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Historia. Nie jest pewne, czy Sandomierz posiada piastowską czy 
jeszcze starszą, przedpiastowską metrykę. Pojawia się w Kronice Anonima 
zw. Gallem, gdzie występuje, na równi z Krakowem i Wrocławiem jako 
sedes regni principales, jeden z najważniejszych ośrodków państwa 
polskiego.

fragment planu sytuacyjnego miasta z projektem regulacyjnym 
W opr. f. 'gęinsteina z 1820 roląi.
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Niezależnie od tego, czy centrum miejskie znajdowało się na wzgórzu 
świętojakubskim czy po przeciwnej stronie, w południowej części 
dzisiejszego Starego Miasta, niezwykle prawdopodobnym jest, że główna 
siedziba feudalnej władzy ulokowana była na terenie obecnego wzgórza 
zamkowego. Topografia terenu, wysuniętego wyniesienia nad szeroką doliną 
Wisły, oddzielonego wąwozem Podwale od wzgórza świętojakubskiego 
oraz głębokim wąwozem od podgrodzia z kolegiatą, sprzyjała stworzeniu 
ufortyfikowanego grodu.

Od 1139 roku Sandomierz stał się jedną ze stolic dzielnicowej Polski 
i tym samym gród został stałą rezydencją książęcą. Stąd władali 
sandomierską dzielnicą wybitni władcy, krzyżowiec Henryk, Kazimierz 
Sprawiedliwy, Leszek Biały, Bolesław Wstydliwy z księżną Kingą czy 
Leszek Czarny.

Niestety, nic praktycznie nie wiemy o zabudowie grodu, otoczonego 
najprawdopodobniej pierścieniowym wałem drewniano - ziemnym. 
Hipotetyczne jest istnienie tu kościoła grodowego, może kościółka o 
wezwaniu św. Mikołaja, zapewne - analogicznie do innych ówczesnych 
centrów osadniczych - z zabudowaniami mieszkalnymi, tzw. palatium, może 
tożsamym ze znanym z inwentarza z 1510 roku domus lapidea.

Gród sandomierski został zdobyty przez Mongołów w 1241 roku oraz 
powtórnie, z doszczętnym zniszczeniem na przełomie 1259 i 1260 roku. 
Po odbudowie i umocnieniu oparł się najazdowi rusko - litewskiemu w 
1280 roku oraz kolejnemu mongolskiemu w kilka lat później.

W 1328 roku Andrzej Ciołek, dzierżawca dóbr sandomierskich obiecał 
część czynszu pieniężnego obrócić na naprawę drewnianej zabudowy 
wewnątrz umocnień, ale sytuacja grodu stawała się coraz gorsza. 
Niewątpliwie, po zjednoczeniu kraju Sandomierz utracił dawne znaczenie 
na rzecz Krakowa a gród stał się siedzibą starostwa i - z rzadka tylko - 
miejscem czasowego pobytu królów, pozostając na uboczu dynamicznie 
rozwijającego się średniowiecznego miasta.

Po pożarze spowodowanym najazdem litewskim w 1349 roku 
Sandomierz zyskuje zachowane do dziś rozplanowanie a od 1362 roku, z 
inicjatywy królewskiej Kazimierza III Wielkiego wznoszone są mury 
obronne, w ramach ogólnopolskiej akcji budowlanej monarchy. Zapewne 
nieco wcześniej powstał „nowy”, murowany zamek sandomierski na miejscu
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dawnego grodu, wymieniony przez królewskiego kronikarza i zaufanego, 
Janko z Czarnkowa jako jeden z 32 wzniesionych przez Kazimierza 
Wielkiego.

Niewiele wiemy o ówczesnych obwarowaniach zamkowych. 
Charakterystyczna dla obronnej architektury króla Kazimierza III Wielkiego 
wielka wieża, której relikty odsłonięto w trakcie prowadzonych w latach 
80-tych XX wieku prac archeologicznych znajdowała się w północno - 
wschodniej części wzgórza. Jest prawdopodobnym, że nie wszystkie 
obwarowania były murowane; wiadomo nawet, że jeszcze w 1569 roku w 
części od strony miasta zamek był częściowo dylowaniem założony. Na 
pewno zaś wzgórze z zamkiem otoczone zostało wspólnym z miastem 
murem obronnym, opadającym w stronę kolegiaty ku bramie Krakowskiej.

