosunek do dzierżawionych włości. I tu postawy Leliwitów 
były bardzo różne. Niewątpliwie najbardziej pozytywnym jest przykład hetmana Jana 
I amowskiego, który włożył wiele wysiłku w poprawę sytuacji gospodarczej i podniesienie 
obronności miast i zamków będących w jego zarządzie. Zupełnie inne podejście 
prezentował Stanisław Tarnowski, podskarbi koronny i wojewoda sandomierski (f  1568), 
którego najpierw mieszczanie sieradzcy, a następnie mieszkańcy Klonowej, pozywali do 
sądu, między innymi za nadmierne obciążanie podatkami, przy czym dwa trzymane 
przez niego zamki starościńskie -  w Sieradzu i Ostrzeszowie -  umieszczono na liście 
obiektów wymagających natychmiastowych remontów.

Za dochody płynące z dzierżawionych dóbr, bądź uzyskane w wyniku zapobiegli
wego gospodarowania w dziedzicznych włościach, najczęściej kupowano lub lokowano 
nowe wsie, czy miasta. Jak próbowałam to wykazać na przykładzie poczynań Spycimi- 
ra, znaczną uwagę przykładano do lokalizacji nowych nabytków. Z analizy tych działań 
wynika, że najchętniej powiększano już istniejące klucze ziemskie. Jeśli zakładano nowe, 
to zwykle ich centrum stanowiła kupiona lub uzyskana w inny sposób (najczęściej wnie
siona w posagu) reprezentacyjna siedziba. Duże znaczenie miało również usytuowanie 
dóbr w stosunku do szlaków handlowych i już istniejących centrów osadniczych. Czasa
mi duże nadanie królewskie powodowało, że ciężar zainteresowań całej rodziny przeno
sił się w zupełnie inne rejony państwa. Zupełnie wyjątkowym przykładem będzie tu 
wojewoda krakowski Spytek z Melsztyna ( t  1399), który otrzymał trzy powiaty śląskie 
na zachodzie kraju i Podole na rubieżach wschodnich. W tym przypadku jego wybór 
padł na Podole (i trudno się dziwić, gdyż łączyło się to z uzyskaniem rangi lennika króla 
polskiego), a nabytki śląskie, którym w takiej sytuacji nie był w stanie poświęcać dosta
tecznej uwagi, szybko wydzierżawił. W tym samym pokoleniu nadanie Janowi Tarnow
skiemu ( t  1409) „powiatu” jarosławskiego, spowodowało oddzielenie się nowej linii ro
dziny, która od tych dóbr wzięła nazwisko. Podobne konsekwencje miało uzyskanie 
przez Ralała z Tarnowa, kasztelana wiślickiego ( t  1372), Wielowsi, wniesionej w posa
gu przez jego żonę. Powstał tu jeden z najważniejszych kluczy majątkowych, a z pewno
ścią pozostający najdłużej w rękach rodziny. Czasami zakupy były wymuszone koniecz
nością uzyskania „osiadłości” na terenie województwa, w którym członkowie rodziny 
piastowali urzędy. Z tego powodu podskarbi Spytek Tarnowski ( t  1553) nabył klucz 
kępiński w ziemi wieluńskiej. W połowie XVI wieku dzierżawione królewszczyzny rów
nież spowodowały przesunięcie zainteresowań gospodarczych Tarnowskich, tym razem 
do Wielkopolski. Podskarbi Stanisław ( t  1568) trzymał tam starostwa: bolesławieckie, 
sieradzkie i ostrzeszowskie, które tworzyły zwarty kompleks z jego dobrami dziedzicz
nymi -  Kępnem, Łęką, Rzetnią, Słupią, Opatowem i Siemianicami. W takiej sytuacji, 
tam właśnie koncentrowały się jego działania gospodarcze.

Jak wynika z zebranych we wcześniejszych rozdziałach informacji, inwestycje ar
chitektoniczne, budowlane i artystyczne poszczególnych przedstawicieli rodu były, w 
mniejszym stopniu niż by się mogło wydawać, pochodną ich statusu majątkowego. I tak 
nie wiemy nic o inwestycjach Spytka Melsztyńskiego (f 1399) jednego z najbogatszych, 
jeśli nie najbogatszego Leliwity. Natomiast ilość fundacji hetmana Jana Amora Tarnow
skiego była tak znaczna, że zdaje się przekraczać możliwości jednego człowieka. Naj
prawdopodobniej oprócz potencjalnych możliwości, w grę wchodziły tu również osobi
ste zdolności, zainteresowania i wreszcie ambicje poszczególnych Leliwitów. Przyta
czanie tutaj dalszych przykładów byłoby z konieczności powtarzaniem już omówionych



zdarzeń.
Do zasygnalizowania pozostaje jeszcze sprawa, której w tej rozprawie nie jestem 

w stanie wnikliwie rozpatrzyć, a mianowicie zagadnienie obrazu stylistycznego i ewen
tualnego nowatorstwa realizacji budowlanych Leliwitów. Przede wszystkim, stan 
zachowania większości omawianych obiektów nie pozwala na odtworzenie ich pier
wotnego wyglądu, a tym samym na przeprowadzenie dokładniejszych analiz stylis
tycznych. Jedynie w przypadku militarnych budowli hetmana Tarnowskiego, posiadamy 
wystarczające przesłanki, aby uznać je jako dzieła wybitne, nawiązujące do najnowszych 
prądów w europejskiej architekturze obronnej. Podobnie, za dzieła wybitne, tak skalą i 
stylistyką, uznać należy nagrobki w katedrze tarnowskiej i w kościele w Chrobrzu, a 
także donżon na zamku w Melsztynie. W pozostałych przypadkach, jak się wydaje, rea
lizowane inwestycje nie odbiegały nowatorstwem od podobnych obiektów budowanych 
przez inne rody możnowładcze w danych epokach.

Chciałabym jeszcze nadmienić, że zdaję sobie sprawę, iż obraz fundacji architek
tonicznych i budowlanych Leliwitów uzyskany na podstawie tego studium jest uwarun
kowany stanem zachowania zarówno źródeł pisanych, jak i materialnych pozostałości 
omawianych działań, a przede wszystkim, stopniem ich poznania. Stąd pewne sądy do
tyczące konkretnych osób, przy powiększeniu się bazy źródłowej, mogąz biegiem czasu 
mogą ulec zmianie.



IV. Działalność fundacyjna i budowlana Leliwitów i innych 
wielkich rodów małopolskich w średniowiecznej Polsce. Próba 
porównania.

Przedstawione powyżej wyniki działalności fundacyjnej i budowlanej Leliwitów 
nie pozwalają w pełni ocenić ich wysiłków i osiągnięć na tym polu. Ażeby to uczynić, 
konieczne jest pokazanie tej sfery ich aktywności na tle dokonań innych wielkich rodów 
małopolskich. Takie porównanie napotykajednak na szereg trudności. Już w czasie pi
sania tej pracy zdałam sobie sprawę, że wprawdzie Leliwici stanowią jedność jako ród 
herbowy, jednak ich działania, zwłaszcza w końcowych etapach zakresu chronologicz
nego tej rozprawy, nie były podporządkowane żadnym wspólnym celom, ani nie angażo
wały wspólnych środków. Stąd pojawia się podstawowe pytanie, czy porównywać nale
ży efekty wysiłków poszczególnych rodzin, czy też łącznie całego rodu. Być może odpo
wiedź na to pytanie będzie łatwiejsza po zarysowaniu panoramy działań innych mało
polskich rodów możnowładczych. I tu napotykamy kolejną trudność -  wyboru rodów, 
które powinny zostać poddane takiemu porównaniu.

Formowanie się nowych rodów możnowładczych w okresie, gdy na arenie dziejo
wej pojawiająsię Leliwici, to jest w okresie panowania dwóch ostatnich Piastów, prze
śledził w swojej monografii S. Gawęda1. Podobnie jak Leliwici, poparciu akcji zjedno
czeniowej prowadzonej Władysława Łokietka karierę swojązawdzięczają między inny
mi Bogoriowie2, jednak wysoką pozycję udało utrzymać im się zaledwie przez trzy 
pokolenia, a jak sądzi S. Gawęda, stało się tak dlatego, że w okresie swojej świetności 
nie rozwinęli oni akcji osadniczej na swoich ziemiach3. Jeszcze krótszy okres prosperity 
(dwa pokolenia) był udziałem Gorąjskich4. Na trwałe w szeregach możnowładztwa za
gościli Szreniawici -  Kmitowie, a na przełomie XIV i XV wieku również na krótko 
wypłynęli na arenę dziejową inni Szreniawici -  Kurowscy, jednak ich majątek wzrósł 
przede wszystkim dzięki piastowaniu przez członków tej rodziny godności kościelnych5.

1 S. Gawęda, Możnowładztwo małopolskie...
2 W/nieśli oni prawdopodobnie zamek Golesz (obecnie w Krąjowicach); B. Guerquin. Zam ki.... s. 154 
(jako Golesz): A. Kunysz. Grodziska.... s. 54-55; G. Leńczyk. Katalog grodzisk i zam czysk..., s. 22. 70.
•’ S. Gawęda, Możnowładztwo małopolskie..., s. 32-35; Wojciech ze Żmigrodu herbu Bogoria, wojewoda 
sandomierski (1306 -  1313) byt prawdopodobnie fundatorem zamku w Żmigrodzie (S. Kołodziejski, 
Rezydencje obronne.... s. 205).
4 S. Gawęda, Możnowładztwo małopolskie..., s. 35-39; Karierę rodu zapoczątkował Dymitr z Goraja, 
który od Ludwika Węgierskiego otrzymał Kraśnik i Szczebrzeszyn, co zapoczątkowało rozwój jego ma
jątku: por.K. Myśliński. Dzieje kariery politycznej w średniowiecznej Polsce. Dymitr z Goraja 1340 
1400. Lublin 1981: Zamek na reliktach wczesnośredniowiecznego grodu w Szczebrzeszynie wzniósł 
zapewne Dymitr z Goraja, por. I. Kutyłowska, Castrum w Szczebrzeszynie kolo Zamościa, „Archaeologia 
Historica Polona”, t. 3. 1996. s. 183-207.
5 S. Gawęda. Możnowładztwo małopolskie...s. 41-43.



Majątek Kmitów rósł początkowo znacznie wolniej niż Leliwitów i, jak się wyda
je, do końca XIV wieku w ich posiadaniu była zaledwie jedna okazała rezydencja -  
zamek w Wiśniczu6. Dopiero pod koniec XIV wieku pierwsze nadania na wschodzie 
zapoczątkowały szybszy wzrost ich zamożności. W 1376 roku Jan Kmita otrzymał od 
Władysława Opolczyka powiat buski w ziemi lwowskiej, a kilka lat potem nadania w 
ziemiach jasielskiej, sanockiej i przemyskiej. W połowie XV wieku jego spadkobiercy 
byli już posiadaczami dóbr sobieńskich (z zamkiem Sobień7), dynowskich (z dworem 
obronnym? -  patrz rozdział o hetmanie Tarnowskim), wiśnickich (z zamkiem w Wiśni
czu) oraz Dubiecka i domu w Krakowie, a także wsie w powiatach brzozowskim, le
skim, samborskim i przemyskim. Tym samym osiągnęli, głównie dzięki nadaniom kró
lewskim, bardzo wysoką pozycję majątkową8. Najwybitniejszym przedstawicielem ro
dziny był Piotr Kmita marszałek koronny9, który zainicjował kilka znacznych inwesty
cji. W latach 1511 -  1553, gdy sprawował urząd starosty przemyskiego, przebudował 
tamtejszy zamek10. Przypisuje mu się również wzniesienie murowanej wieży obronno- 
mieszkalnej w Lesku" i przebudowę zamku w Mokrsku (należącego wówczas do królo
wej Bony)12.

Od czasów Łokietka pięli się do góry po urzędniczej i majątkowej drabinie Kuro- 
zwęccy-Poraje. Jednak na czoło życia politycznego wysunęli się za panowania Ludwi
ka Węgierskiego. Karierę rodu zapoczątkował Zawisza Czestkowic, w latach 1335 -  
1341 chorąży sandomierski. Majątek jego składał się zapewne z Kurozwęk, Chodowa, 
Młynów i Szańca, które odziedziczyli jego synowie. Za twórcę potęgi rodziny uznać 
należy syna Zawiszy -  Dobiesława z Kurozwęk13, będącego od 1380 roku kasztelanem 
krakowskim14. Oprócz odziedziczonych Kurozwęk i Chodowa, był on również właści
cielem kilku (chyba ponad 5 wsi), zaś majątek jego syna -  Krzesława z Chodowa ocenia 
się już co najmniej na 14 wsi15. Pomimo pełnienia wysokich urzędów, nie spotykamy 
wiadomości o nadaniach królewskich dla Kurozwęckich. Stopniowo powiększali oni

(’B. Guerquin, Zamki..., s. 326-330: A. Majewski. Zamek w Wiśniczu, [w:] Teka Konserwatorska, z. 3, 
Warszawa 1956: Tenże, Zamek w Wiśniczu. Warszawa 1968; T  Małkowska -  Holcerowa, System fortyfi
kacji zamku w Wiśniczu Nowym. Rys historyczny, „Informator PKZ". 1980, s. 82-88; W. Niewalda, Sys
tem fortyfikacji zamku w Wiśniczu w świetle badań architektonicznych, tamże, s. 89-94; E. Dworaczyń- 
ski. Niektóre problemy dotyczące fortyfikacji wzgórza zamkowego w Wiśniczu, tamże, s. 95-99; tenże, 
Zamek Kmitów w Wiśniczu vr świetle źródeł archeologicznych, [w;] Badania archeologiczne Pracowni 
Konserwacji Zabytków. Studia i Materiały. Warszawa 1988, s. 193-209.
7 J. T. Frazik, Zamki i budownictwo obronne ziemi rzeszowskiej. Kraków 19 7 1, Zamek Sobień w Zalużu 
-  strony nie numerowane.
11 S. Gawęda, Możnowładztwo małopolskie.... s. 41, 71-72; J. Gzella, Małopolska elita władzy..., s. 115- 
117.
9 PSB, t. XIII. s. 95-96; Urzędnicy centralni..., s. 79, nr 404.
HIB. Guerquin, Zam ki.... s. 262-264; M. Proksa. Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemy

skiej i sanockiej (połowa X I I ' w. - połowa X I I I  w.), Przemyśl 1994. s. 74-85. 259-265 (tam wcześniejsza 
literatura).
11 B. Guerquin, Zam ki.... s. 195: J. T. Frazik. Zamki i budownictwo obronne ziemi rzeszowskiej...; T. 

Jakimowicz, Dwór murowany w Polsce w wieku XI'I. Wieża-kamienica-kasztel, Warszawa -  Poznań. 
1979, s. 81, 90. 191-192.

B. Guerquin. Zamki..., s. 218-219
13 Zamek w Kurozwękach wybudowali Poraici w drugiej połowie XIV wieku (A. Grzybkowski. Zamek w 

Kurozwękach. Warszawa 1981: B. Guerquin, Zam ki..., s. 273).
14 Dokładnej daty objęcia przez niego kasztelani krakowskiej nie ustalono (Urzędnicy małopolscy.... s. 

65: J. Gzella. Małopolska elita w ładzy.... s. 65).
15 J. Gzella, Małopolska elita władzy..., s. 111.



swój majątek, który na początku XV wieku składał się między innymi z kluczy majątko
wych: Chodowa, Kurozwęk, Michałowa i Grzybowa. Przez cały XV wiek powiększali 
swój majątek i odgrywali ważną rolę wśród elity społecznej kraju16.

W gronie najmożniejszych utrzymały się także niektóre starsze rody, a wśród nich 
ród Toporczyków. Szczególnie wybitną rolę poczęli od połowy XIV wieku odgrywać 
Tęczyńscy, którymi zajmiemy się później.

Innymi wybitnymi Toporczykami byli Pileccy, nazywani tak od swojej głównej 
siedziby -  Pilicy. Jednak ich świetność nie trwała długo, gdyż rodzina ta rychło wyga
sła17 .

Większą rolę w państwie pod koniec XIV wieku zaczęli odgrywać Szafrańce herbu 
Starykoń. Wyraźny wzrost ich znaczenia (trwający jednak tylko trzy pokolenia) przypa
da dopiero na czasy panowania Władysława Jagiełły18. Za panowania tego władcy, sto
sunkowo szybko doszli do znacznej fortuny panowie z Brzezia -  późniejsi Lanckoroń- 
scy herbu Zadora. Twórcą potęgi rodu był marszałek koronny Zbigniew z Brzezia, któ
remu Jagiełło nadał Lanckoronę z zamkiem i szesnastoma wsiami, co podwoiło niemal
że posiadany przez niego majątek. Bardziej szczegółowo dziejami tego rodu zajmiemy 
się poniżej.

Innym starym rodem, który powoli ponownie budował swoją potęgę po okresie 
rozbicia dzielnicowego byli Odrowążowie19. W tym czasie podzieleni oni byli na kilka 
rodzin, nie mających specjalnego znaczenia majątkowego i politycznego. Stopniowo, od 
końca XIV wieku na czoło wysunęła się linia, która rozpoczęła karierę urzędniczą na 
Rusi i zgromadziła tam znaczne majątki, czyli Odrowążowie ze Sprowy. W okresie 
małoletniości Władysława Warneńczyka Piotr Odrowąż, wojewoda ruski i podolski oraz 
starosta lwowski, samborski i halicki podwoił swój majątek, między innymi przejmując 
Samborszczyznę po śmierci Spytka z Melsztyna w bitwie nad Worsklą. Znaczną część 
ziem zdobyli oni udzielając królowi pożyczek pod zastaw królewszczyzn, a także czerpiąc 
z kasy kościelnej dzięki Janowi Odrowążowi arcybiskupowi gnieźnieńskiemu20. Szczyt 
ich potęgi przypada na połowę XV wieku, potem następuje powolne ubożenie i spadek 
znaczenia tej rodziny21. Jak przypuszczał S. Gawęda spowodowane to było brakiem 
dopływu gotówki z kasy kościelnej. Wprawdzie usiłowali zapobiec temu zwiększając 
ucisk fiskalny mieszkańców z dzierżawionych królewszczyzn, jednak wywołało to 
zdecydowany opór i zawiązanie tzw. konfederacji lwowskiej22. Kolejne lata prosperity

lfl S. Gawęda. Możnowładztwo małopolskie.... s. 79-82: S. Cynarski. Dzieje rodu Lanckorońskich z 
Brzezia.... s. 52-53.
17 S. Gawęda. Możnowładztwo małopolskie.... s. 48-49: późniejsi Pileccy herbu Leliwa są ich polonika

mi po kądzieli (zachowali herb matki i nazwisko pochodzące od nazwy rezydencji zamku w Pilicy).
111J. Sperka, Działalność polityczna Piotra i Jana Szafrańców w okresie rządów Władysława Jagiełły 
[w:] Genealogia -  Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecz
nej... s. 93-129; Otrzymali oni wówczas zamek w Pieskowej Skale, który rozbudowali w wieku XVI. 
por. B. Guerquin. Zam ki.... s. 251-254; A. Majewski, Pieskowa Skała. [w:| Teka Konserwatorska, z. 2. 
Warszawa. 1953; A. Gruszecki, Bastionowe zamki w Małopolsce, Warszawa 1962, s. 127-142.
19 Wybudowali między innymi zamek Szumsko (Sumsko) w późniejszym Rembowie (L. Kąjzer. J. Ku

czyński, Średniowieczny zamek rycerski w Rembowie kolo Rakowa, „Rocznik Muzeum Narodowego w 
Kielcach", t. XIV, 1985. s. 11-47).
211P. Nitecki, Biskupi kościoła..., s. 91; Janowi Odrowążowi arcybiskupowi gnieźnieńskiemu przypisuje 
się budowę zamku arcybiskupiego w Skierniewicach (L. Kąjzer Uwagi o budownictwie arcybiskupów 
gnieźnieńskich. „Acta Universilatis Lodziensis, Folia Archaeologica”. nr 3. 1983. s. 151-153).
21 Około połowy XIV w. Dębno przeszło do rąk Odrowążów. Fundatorem murowanego zamku był Jakub
Dębiński, herbu Odrowąż, kasztelan krakowski (1478-90); B. Guerąuin. Zam ki..., s. 141-143; S. Koło
dziejski, Średniowieczne rezydencje.... s. 126-128.



rodu w w ieku X V I  łą cz ą  się z ka rie rą  S zy d ło w ie ck ich .
D o  ro d zin , które odegrały m n ie jszą  rolę p o litycz n ą  w państw ie, a je d n a k  zgrom a

d z iły  znaczne m a ją tk i, n ale żą m ię d zy in n ym i S u lim c z y c y . M a jątek sw ój u z y sk a li oni 
d z ię k i popieraniu Z yg m u n ta Lu k se m b u rczyk a , od którego o trzym ali liczn e  nadania na 
W ęgrzech i inne św iad czenia  m aterialne, co po zw o liło  im  nabyć znaczne dobra zie m skie  
w K o ro n ie . C z ę ść  tych p o siad ło ści dostała się n a jp ie rw  T ę c z y ń s k im , a potem Janow i 
T arn o w skie m u , w raz z ręką B arb ary z Rożnow a.