W 2 połowie XV wieku nastąpiła przebudowa południowego skrzydła 
zamkowego, zwanego donnis versus Vistulam, z którego zachowała się wieża 
południowo - zachodnia. Charakterystyczna dekoracja lica rombami 
zendrówek przywodzi na myśl budynki powstałe z fundacji kasztelana 
krakowskiego i wojewody sandomierskiego Jakuba Dębińskiego

‘lyMokzamku, 'Bramy ‘.Krakowskiej i kolegiaty na panoramie miasta 
z Cj. 'Brauna i J. 'Jtogenberga „Cifitates orbis terrarum", CoConiae 1617.
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czy przede wszystkim Jana Długosza, zwłaszcza budynek Mansjonarii z 
1476 roku. Być może przebudowa ta była inicjatywą starosty Rafała z 
Jarosławia, który około 1480 roku odbudowywał z polecenia króla zburzoną 
część zamku.

Stan zabudowań zamkowych w pocz. XVI stulecia obrazuje najlepiej 
inwentarz z 1510 roku, który wymienia bramę ze zbrojownią z 95 
hakownicami, dom naprzeciw Wisły, czyli wspomniany już domus versus 
Vistulam, dom kamienny - domus lapidea z kaplicą i izbą podstarościego, 
na podzamczu kuchnię i browar a nad Wisłą młyn konny i spichlerz.

Zamek zmienił zasadniczo swoje oblicze za czasów króla Zygmunta I 
Starego. On to właśnie już w 1513 roku polecił Stanisławowi Szafrańcowi 
zburzyć nadwątlone budynki zamkowe celem przygotowania placu budowy, 
delegując do Sandomierza celem wykonania projektu i nadzorowania prac 
swego nadwornego mistrza budowlanego Benedykta. Tenże, Niemiec z 
pochodzenia, pracujący dla króla przy współcześnie wznoszonej wieży 
mieszkalnej w Piotrkowie czy - później - przy przebudowie wschodniego 
skrzydła zamku królewskiego i obwarowaniu Wawelu decyduje o zburzeniu 
średniowiecznej zabudowy za wyjątkiem południowego domu 
mieszkalnego, który staje się ośrodkiem dalszej rozbudowy zamku. Tak 
zapoczątkowano, na pewno około 1520 roku budowę skrzydeł wschodniego 
i zachodniego, prowadzoną na miejscu m. in. przez muratora Krzysztofa, 
może Krzysztofa Ginthera, współpracownika Benedykta na Wawelu, i 
mistrza ciesielskiego Hanusza.

Dopiero w kolejnym etapie prac, prowadzonych w latach 1564-1565 
przez Zygmunta II Augusta a według projektu mistrza Klimunta zarysował 
się czworoboczny układ przestrzenny XVI-wiecznego zamku, wyróżniającego 
się ceglanym licem ścian i dekoracyjną kamieniarką związaną z poprzednim 
etapem prac, charakterystyczną dla wszystkich dzieł Benedykta a tkwiącą 
jeszcze dość mocno w tradycjach późnogotyckiej sztuki.

Zamek nie był jednakże dziełem skończonym. Wkrótce, bo w 1586 
roku król Stefan Batory podjął decyzję o ukończeniu prac budowlanych, 
głównie przy skrzydle zachodnim, zalecając nawet przygotowanie planów 
i kosztorysów nadwornemu architektowi i rzeźbiarzowi Santi Gucci’emu, 
jednej z najwybitniejszych indywidualności artystycznych ówczesnych 
czasów.
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Ten wybitny architekt i rzeźbiarz królewski miał przystąpić do prac 
wkrótce po zakończeniu budowy pałacu łobzowskiego, ale śmierć króla 
pokrzyżowała zamiary. Prace podjęte w latach 1586-1597 ograniczyły się 
do nadbudowy muru kurtynowego od strony miasta i wykończenia narożnej 
wieży bramnej, z salą z dziurami do strzelby ponad przejazdem.

nasadzenie zamku przez Szwedów wg rys. 'E. 'DahCberga 
wS.de tPufendorf: „De rebus a Caroto ęustavo ‘Ngrimbergae 1696.