Znaczniejszych karier urzędniczych nie zrobili również Lisowie. Do większego 
znaczenia doszli za panowania Władysława Jagiełły, kiedy to Krystyn z Koziegłów otrzy
mał kasztelanie sądecką. Związani z obozem politycznym Z. Oleśnickiego, w ciągu XV 
wieku zgromadzili znaczny majątek, jednak nie udało im się utrzymać wysokiej pozycji 
w państwie23. Mieli swe siedziby między innymi w Krzelowie, Koziegłowach, królew
skim Przedeczu, zamek Mirów i Bąkowiec oraz dom w Krakowie24.

D o  now ych rodów, które dopiero za panow ania Ja g ie łły  za czę ły  rob ić sz yb k ą  ka
rierę n ale że li m ie d zy in n y m i K o n ie cp o lscy . P ie rw szym  w ię kszym  nadaniem  był k lu c z  
le lo w sk i, o trzym an y w 14 28  roku. O d tej pory kariera rodu ro z w ija ła  się p o m yśln ie  aż 
do śm ie rc i w  połow ie X V I I  w ieku hetm ana Stan isław a K o n ie c p o lsk ie g o 25.

Kolejne dwie wpływowe i bogate rodziny kariery swe zawdzięczały piastowaniu 
przez swych współrodowców wysokich godności kościelnych. Byli to Rytwiańscy i Ole
śniccy.

Rytwiańscy pozycję społeczną i majątki zawdzięczają Wojciechowi Jastrzębcowi, 
biskupowi poznańskiemu, krakowskiemu i wreszcie arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. 
W 1420 roku zakupił on dla swoich bratanków Rytwiany i przebudował tamtejszy za- 
mek26. Kolejny, zwany Jastrzębcem, wzniósł pod Szydłowcem, a trzeci w Borysławi- 
cach w ziemi łęczyckiej27. Zgromadzony przez arcybiskupa majątek, którego dokładną 
wartość trudno jest oszacować, był jak przypuszcza S. Gawęda większy od najwięk
szych świeckich majątków możnowładczych, gromadzonych nieraz przez pokolenia28.

” A. Prochaska, Konfederacja lwowska 1464 roku. „Kwartalnik Historyczny”. 1892. t. VI: S. Gawęda. 
Możnowładztwo małopolskie..., s. 82-86.

S. Gawęda, Możnowładztwo małopolskie..., s. 89: B. Śliwiński. Lisowie Krzelowscy w X II ' X I ' w. i 
ich antenaci, Gdańsk 1993.
24 S. Kołodziejski zebrał i opracował rezydencje Lisów. Oprócz wymienionych powyżej łączy z nimi 
również powstanie obronnych rezydencji w Kozlowie i Klimontowie, zwraca uwagę, że grodzisko stoż
kowate w Czarnocinie również może kryć pozostałości ich siedziby, a także, że drogą mariaży weszli oni 
w posiadanie zamku w Żmigrodzie (S. Kołodziejski, Obronne rezydencje Lisów w północnej Małopolsce. 
Uwagi do problematyki badań. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 1994, nr 18, s. 59- 
76).
25 S. Gawęda, Możnowładztwo małopolskie..., s. 89-90; L. Podhorodecki, Stanisław Koniecpolski, ok. 
1592 1646. Warszawa 1978.
2,1 Dlb II, s. 386; Dotychczas uważano, że zamek wybudował arcybiskup Wojciech Jastrzębiec, (15. Gu- 
erąuin. zamki..., s. 280): Nowsze badania wykazały, że zamek powstał wcześniej, przynajmniej w końcu 
XIV wieku, być może z inicjatywy Klemensa z Mokrska. Z Wojciechem Jastrzębcem trzeba więc wiązać 
drugą fazę budowy zamku (M. Proksa, Fundacja arcybiskupa Wojciecha Jastrzębca w Rytwianach w 
świetle badań archeologiczno-architektonicznych, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka 
Arceologicznego za lata 1985 -  1990”, 1992. s. 25-33)
27 Obecnie Borysławice Zamkowe; B. Guerquin, Zam ki.... s. 114-115: L. Kąjzer, Studia nad świeckim 
budownictwem obronnym województwa łęczyckiego w XII XVII wieku. „Acta lJniversitatis Lodziensis. 
Folia Archaeologica", 1980. nr 1, s. 195-201; T. Poklewski -  Koziell, Średniowieczne zamki między 
Prosną a Pilicą, Lódź 1992. s. 65-76.
2S S. Gawęda, Możnowładztwo małopolskie.... s. 94: por. G. Lichończak -  Nurek. Wojciech Jastrzębiec 
i jeg o  rodzina jako  przykład kariery w czasach jagiellońskich, [w:] Cracovia Polonia F.uropa. Studia



Jego bratankowie, którzy odziedziczyli tę wspaniałą fortunę, trzymali jeszcze starostwo 
sandomierskie z miastem i zamkiem, a także Połaniec i Osiek-9.

Oleśniccy herbu Dębno karierę swoją zawdzięczają kardynałowi Zbigniewowi Ole
śnickiemu, który rodzinę wspomagał nie tylko pieniędzmi, ale korzystając ze swych 
wpływów, ułatwiał krewnym zajmowanie czołowych stanowisk w państwie. W ten spo
sób w drugiej połowie rządów Jagiełły i za panowania Władysława Warneńczyka, stali 
na czele oligarchii możnowładczej kraju. W XIV wieku ich siedzibą była Oleśnica w 
ziemi wiślickiej. W latach 1425 -  1455 Zbigniew Oleśnicki zbudował nową reprezen
tacyjną rezydencję w Pińczowie (wówczas Piędziczowie), który był ośrodkiem klucza 
majątkowego. Była to ówcześnie najokazalsza siedziba możnowładcza10. W Pińczowie 
w erygował także kolegiatę, zamienioną później na klasztor paulinów. Oleśniccy trzy
mali również wiele królewszczyzn, między innymi starostwa soleckie (z zamkiem w 
Solcu nad Wisłą) i spiskie (z zamkami w Lubowli i Podolińcu), mieli też dwór na Wawe
lu. Korzystali także z dóbr biskupich. Jan Głowacz, brat kardynała użytkował dobra 
iłżeckie wraz z zamkiem. Zbigniew Oleśnicki ufundował klasztor bernardynów na Stra- 
domiu’1. Po śmierci kardynała, bez dopływu pieniędzy z dóbr kościelnych, rodzina nie 
była w stanie dłużej utrzymać tak wysokiej pozycji. Stopniowo spadło jej znaczenie i 
zaczął się proces rozdrabniania majątku.

Podsumowując powyższe uwagi stwierdzić można, że większość rodów gromadzi
ła powoli swoje majątki, dzięki pełnieniu wysokich urzędów państwowych. Bardzo czę
sto jednak fortuna wyrastała gwałtownie za życia jednego wybitnego przedstawiciela 
rodu. O ile doczekał się on zdolnych potomków, powiększali oni rodowe włości, a przy
najmniej nie tracili ich. Zdarzało się jednak, że rozrodzeni dziedzice rozdrabniali mają
tek i tracili wysoką pozycję wśród możnowładztwa. Przykładem takiego szybkiego i 
krótkotrwałego wzbogacenia się mogą być Gorajscy. Na majątek podskarbiego i mar
szałka Królestwa Dymitra z Goraja herbu Korczak w końcu XIV wieku, według F. 
Sikory, składały się cztery miasta, dwa zamki oraz osiemdziesiąt wsi co zdaniem tego 
autora stawiało go pod względem zamożności na drugim miejscu po Spytku z Melsztyna 
( t  1399). Znaczną część tego majątku zdobył Dymitr32.

Specyficznym przykładem są tu rodziny, których majątek wyrósł dzięki piastowaniu 
przez ich przedstawicieli wysokich godności kościelnych. Na przykład Mikołaj Kurowski, 
arcybiskup gnieźnieński w latach 1402 -  1411, zgromadził kapitał, który pozwolił na 
wzrost majątku i znaczenia politycznego rodziny Kurowskich11. Dzięki korzystaniu z 
ogromnych dochodów kościelnych wyrośli również Bogoriowie, Oleśniccy, którzy pozycję 
społeczną i majątki zawdzięczają kardynałowi Zbigniewowi, oraz Rytwiańscy dzięki

z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i 
czterdziestolecie pracy naukowej. Kraków 1995, s. 329-343: taż, Wojciech herbu Jastrzębiec arcybiskup
i mąż stanu (ok. 1362 1436). Kraków 1996.
,J’ S. Gawęda, Możnowładztwo małopolskie.... s. 93-94; Na lemat dwóch ostatnich miejscowość pisałam 
w rozdziale o hetmanie Tarnowskim.

A. Miłobędzki. Zamek Oleśnickich w Pińczowie. |w:] Siedziby biskupów krakowskich na terenie daw
nego województwa sandomierskiego. Kielce 1997. s. 93-105.
-11 S. Gawęda, Możnowładztwo małopolskie.... s. 96-98: M. Koczerska fundację tą przypisuje Janowi 
Głowaczow i (Rola związków rodzinnych i rodowych w działalności publicznej Zbigniewa Oleśnickie
g o ..., s. 83-84).

h  Sikora. Krąg rodzinny i dworski Dymitra z Goraja i jego  rola na Rusi. [w;] Genealogia Kręgi 
zawodowe i grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym , Toruń 1989, s. 84-85.
”  S. Sroka. Rodzina Kurowskich w A/l A / wieku. Ze studiów nad dziejami możnowładztwa małopol

skiego w średniowieczu. Kraków 1990.



zapobiegliwości arcybiskupa Wojciecha Jastrzębca.
Starałam się zarysować panoramę rodów, które w okresie późnego średniowiecza i 

wczesnych czasów nowożytnych stanowiły elitę możnowładztwa małopolskiego. W ob
rębie poszczególnych rodów heraldycznych zwykle na pierwszy plan wysuwała się jed
na rodzina, której przedstawiciele robiąc znakomite kariery, zapewniali jej wysoką po
zycję. W tym czasie pozostali współrodowcy zwykle pozostawali w cieniu. Jedynie 
Toporczycy w krótkim okresie przełomu XV i XVI wieku byli reprezentowani przez 
Tęczyńskich i Rabsztyńskich. Całkowitym ewenementem są na tym tle Leliwici, którzy 
wprowadzili, i co ważniejsze, utrzymali w ścisłej czołówce możnowładczej w przeciągu 
blisko dwóch stuleci aż trzy rodziny: Tarnowskich, Jarosławskich i Melsztyńskich, a po 
wymarciu tych ostatnich drugą linię Tarnowskich. Patrząc pod takim kątem, nie znaj
dziemy do porównań innego rodu heraldycznego, którego tak wielu przedstawicieli w 
jednjym czasie należało do elity społecznej kraju. Sytuacja wygląda oczywiście zupełnie 
inaozej, gdy do porównań weźmiemy poszczególne rodziny. Melsztyńscy wysoką pozy
cję społeczną i majątkową utrzymał i zaledwie przez trzy pokolenia (wymarła linia mę
ska), podobnie jak Jarosławscy. Rodzin o podobnej historii było wśród innych rodów 
małopolskich kilka. Inaczej wyglądająjednak dzieje Tarnowskich. Od połowy XIV wie
ku do początków XVII, a także i później, choć te czasy nie są przedmiotem naszych 
zainteresowań, utrzymują się oni w czołówce elity możnowładczej kraju. J. Kurtyka, w 
swojej monografii Tęczyńskich napisał: „Z racji długotrwałej obecności w elicie poli
tycznej państwa, Tęczyńscy na pewno byli wyjątkiem w gronie polskich możnowładców
-  była to bowiem obecność permanentna”34. Jak się wydaje, autor ten nie wziął tu pod 
uwagę Tarnowskich. Wprawdzie Toporowie wcześniej pojawiają się na kartach historii, 
jednak ich „permanentna obecność” rozpoczyna się w czasie zjednoczeniowych wysił
ków Władysława Łokietka, podobnie jak Tarnowskich. Ci ostatni są nawet mocniej wśród 
elity reprezentowani, gdyżjako bardziej rozrodzeni, wprowadzali do niej w jednym cza
sie nawet kilku przedstawicieli.

Czas teraz na przeprowadzenie porównania wysiłków i osiągnięć na polu inwesty
cji architektonicznych i budowlanych poszczególnych rodzin. Nie jest to jednak takie 
łatwe. Istotnym byłoby przedstawienie wyników działań Melsztyńskich i Jarosławskich 
na tle poczynań Kmitów, Kurozwęckich, Koniecpolskich czy Lanckorońskich. Jak się 
wydaje, pozycje społeczne i majątkowe tych rodzin były porównywalne. Niestety stan 
badań nie pozwala na przeprowadzenie tak szerokiego studium. Poza Lanckoroński- 
mi35, żadna z tych rodzin nie doczekała się szerzej zakrojonej monografii, na podstawie 
której można by odtworzyć chociaż dokładny stan ich posiadania, nie wspominając o 
działalności inwestycyjnej. Pewne szanse stwarzajątu pionierskie dla Małopolski prace 
S. Kołodziejskiego, a przede wszystkim cytowana już wielokrotnie książka „Średnio
wieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego”36.

34 J. Kurtyka, Tęczyńscy.... s. 525; tenże, Latyfundium 'Łęczyńskie. Dobra i właściciele (XII' XVII 
wiek). Kraków 1999.
35 S. Cynarski. Dzieje rodu Lanckorońskich...-. patrz też A. Szymczakowa, Dziedzice Bąkowej Góry w 
wieku XV. „Rocznik Łódzki", t. X L  1993; taż, Szlachta sieradzka w XV  wieku. Magnijici et generosi. 
Łódź 1998. s. 356-377.
36 S. Kołodziejski. Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakow
skiego. . . ; tenże. Średniowieczne rezydencje obronne w zachodniej Malopolsce, [w:] Średniowieczne sie
dziby rycerskie w ziemi chełmińskiej na ile badań podobnych obiektów na ziemiach polskich, Toruń
1987. s. 167-180; tenże. Obronne rezydencje Lisów w północnej Malopolsce. Uwagi do problematyki
badań. „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Arehaeologia". 1994. nr 18. s. 59-76; tenże. Średniowieczne



Niestety omawia ona tylko siedziby obronne, które były niewątpliwie najważniejszymi 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi omawianych rodów, ale nas jednak interesują wszystkie 
przejawy ich wysiłków budowlanych. Dodatkowo dotyczy ona tylko terenu wojewódz
twa krakowskiego w okresie średniowiecza, czyli i terenu i czasu węższego niż omawia
ny w tej pracy.

Niestety nie jestem w stanie przeprowadzić pełnej kwerendy źródłowej dla wszyst
kich rodów, które powinny być porównane z Melsztyńskimi i Jarosławskimi. Wymaga
łoby to długoletnich studiów i, jak sądzę, warsztat naukowy archeologa, nawet zajmują
cego się archeologią historyczną, mógłby w tym wypadku nie być wystarczający. Pozo
staje więc poczekać aż historycy napiszą monografie kolejnych rodów, a w tej pracy 
jako przykładowy ród do porównań posłużą nam Lanckorońscy.

Rodzina ta pojawiła się na kartach historii w czasach panowania Kazimierza Wiel
kiego, a pierwszy zidentyfikowanym jej przedstawicielem był Przedbórz Brzezia, pod- 
stoli krakowski, a następnie za rządów Ludwika Węgierskiego marszałek królestwa37. 
Od Kazimierza Wielkiego otrzymał on miasteczko Wodzisław38 z otaczającymi wsiami 
oraz zamek Ogrodzieniec. W zamian za wydatki poniesione na remont zamku, Jagiełło 
zapisał mu trzysta grzywien groszy na zamku i mieście Dobczycach39. Miał on również 
dom w Krakowie, położony przy drodze prowadzącej na Stradom, w pobliżu ówczesnej 
Bramy Bocheńskiej.

Twórcą potęgi rodu był wspominany już marszałek koronny Zbigniew z Brzezia40, 
któremu Jagiełło nadał Lanckoronę z zamkiem" i szesnastoma wsiami, co podwoiło 
niemalże posiadany przez niego majątek42. Po zwycięstwie pod Grunwaldem, (gdzie 
Zbigniew dowodził chorągwią rodu Zadorów) otrzymał Dzierzgoń, a następnie zarząd 
Torunia43. Był również starostą krakowskim i dobrzyńskim. Mamy kilka wiadomości o 
jego działalności inwestycyjnej. Był współfundatorem kościoła św. Katarzyny na 
Kazimierzu i tam tejszego klasztoru augustianów. Jego kosztem wybudowano 
prawdopodobnie nawę południową kościoła, której część wschodnią przeznaczono na 
kaplicę rodową Lanckorońskich (później mauzoleum Jordanów). Zbigniew finansował 
również wybudowanie kruchty przy nawie południowej. W zabudowaniach klasztornych 
ufundował tzw. sień gotycką, o czym zaświadczają między innymi wizerunki herbu Zadora 
umieszczone na zwornikach sklepień krzyżowo-żebrowych44. Był także dobroczyńcą

rezydencje obronne małopolskich Giyjitów. Uwagi do problematyki badawczej, tamże, nr 20. 1996, s. 
79-95; tenże, Średniowieczne rezydencje obronne Pólkoziców w zachodniej Malopolsce. Wstęp do pro
blematyki badań, tamże, nr 22. 1998, s. 147-166.
17 Urzędnicy małopolscy.... s. 106. nr 342: Urzędnicy centralni i nadworni.... s. 77. nr 393. 395: PSB. 
t. XXVIII, s. 698-699; S. Cynarski, Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia..., s. 54-60.
•,8 SGKP, t. XIII. s. 732-733.
y> Odebrał wtedy dobra ogrodzienieckie. które przekazał Włodkowi zCharbinowic (S. Cynarski, Dzieje 
rodu Lanckorońskich z Brzezia..., s. 57); B. Guequin, Zam ki..., s. 143.

PSB, t. XVI, s. 458: Urzędnicy centralni i nadworni.... s. 78. nr 398.
41 B. Guerquin, Zam ki.... s. 192-193; Zamek przejęli Lanckorońscy bezpośrednio od Melsztyńskich, a po 
nich przeszedł na krótko we władanie Jarosławskich. Pisałam o tym obiekcie w rozdziale poświęconym 
Melsztyńskim, por. Z. Perzanowski. Lanckorona. Powstanie miasta i dzieje jego  rozwoju do końca XVI 
wieku, | w: ] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesią
tą rocznicę urodzin, Kraków 1993. s. 165.
42 Oprócz odziedziczonych Brzezia i Wodzisławia miał jeszcze około 14 wsi (S. Cynarski, Dzieje rodu 
Lanckorońskich z Brzezia.... s. 67).
43 Ze względu na zmiany polityczne były to nadania krótkotrwale; S. Cynarski, Dzieje rodu Lanckoroń
skich z Brzezia..., s. 71; S. M. Kuczyński. Wielka wojna..., s. 455-6.
44 KZS. t. IV. Miasto Kraków, cz. IV, Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory, L, red. I. Rejduch -



Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Synowie Zbigniewa byli założycielami dwóch linii rodziny; starszy Mikołaj -  lanc- 

korońsko-dobczyckiej, a młodszy Jan -  wodzisławskiej45, której losami nie będziemy 
się tu zajmować. Mikołaj zrobił błyskotliwą karierę, osiągając w 1461 roku urząd mar
szałka wielkiego koronnego46. Od Kazimierza Jagiellończyka otrzymał wyspę na Wiśle 
w pobliżu Wawelu, którą podarował klasztorowi augustianów w Krakowie. Prowadził 
bardzo ożywioną działalność gospodarczą, polegającą na tworzeniu zwartych komplek
sów dóbr ziemskich, jednak o jego inwestycjach budowlanych nic nie wiadomo.

Swoiin synom Stanisławowi i Janowi pozostawił: Brzezie z dwiema wsiami, Wo
dzisław z dwunastoma oraz królewszczyznę lanckorońskąz szesnastoma wsiami i Do
bczyce47. Jan nie piastował chyba żadnego urzędu i zmarł nie pozostawiwszy potom
stwa. Wiemy, że był właścicielem domu na Wawelu, położonego niedaleko wieży, obok 
szkoły, który sprzedał w 1493 roku48. Stanisław osiągnął godność marszałka nadworne
go49, jego służba na dworze zaowocowała kolejnymi zapisami na królewszczyznach 
dobczyckiej i lanckorońskiej. Nie znamy żadnych jego inwestycji budowlanych. Pozo
stawił po sobie trzech synów, którzy także zrobili znaczne kariery urzędnicze. Mikołaj 
był burgrabią krakowskim50, Stanisław osiągnął urząd wojewody sandomierskiego51, a 
Krzesław vel Przecław pełnił funkcję starosty chmielnickiego52.

Mikołaj w 1502 roku ufundował ołtarz św. Jana Jałmużnika, który znajdował się w 
kaplicy grobowej Lanckorońskich w klasztorze augustianów w Krakowie. Kaplicę tę 
wyodrębniono z zabudowań klasztornych na początku XVI wieku, i jak się wydaje pra
ce z tym związane przypisać można Mikołajowi53.

W 1507 roku bracia zakupili drewniany dom w Krakowie. W 1511 roku Lancko- 
rońscy otrzymali potwierdzenie nadania tenuty dobczyckiej, ale w roku następnym kró
lewszczyznę lanckorońską musieli przekazać Spytkowi Jarosławskiemu, a w 1523 roku 
Zygmunt Stary zezwolił Stanisławowi Czernemu z Witowie na wykupienie tenuty do
bczyckiej54. Stanisław i Przecław walczyli w obronie południowo-wschodnich granic 
państwa55. Stanisław będący rotmistrzem obrony potocznej otrzymał w 1510 roku sta
rostwo kamienieckie, co równało się objęciu funkcji starosty generalnego podolskiego.

Samkowa, .1. Samek. Warszawa 1987. s. 6-61. 99.
45 S. Cynarski, Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia.... s. 64 podaje, że w 1415 roku obok Wodzisławia 
Lanekorońscy założyli wieś Brzezie, natomiast na stronie 161 omawiając d/.iałania Jana (f  1564) pisze: 
„W Brzezin, być może na miejscu dawnego zamku obronnego, zbudował w 1561 roku pałac, a w Wodzi
sławiu postawił zamek": Autorzy Słownika geograficznego podają, że Jan Lanckoroński, którego datę 
śmierci podają mylnie właśnie na 1561 rok wybudował murowany zamek za miastem w Wodzisławiu. 
Jak się wydaje S. Cynarski myli się wymieniając dwa obiekty, prawdopodobnie chodzi tu tylko o jedną 
siedzibę. Nie znany dotychczas w literaturze obiekt odnaleźli S. Kołodziejski i L. Kajzer w pobliskim 
Brzeziu. Jego relikty w postaci murowanych piwnic z gotyckimi sklepieniami znajdują się pod drewnia
nym budynkiem nadleśnictwa -  ustna informacja tych badaczy. Zabytek len nie jest odnotowywany w 
urzędowych spisach.
4" PSB. I. XVI. s. 446: Urzędnicy centralni i nadworni..., s. 79. nr 401.
47 S. Cynarski. Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia..., s. 95.
4* Cynarski. Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia.... s. 100 -  101.
4‘' PSB. t. XVI. s. 450-451: Urzędnicy centralni i nadworni..., s. 86. nr 443.

PSB. t. XVI. s. 446-448: Urzędnicy małopolscy.... s. 324.
51 PSB. t. XVI. s. 451-452; Urzędnicy województwa sandomierskiego.... s. 123. nr 945.
52 PSB. t. XVI, s. 449-450.
51 K/.S. t. IV. cz. IV, l .s .  114.
54 Ostatecznie siało się to w 1528 roku (S. Cynarski, Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia.... s. 116).

S. Starowolski. Wojownicy sarmaccy, opr. J. Starnawski. Warszawa 1978. s. 202-203.



Pierwsza połowa XVI wieku była okresem znacznej rozbudowy zamku w Kamieńcu. 
Zmodernizowano wtedy mury obronne, zastąpiono stary drewniany most nowym -  mu
rowanym, na którego przyczółku wybudowano barbakan. Zmodernizowano wtedy stare 
baszty i wzniesiono nowe. O udziale w tych pracach Stanisława zdaje się świadczyć 
fakt, że jedna z tych baszt do dziś nosi nazwę Lanckorońskiej56.

Stanisław w 1515 roku otrzymał w dożywotnie użytkowanie Skałę i kilka okolicz
nych wsi'7. Stało się to początkiem gromadzenia przez Lanckorońskich dóbr ziemskich 
na Podolu. Przecław w 1520 roku uzyskał zgodę królewską na wykup starostwa chmiel
nickiego. W 1530 roku odrestaurował zamek w Chmielniku58, zmarł w roku następnym, 
a tenutę chmielnicką król przekazał hetmanowi Tarnowskiemu. Bracia powiększyli 
odziedziczony majątek kupując kilka wsi. Ponieważ Stanisław i Przecław nie mieli dzie
ci, spadkobierca całego majątku został syn Mikołaja -  Hieronim59. Po stryju Stanisła
wie w 1535 roku uzyskał nadanie starostwa skalskiego, a w 1553 roku pozwolenie na 
przekazanie go synowi Stanisławowi z obowiązkiem wyłożenia 1000 złotych na remont 
budynków zamkowych60. Nie wiemy dokładnie jaki był zakres prac przeprowadzonych 
przez Lanckorońskiego na zamku w Skale. Z XVI wieku zachowały się do dzisiaj reszt
ki murów obronnych i półkolista czterokondygnacyjna wieża „prochowa”61.

Hieronim był przede wszystkim żołnierzem obrony potocznej i nie zrobił znacz
niejszej kariery urzędniczej62. Jego druga żona -  Anna Iskrzycka wniosła mu w posagu 
Jagielnicę63 z szeregiem wsi, która stała się z czasem podstawą dziedzicznych majętno
ści Lanckorońskich na Podolu i ich główną rezydencją. Dwaj synowie Hieronima pełnili 
również służbę wojskową nie piastując znaczniejszych urzędów, nie zmienili też w zna
czący sposób stanu posiadania rodziny.

W średniowieczu posiadłości Lanckorońskich ulokowane były w pobliżu Krako
wa, w okolicach gęsto zaludnionych, co w znaczny sposób podnosiło ich wartość. Była 
to jedna z nielicznych rodzin, która nie posiadała wówczas majątków na wschodnich 
kresach państwa. Uległo to zmianie od początków XVI wieku, kiedy ciężar zaintereso
wań gospodarczych rodziny wyraźnie przeniósł się na Podole.

Niewiele wiemy o inwestycjach budowlanych przedstawicieli tej rodziny. Prawie 
każde pokolenie dokonywało fundacji na rzecz kościoła, jednak były to głównie uposa
żenia ołtarzy czy zakup obrazów, jak się wydaje nie wybudowali żadnej świątyni.

W porównaniu z działalnością Melsztyńskich i Jarosławskich, w postępowaniu 
Lanckorońskich zastanawia brak zainteresowania miastami. Nie znalazłam wzmianki o 
lokowaniu przez nich żadnego miasta, ani o inwestycjach miejskich typu: budowa ratu
sza, czy murów obronnych. Przypomnijmy, że Melsztyńscy lokowali Nowy Sambor 
oraz przyczynili się chyba do obwarowania Książa Wielkiego, natomiast Jarosławscy

T. Polak, Zamki na Kresach.... s. 178-179.
57 S. Cynarski, Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia..., s. 122:

SGKP, l. I. s. 589: Niestety lustracja z lat 1564 -  1565 nie zawiera opisu zamku, a jedynie przy 
omawianiu powinności użyto tam określenia „mają pomagać do zamku " (Lustracja województwa ruskie
go, podolskiego i bełskiego 1564 1565.... s. 165-166).
w S. Cynarski, Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia..., s. 125.
611 SGKP, t. X. s. 642-643; A. Sueheni -  Grabowska. Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów..., s. 246.
fl1 Skala przetrwała w rękach tej rodziny aż do roku 1706: T. Polak. Zamki na Kresach..., s. 198-199.
M M. Plewczyński, wymienia go wiele razy (Żołnierz jazdy  obrony potocznej..., między innymi na s. 
280. 282).
1,3 W Słowniku geograficznym  wzmianka o zamku w Jagielnicy bez dokładniejszych informacji (SGKP, t. 
III, s. 367-368).



lokowali Przeworsk, a w Jarosławiu wybudowali ratusz i mury miejskie. Jeśli chodzi o 
fundacje kościelne, to również na tej płaszczyźnie porównanie wypada korzystniej dla 
Lei i witów. Melsztyńskim przypisuje się wybudowanie dwóch kościołów w Krakowie 
oraz klasztoru augustianów w Książu Wielkim. Jarosławscy ufundowali w Przeworsku 
kościół i klasztor bernardynów oraz kościół przy klasztorze bożogrobców. Na podsta
wie tego podsumowania możemy stwierdzić, że Melsztyńscy i Jarosławscy podejmowali
0 wiele więcej inicjatyw gospodarczych i wykazywali znacznie większą odwagę w po
dejmowaniu rzeczywiście dużych inwestycji.

Jak wynikało z przedstawionych powyżej szacunków, jedyną rodziną, której status
1 majątek predestynuje do porównania z Tarnowskimi, sąTęczyńscy herbu Topór.

Toporowie dominowali na scenie politycznej Polski od XI do XV wieku. W okresie 
akcji jednoczenia państwa podjętej przez Władysława Łokietka, Nawój z Morawicy 
( t  1331) należał do najbliższego władcy kręgu możnych. Miał klucz ziemski koło Chro- 
brza, posiadłości na Okolę w Krakowie koło kościoła św. Andrzeja i wsie w parafii 
Morawica64.

Syn Nawoja Andrzej wojewoda krakowski, najprawdopodobniej zbudował zamek 
Tęczyn65. Musiało się to stać najpóźniej w latach sześćdziesiątych XIV wieku, kiedy to 
członkowie rodziny zaczynają się pisać z Tęczy na65. Ufortyfikowana rezydencja, roz
budowywana i modernizowana kilkakrotnie, pozostawała we władaniu Tęczyńskich aż 
do roku 163967. Brak badań archeologicznych nie pozwala na dokładniejsze odtworze
nie faz zabudowy wzgórza zamkowego, a tym samym na prześledzenie wysiłków inwe
stycyjnych jego kolejnych właścicieli.

Drugi syn Nawoja -S ięgn iew (f 1373) miał dwór w Krakowie przy ul. św. Andrze
ja  (Grodzkiej) koło kościoła św. Andrzeja na Okolę. Dwór ten kilkakrotnie przebudowy
wany posiadali Tęczyńscy do 1551 roku68.

Za czasów życia syna Andrzeja ( t  1368) wojewody krakowskiego -  Jana (II.6 f  1405) 
kasztelana i starosty krakowskiego, następuje znaczny wzrost majątku Tęczyńskich, 
który przez Jana został podwojony. W 1399 roku nabył wieś Wrocimowice z zamkiem61’. 
Ogółem posiadał 3 zamki: w Morawicy, Tęczyn i we Wrocimowicach, oraz miasto Nową 
Górę (klucz nowogórski otrzymał od króla prawem dziedzicznym), a także dwór na 
krakowskim Okolę przy kościele św. Andrzeja. Przy tym kościele na swojej parceli wy
budował dwa domy dla altarystów. U fundował ołtarz św. Andrzeja w katedrze krakow
skiej. Od 1386 roku był starostą sieradzkim, a jego siedzibą starościńską, jak pisze .1. 
Kurtyka był „zameczek w Dobryszycach” koło Radomska70. Lustracja z 1565 roku 
wymienia jednak tylko „wieżę na kopcu, około niej przykop suchy”71. Potwierdziły to 
również penetracje archeologiczne, które wykluczyły możliwość funkcjonowania w Ra

w Zamek w Morawicy nie byl odnotowany w źródłach średniowiecznych, wiadomo jedynie, że około 
1408 roku Tęczyńscy przekazali fragment starego zamku w celu wybudowania kościoła (SGKP. t. VI. s. 
670: S. Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje..., s. 161-162).
65 Być może dokończył dzieło rozpoczęte przez swego ojca (S. Kołodziejski, Średniowieczne rezyden
cje.... s. 186-187).

J. Kurtyka jest skłonny datować powstanie zamku na lata od 1331 do 1361 (Tęczyńscy..., s. 125-126).
67 B. Guerquin, Zam ki.... s. 308-310.
“  J. Kurtyka, Tęczyńscy.. . . s. 131.
** S. Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje..., s. 197-198.
7,1 Urzędnicy małopolscy.... s. 369: J. Kurtyka, Tęczyńscy..., s. 205-206.
71 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1565. cz. 1. wyd. A. Tomczak. C. Ohryzko -  Wło
darska. J. Włodarczyk. Bydgoszcz 1961. s. 75.



domsku-Dobryszycach murowanego zamku7-. W latach 1399/1400 Jagiełło nadał mu 
dwór na zamku wawelskim7' . Rozbudował zamek Tęczyn, gdzie po otoczeniu murem 
przedzamcza, powstał wówczas zamek dolny. Prawdopodobnie zbudował w południo
wym odcinku murów zamku górnego basztę bramną, której reliktem jest obecny budy
nek przedbramia, nieco późniejszej tzw. Wieży Nawojowej74. Wdowa po nim Katarzyna 
z Krzelowa rezydowała w dworze chroberskim75.

Jan z Tęczyna obok Dymitra z Goraja, Spytka z Melsztyna i Jana z Tarnowa jest 
zaliczany do czterech najbogatszych możnowładców w kraju76. Dobra Tęczyńskich nie 
były w tym czasie zbyt rozległe, jednak o wartości decydowała przede wszystkim ich 
jakość. Położenie klucza tęczyńskiego obok Krakowa, a pozostałych w rejonie dobrych 
gleb i gęstego zaludnienia, zwłaszcza w ziemi wiślickiej i proszowskiej, przesądzało o 
ich dużej dochodowości. Brat Jana -  Nawój (IM 394) dziekan krakowski wzniósł dla 
kapituły krakowskiej kamienicę przy ul. Kanoniczej77.

Przedstawiciele kolejnych pokoleń stopniowo powiększali jeszcze ten imponujący 
majątek. Wymienimy tu tylko najważniejsze nabytki. 1 tak syn Jana-A ndrzej (f  1411/ 
1412) kasztelan wojnicki i starosta podolski, uzyskał jako posag żony -  Anny z Kraśni
ka parcelę w Sandomierzu i miasto Kraśnik78.

Synowie Andrzeja podzielili się majątkiem w następujący sposób -  Jan (1' 1470) 
kasztelan krakowski wziął Tęczyn i stał się protoplastą Tęczyńskich. Trzymał tenuty: 
urzędowską i lubomelską w ziemi chełmskiej, a w 1467 roku uzyskał pozwolenie na 
lokowanie miasta w Łęcznej nad Wieprzem79. Istniał tu w XV wieku (w Starej Łęcznej) 
drewniany zamek znany z przekazów z 1 połowy XVI wieku80. W latach sześćdziesiątych 
na parceli koło klasztoru klarysek wzniósł dwa domy murowano-drewniane, z których 
czynsz przekazał na uposażenie ołtarza św. Andrzeja w katedrze krakowskiej. Jemu 
przypisać należy, według J. Kurtyki, przebudowę warowni tęczyńskiej. Wówczas zapewne 
rozbudowano zamek dolny wznosząc cylindryczne baszty i szyję bramną oraz 
dobudowano przedbramie do bramy -  donżonu zwanego obecnie WieżąNawojową na 
zamku górnym81. W ziemi wiślickiej posiadał klucz ziemski położony koło Kozubowa, 
gdzie znajdowały się dwór i folwark. Nabył również klucz terebiński z zamkiem Terebin82, 
a 1445 roku kupił kamienicę w Krakowie przy ulicy św. Anny niedaleko Collegium

7: J. Kamińska, Radomsko Dobryszyce, [w:] Na granicach archeologii, 1 .ódź 1968, s. 67-72; L. Kajzer. 
J. Augustyniak. Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym..., s. 172-173.
”  Z. Pianowski, Z dziejów średniowiecznego Wawelu. Kraków 1984, s. 16 5 -166; Tenże, Wawel obronny, 
Kraków 1991, s. 81; J. Kurtyka. Tyczyńscy.... s. 109. 132, 228 i inne.
71 B. Guerquin. 'Zamki..., s. 308-310; S. Kołodziejski. Średniowieczne rezydencje...,  s. 186-187; J. Kur
tyka 1997. s. 114 i n, 268.
7" J. Kurtyka. Tyczyńscy..., s. 271, por też o Chrobrzu w rozdziale o inwestycjach starszej linii Tarnow
skich.
76 F. Sikora, Krąg rodzinny i dworski Dymitra z Goraja.... 84-85.
77 Dziś zapewne pod numerem 7 (J. Kurtyka, Tyczyńscy..., s. 188).
7I* J. Kurtyka, Tyczyńscy..., s. 106.
n  SHG.Lub. s. 137; J. Kurtyka, Tyczyńscy.... s. 385.
*" S. Paulowa, M. Stankowa, Z dziejów zamku w tycznej. „Kurier Lubelski” nr 7/4888, 1971; SHG.Lub. 
s. 136-7; W roku 1542 zamek odnotowano jako opuszczony (.1. Kurtyka. Tyczyńscy..., s. 445). IJ. 
Verdum w drugiej połowie XVII wieku wspominał zamek na górze otoczony rzeką Wieprzem. (X. Liske. 
Cudzoziemcy..., s. 86).
81 .1 . Kurtyka, Tyczyńscy..., s. 434.
82 W miejscowości Terebiniec Kolonia znajduje się grodzisko datowane od końca XV wieku (J. Gurba, 
Grodziska Lubelszczyzny, Lublin 1976, s. 34; Banasiewicz, Grodziska i zamczyska Zamojszczyzny. Zamość



Maius83.
W pierwszej połowie XV wieku w Chrobrzu był dwór -  rezydencja Katarzyny z 

Krzelowa, wdowy po Janie Tęczyńskim (II.6). Według dotychczasowej literatury zamek 
w Chrobrzu wzniesiony został w 2 połowie XIV wieku, być może przez Drogosza z 
Chrobrza, starostę sandomierskiego i sieradzkiego. Na początku XVI wieku był w rę
kach Tęczyńskich, nie wiadomo jednak jak do nich trafił. Być może zamek został rozbu
dowany (wybudowany?) przez któregoś z Tęczyńskich w 2 połowie XV, lub na począt
ku XVI wieku.

W XV wieku Jan, a potem jego spadkobiercy, trzymali tenutę lubomelską z zani
kiem*4 . Ponieważ rezerwowano pewne sumy na dochodach z żup z przeznaczeniem na 
konserwację zamku, chyba prowadzono tam jakieś prace, niestety brak jest dokładniej
szych danych na ten temat85. Pod koniec życia przejął kolejną królewszczyznę -  miasto 
Bobrka z dworem w ziemi lwowskiej86, a jako kasztelan krakowski miał w użytkowaniu 
również zamek w Myślenicach87. Chyba już za życia Jana, a z pewnością od końca XV 
wieku, w posiadaniu rodziny była królewszczyzna kryłowska z zamkiem Kryłów nad 
Bugiem88. Drugi syn Andrzeja kasztelana wojnickiego i starosty podolskiego -  Andrzej 
( t  1461) -  marszałek nadworny i starosta chełmiński, w podziale z bratem Janem dostał 
klucz kraśnicki i Wrocimowice. Jego żona Jadwiga z Książa wniosła mu miasto Książ 
Wielki, miasto Żabno i tenutę rabsztyńską z zamkiem89. Był fundatorem kościoła para
fialnego w Batorzu. Utracił klucz wrocimowicki ostatecznie około 1448 roku90. W 1446 
roku wspomniano dwórTęczyńskiego w Książu91. Wyremontował Rabsztyn od którego 
wziął nazwisko92.

Kasztelan krakowski Jan miał ośmiu synów. Andrzej (1* 1502) kasztelan wojnicki 
odziedziczył dobra tęczyńskie i nowogórskie (z miastem Nowa Góra), miał również dom 
w Krakowie koło Collegium Maius, a także tenutę lubomelską i urzędowską, był współ- 
patronem kolegiaty św. Idziego w Krakowie, nie pozostawił potomków. Stanisław (+1484) 
kasztelan wiślicki -  trzonem jego dóbr było miasto Łęczna i tenuty lubomelską i Bobrka 
na Rusi. Jego żoną była Barbara z Rożnowa, która wniosła mu znaczne dobra, ponie- 
ważjednak nie mieli syna jej dobra przeszły w drugim małżeństwie Barbary na Tarnow
skich. Sędziwój ('?' 1479) był rektorem Akademii Krakowskiej, kanonikiem krakowskim 
i zarządzał biskupim zamkiem Lipowiec. Zbigniew (f 1498) podkomorzy krakowski i 
starosta generalny ruski trzymał tenuty Urzędów i Dzierzkowice. W 1496 brat Andrzej

1990. s. 105-107). Być może są lo pozostałości tego obiektu.
111J . Kurtyka. Tęczyńscy..., s. 425-458.
1(4 SGKP. t. V. s. 444-445; W zastawnym posiadaniu Tęczyńskich do 1541 roku (A. Sucheni -  Grabow
ska. Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów..., s. 239).
1,5.1. Kurtyka. Tyczyńscy.... s. 446.
“  Tamże. s. 450.
1,7 B. Guerquin. Zam ki.... s. 220.

.1. Kurtyka (Tyczyńscy.... s. 447-448. 450) nie wspomina o możliwości wybudowania tego zamku 
przez Tęczyńskich. Możliwość taką zasugerowała E. Banasiewicz (Grodziska i zamczyska Zamojszczy- 
zny, s. 78-80); por. też A. Janeczek. Osadnictwo pogranicza polsko ruskiego. Województwo helskie od 
schyłku X l \ ’ do początku XVII w.. Kraków 1991, s. 104-105. 
w Obiekty te omawiałam w rozdziale poświęconym Melsztyńskim.
,J" J. Kurtyka. Tęczyńscy.. . . s. 474.
1.1 Tamże. s. 514.
1.2 B. Guerquin. Zamki.... s. 266; J. Pierzak. Zamek w Rabsztynie, gmina Olkusz, [w:] Ochrona zasobów  

przyrodniczych Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Dąbrowa Górnicza 1995, s. 95-99; o obiekcie tym pisa
łam w rozdziale poświęconym Melsztyńskim.



przekazał mu klucz tęczyński. Żona Itamiła/Katarzyna z Pleszewa wniosła mu w posa
gu miasto Pleszew z wsiami w ziemi kaliskiej^3. Mikołaj (f  1497) wojewoda i starosta 
ruski (lwowski) pisał się z Kozubowa i Brzoskwini, żona -  Olechna wniosła mu klucz 
Siemiatycze na Podlasiu. Gabriel (f  1497) był właścicielem klucza morawickiego. J. 
Kurtyka twierdzi, że jego potomkowie najpóźniej przed 1533 rokiem wznieśli zamek w 
Kraśniku, poświadczony w 1551 roku jako fortalicium Rudka94. Na podstawie badań 
archeologicznych obronną siedzibę w Kraśniku można datować już na XV wiek95.

Kilka słów poświęcić teraz trzeba Rabsztyńskim. Syn Andrzeja ( t  1461) -  mar
szałka nadwornego i starosty chełmińskiego -  Jan Rabsztyński (f  1498) kasztelan wi
ślicki i starosta sandomierski był współfundatorem (wraz z ojcem) kaplicy w kościele 
parafialnym w Książu Wielkim. W 1469 roku wybudował klasztor i kościół augustia- 
nów, oraz kościół parafialnych w Kraśniku9'’ i w Batorzu. Posiadał miasta Książ Kra
śnik, Żabno, tenutę rabsztyńską i dom Rabsztyn na Wawelu.

Niestety J. Kurtyka opisuje dzieje rodziny tylko do końca XV wieku. Znacznie 
utrudnia to przeprowadzenie planowanej analizy. W tej sytuacji w porównaniu pominąć 
musimy dokonania Tarnowskich w XVI wieku. Szczególnie uzasadnione będzie tu wy
łączenie z rozważań hetmana Jana Amora Tarnowskiego, który był tak wielką osobowo
ścią i zdziałał tak wiele, że trudno byłoby znaleźć, nie tylko wśród Tęczyńskich, osobę o 
takich dokonaniach.

Najważniejszymi inwestycjami rodzin możnowładczych były ich obronne siedziby.
1 tutaj, aby uniknąć powtarzania podanych wyżej informacji, stwierdzić jedynie można 
że ich ilość w posiadaniu Tęczyńskich i Tarnowskich była w pełni porównywalna. Śred
nio w jednym czasie mieli oni 4-6 rezydencji, z czego 1-2 były to królewszczyzny. Oby
dwie rodziny posiadały siedziby w Krakowie, jednak Tarnowscy mieli tylko jedną rezy
dencję -  Gródek, natomiast Tęczyńscy i Rabsztyńscy oprócz dworu (zwanego Rabsz
tyn) na Wzgórzu Wawelskim, posiadali kamienice (zwane również dworami) na ul. św. 
Andrzeja koło klasztoru klarysek i na ul. św. Anny w pobliżu Collegium Maius.

Jeśli chodzi o fundacje kościelne, sytuacja wygląda podobnie. Tarnowscy wznieśli 
prawdopodobnie pięć kościołów, dwa klasztory i jeden dom w Krakowie, Tęczyńscy 
cztery kościoły i klasztor oraz cztery domy przekazane kościołowi (czasami dochody z 
nich). O uposażeniach ołtarzy czy plebanów nie będziemy tu pisać, warto jednak zauwa
żyć, że działania fundacyjne Tęczyńskich dla kościoła koncentrowały się w Krakowie, 
podczas gdy Tarnowscy inwestowali w kościoły znajdujące się w ich włościach (Rzo- 
chów, Chroberz, Przeworsk, Kolbuszowa, Tarnów).

Poważniejsze różnice dają się zaobserwować w stopniu zainteresowana obu rodzin 
miastami. Wprawdzie każda z nich miała po około 4-6 dziedzicznych miast, jednak ich 
stosunek do miejskich posiadłości był jak się wydaje z gruntu odmienny. Tarnowscy 
lokowali Rzochów i Rrzeworsk, oraz dziedziczyli założony przez Spycimira Tarnów. 
Kupili Jaćmierz i Dynów, a Szczebrzeszyn był wniesiony w posagu. Tęczyńskim przypisać 
możemy lokowanie tylko jednego miasta -  Łęcznej. Nową Górę otrzymali od króla, a 
Książ, Żabno i Kraśnik dostali jako posagi. Już sposób nabycia tych miast wskazuje na

,,:i Porównaj J. Tomala. Budownictwo obronne powiatu kaliskiego w XII ’ XI III wieku, Poznań 1995. s. 
128-130.
‘M .1. Kurtyka. Tęczyńscy.... s. 511.
‘,5 S. Hoczyk, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w Kraśniku Lubelskim. ..Stu
dia i Materiały Lubelskie”. 1971. t. 5. s. 187-194; B. Guerquin. Zam ki.... s. 187.

J. Kurtyka. Tęczyńscy.... s. 501.



znacznie mniejsze zainteresowanie nimi ze strony Toporczyków. Przekonanie to pogłębia 
się jeszcze po prześledzeniu inwestycji poczynionych przez obie rodziny w swych 
miejskich posiadłościach. Jedyna wiadomość o inwestycji w mieście dokonanej przez 
Tęczyńskich, na jaką udało mi się natrafić, to przekaz o wybudowaniu dwóch kościołów 
i klasztoru augustianów w Kraśniku. I tu konieczne jest pewne zastrzeżenie. Być może 
wpływ na to może mieć wykorzystana przeze mnie baza źródłowa. W. Dworzaczek w 
swojej monografii Leliwitów znacznie więcej uwagi przykładał do działań fundacyjnych. 
J. Kurtyka wiadomości takie traktuje raczej marginesowo, możliwe więc, że dalsze badania 
przyniosą więcej informacji o fundacjach Tęczyńskich. Już teraz jednak wyraźnie daje 
się zauważyć, że większość ich uwagi przykuwał stołeczny Kraków.

Tarnowscy w swoich miastach dokonali znacznie więcej. W Tarnowie wybudowali 
mury miejskie, ratusz, kolegiatę, w Przeworsku ratusz, kościół i klasztor, w Rzochowie 
kościół97.

Z zaprezentowanego powyżej porównania wynika, że działalność inwestycyjna i 
budowlana poszczególnych rodzin pieczętujących się herbem Leliwa w zasadzie nie 
odbiegała od skali działań podejmowanych przez inne rodziny o podobnym statusie 
majątkowym. Jednak o ile rodzin o podobnych dokonaniach co Melsztyńscy czy Jaro
sławscy z pewnością znalazłoby się kilka, to poziom działań Tarnowskich znajduje od
powiednik tylko w dokonaniach jednej rodziny -  Tęczyńskich.

Nie udało mi się natomiast odnaleźć żadnej osoby, której dokonania inwestycyjne i 
budowlane umożliwiłyby porównanie z działalnością hetmana Jana Amora Tarnowskie
go. W następnym pokoleniu, żyjącym w drugiej połowie XVI i kończącym swoją dzia
łalność na początku wieku XVII, odnotować można jednak dwie indywidualności prze
jawiające olbrzymi rozmach fundacyjny, mający już jednak charakter nowożytnego 
mecenatu. Są to kanclerz Jan Zamoyski i Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany Sierotką. 
Twórca Zamościa i „państwa zamojskiego” znany jest nie tylko jako fundator kolegiaty 
i pałacu kanclerza w Zamościu, ale także drewnianych kościołów w Szarogrodzie i Tar
nogrodzie,08 . Nieco inny charakter, miała działalność fundacyjna Mikołaja Radziwiłła. 
T. Bernatowicz analizując jego dokonania w ordynacji nieświeskiej podzielił je  na cztery 
grupy dotyczące: budowy zamku książęcego, świątyń katolickich i unickich (kościoła 
Bożego Ciała i kolegium Jezuitów, czyli kolegiaty nieświeskiej, klasztoru benedyktynek 
z kościołem św. Eufemii, klasztoru bernardynów z kościołem św. Katarzyny, kaplicy św. 
Rafała -  św. Michała na Górze Anielskiej pod Nieświerzem, komandorii Kawalerów 
Maltańskich w Stwołowiczach a także szeregu mniejszych świątyń), fundacji sepulkral
nych i galerii portretowych oraz grupy ostatniej dotyczącej dworu artystycznego i bi
blioteki księcia99.

Działalność inwestycyjna Tarnowskiego miała zdecydowanie charakter świecki, 
ukierunkowany przede wszystkim na fundacje militarne. Mikołaj Radziwiłł szczególnie 
dużo uwagi poświęcił obiektom sakralnym, zgodnie z potrydenckim, jezuickim nurtem 
religijności. Na tym tle działalność Jana Zamoyskiego wydaje się być najbardziej różno
rodna.

1,7 Jednak J. Wyrozumski nie wymienia Tarnowskich wśród rodzin najbardziej aktywnych na polu loko
wania nowych miast. por. J. Wyrozumski, Rozwój sieci miejskiej w Malopolsce w średniowieczu i u progu 
czasów nowożytnych, KI IKM, R. XXVII. 1980,' nr 3, s. 363-372.
™ J. Kowalczyk, Kolegiata w Zamościu, Warszawa 1968; A. Klimek, Rezydencja Jana Zamoyskiego w 
Zamościu.KAiU. t. XXV. 1980. s. 107-115.
w T. Bernatowicz, Miles Christianus et Peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki" w ordyna
cji nieświeskiej, Warszawa 1998.



Pełna próba porównania powinna zawierać jeszcze analizę stylistyczną budowli 
zawdzięczających swe powstanie wspomnianym możnowładcom, to jednak wymagało
by bardziej pogłębionych studiów, zwłaszcza, że działali oni w odmiennych warunkach 
i podlegali innym wpływom kulturowym.



V. Zakończenie.

„Wiele pisano u nas o Melsztyńskich (tu w rozumieniu o Leliwitach -  dopisek 
A.M-K) począwszy od Długosza rozpisują się o nich nasi heraldycy; to wszakże pewna, 
że w ich opisy wcisnęło się nie mało bałamuctw, z których stopniowo tylko oczyszczać je  
można za pomocą dyplomatów i pism autentycznych. Główną trudność w prostowaniu 
ich rodowodu stanowi to, że począwszy od pierwszego ich protoplasty Spici mira czyli 
Spytka, jedne i te same imiona w tej rodzinie ciągle się prawie powtarzają, a prócz tego 
jeszcze przechodzą i dostojeństwa ojców bardzo szybko na ich synów i w n u k ó w .

August Bielowski

Takie trudności w badaniach nad Leliwitami były udziałem nie tylko wydawcy 
„Spominków Przeworskich”, ale i wszystkich jego poprzedników i następców. W czasie 
studiów nad fundacjami architektonicznymi i inwestycjami budowlanymi małopolskich 
Leliwitów w średniowieczu również na nie natrafiłam. Dzięki monografiom W. Dwo- 
rzaczka2 dysponujemy dzisiaj znakomitą bazą źródłową do takich badań, a w związku z 
tym zadanie miałam w znacznym stopniu ułatwione. Niestety autorzy wcześniejszych 
prac, zwłaszcza regionaliści, nie zawsze radzili sobie z identyfikacją poszczególnych 
członków rodu, a nawet z ich przynależnością do poszczególnych rodzin. Stąd trudność 
w ustaleniu fundatorów pewnych obiektów.

Prześledzenie dziejów poszczególnych budowli wzniesionych przez Leliwitów to 
zadanie, które starałam się zrealizować w mojej pracy. W podsumowaniu zawarłam 
obserwacje na temat działań budowlanych Leliwitów na tle ich działalności gospodar
czej. Teraz zaś, po przyjrzeniu się dokonaniom innych rodzin małopolskich, chciałabym 
przedstawić krótką charakterystykę „strategii” stosowanej przez przedstawicieli rodu w 
planowaniu i realizowaniu swojej polityki gospodarczej, której najbardziej dobitnym 
przykładem są właśnie inwestycje budowlane.

Pierwszym zagadnieniem, na które trzeba tu zwrócić uwagę, są tereny na których 
Leliwici rozwijali swą działalność gospodarczą. Rodzina wyszła z ziemi wiślickiej i 
generalnie zarówno w zakupach nowych dóbr, jak i w kojarzeniu małżeństw, za którymi 
również szły nabytki ziemskie, trzymała się ziemi krakowskiej i sandomierskiej. Zainte
resowanie ekspansją na Ruś okazało się krótkotrwałe. Po śmierci Spytka ( t  1399) i utra
cie Podola, właściwie nie obserwujemy wśród Leliwitów większego zainteresowania

1 August Bielowski, przedmowa do Spominków Przeworskich. MPH, t. III. s. 272-273 .
2 W. Dworzaczek, Leliwici...', tenże. Hetman...



tymi ziemiami. Nawet nadania królewskie na wschodzie nie zachęciły żadnego Leliwity 
do podjęcia próby stworzenia tam dziedzicznego klucza ziemskiego. Z czasem obserwu
jemy nawet zmianę kierunku ekspansji gospodarczej. W pierwszej połowie wieku XVI 
Tarnowscy nabywali dobra w Sieradzkiem i powiecie ostrzeszowskim.

Istotnejest również, co i gdzie budowali. Jeśli chodzi o reprezentacyjne siedziby, to 
podobnie jak większość rodzin możnowładczych lokowali je w centrach kluczy majątko
wych. Zarówno ich ilość jak i skala budowlana, nie wyróżniały ich na tle innych rodzin. 
Na szczególną uwagę zasługuje natomiast stosunkowo duża ilość inwestycji w prywat
nych miastach. Oprócz ratusza czy murów miejskich, wznosili kościoły i klasztory. 
Zwłaszcza te ostatnie, jak się wydaje, miały nie tylko znaczenie pobożnych fundacji. 
Zwykle ufortyfikowane, wzmacniały obronność miasta, a tworząc ośrodki kultu religij
nego, ściągały pielgrzymów, co sprzyjało rozwojowi handlu i wzrostowi gospodarcze
mu. Nie można pominąć również względów reprezentacyjnych. Obrzędy religijne od
prawiane w kościołach klasztornych miały bardziej uroczysta oprawę, co dodawało splen
doru uczestniczącym w nich fundatorom. Codzienne modlitwy zakonników gwaranto
wały zaś wieczny spokój przodków i pomyślność żyjących z kręgu rodziny dobroczyń
cy.

W rozważaniach naszych nie pojawił się jeszcze jeden rodzaj inwestycji, które 
zapewne były najpowszechniejsze i może z tego względu nie okazały się godne odnoto
wania. Mam tu na myśli budynki i zabudowania folwarczne, które w omawianym okre
sie musiały przecież powszechnie powstawać. W źródłach pisanych są często wymie
niane, nie wspomina się jednak kto, kiedy i za ile je  wybudował. Archeolodzy również 
nie mają na ten temat wiele do powiedzenia. Zwykle były to zabudowania drewniane, a 
więc nietrwałe. Dodatkowo badania terenowe zespołów dworskich, zwykle koncentrują 
się na poznaniu siedziby pańskiej, a badacze nawet nie usiłujązlokalizować towarzyszą
cych im zabudowań gospodarczych.

Przystępując do pisania tej rozprawy nie miałam wątpliwości, że będzie to praca w 
znacznej mierze typowo archeologiczna. Spodziewałam się, przy tak szeroko zakrojo
nym temacie, konieczności omówienia wielu wykopów i tysięcy zabytków ruchomych. 
Ku mojemu zdziwieniu ilość badań wykopaliskowych przeprowadzonych w interesują
cych mnie miejscowościach okazała się być nadspodziewanie mała. Zaskakująco szczu
płe są czasami również ich efekty. We wstępie pisałam o szybkim rozwoju archeologii 
historycznej, cóż jednak, jeśli jeszcze 20-30 lat temu badacze rozkopujący stanowiska, 
według nich wczesnośredniowieczne, wyrzucali na hałdy zabytki późnośredniowieczne i 
nowożytne, nie poświęcając im najmniejszej uwagi. W ten sposób kilkuletnie nieraz 
badania wykopaliskowe nie przynosiły, z zakresie poznania obiektów z czasów w pełni 
historycznych, żadnych wyników.

Obserwacje powyższe, nie wystawiające niestety najlepszego świadectwa bada
czom, sprawiły, że praca ta, zamierzona jako studium typowe dla archeologii późnego 
średniowiecza i czasów nowożytnych stała się z konieczności opracowaniem nieco in
nym. Zdecydowanie przeważają w nim bowiem analizy i wnioskowania typowo histo
ryczne, oparte na wykorzystaniu źródeł pisanych i opracowań badaczy tej właśnie spe
cjalności. One też tworzą szkielet rozprawy, który zdecydowanie w zbyt skromnym za
kresie uzupełniają informacje pozyskane w wyniku badań terenowych -  archeologicz
nych i archeologiczno-architektonicznych. Tak więc, w sposób zupełnie niezamierzo
ny, rozprawa ta może być potraktowana jako komentarz do oceny stanu zaawansowania 
badań archeologicznych nad późnym średniowieczem i początkami czasów nowożyt
nych.

Nie chciałabym jednak kończyć pracy akcentem pesymistycznym. Myślę, że dalszy



szybki rozwój archeologii historycznej, sprawi, że już w najbliższym czasie wyniki badań 
terenowych pozwolą na znaczące uzupełnienie przedstawionego przez mnie obrazu 
fundacji architektonicznych oraz innych inwestycji budowlanych małopolskich Leliwitów.
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