Kolejne prace przy zamku podjęto w 2 ćw. XVII wieku a 
skoncentrowały się one w południowo - zachodniej części założenia. Wówczas 
to niewątpliwie w przejściu do „kurzej nogi” wstawiono piękny ciosowy 
portal, zapewne z inicjatywy wojewody krakowskiego, w latach 1616-1636 
jednocześnie starosty sandomierskiego Stanisława Lubomirskiego. Prace 
realizowane były najprawdopodobniej przez wiśnicki warsztat Macieja 
Trapoli, nadwornego architekta wojewody.

Wysiłek kilku pokoleń, kształtujących zamkową zabudowę przepadł w 
wyniku tragedii, jaka nastąpiła w 1656 roku. Wycofujące się wojska szwedzkie 
pozostawiając amunicję w piwnicach wysadziły zamek w momencie 
przejmowania go przez polską załogę. W efekcie uległy całkowitemu 
zniszczeniu najstarsze skrzydła południowe i wschodnie, nadwątlona została
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część północna. Stosunkowo najmniej ucietpiało, niedokończone zresztą, 
skrzydło zachodnie. Ono w związku z tym stało się podstawą odbudowy, 
podjętej w latach 1680-88 na polecenie króla Jana III Sobieskiego. Jej efektem 
było powstanie już zupełnie innego rodzaju założenia, składającego się z 
wolnostojącego budynku w typie pałacowym.

Ujednolicono gabaryty budynku, kondygnację piętra z korytarzem - 
galerią i apartamentami starościńskimi oraz wielką, reprezentacyjną salę 
sądową przemieniono na wysokie, barokowe piano nobile.

W przyziemiu znalazły pomieszczenia - jak wskazują lustracje - 
archiwum i biura urzędu starościńskiego oraz pomieszczenia gospodarcze 
obok kuchni w części północnej, zwanej królewską z wbudowanym w środek 
olbrzymim kominem. W części środkowej wydzielono sień i wbudowano 
dwubiegową klatkę schodową.

Takie zredukowanie programu przestrzennego zamku wynikało nie tylko 
z faktu zburzenia pozostałych skrzydeł czy zmienionych upodobań 
artystycznych, ale w znacznej mierze było odzwierciedleniem zmniejszających 
się potrzeb funkcjonalnych obiektu, który, jako budynek użyteczności 
publicznej przejął głównie administracyjno - sądowe funkcje. Tu, gdzie niegdyś 
rezydowali książęta i królowie czy pomieszkiwali starostowie, obecnie znalazł 
miejsce urząd, sąd i więzienie. W dodatku, wskutek rozwoju sztuki wojennej 
zamek średniowieczny czy renesansowy nie mógł sprostać nowym wymogom, 
stając się obiektem pozbawionym praktycznie walorów obronnych.

Po zdemolowaniu wnętrz zamkowych przez kwaterujące tu w 
czasach walk konfederatów barskich wojska rosyjskie i kompletnym 
zrujnowaniu reliktów pozostałych skrzydeł, stan zamku przedstawiał się 
nieciekawie. Lustracja z 1789 roku informuje, że wszedłszy w zamek po 
prawej ręce wieża szlachecka z drzewa, spodem wieża w ziemi murowana. 
Pawilon, w którym była kancelarya, archiwum, śpiżamia, sklepy, a nad 
tym mieszkanie starościńskie; wszystko zrujnowane i do reparacyi trudne. 
Naprzeciwko znak tylko mum, że kiedyś bywał pawilon. Sam corpus: w 
odrzwiach i oknach futryny z czerw, marmuru; kancelarya, sklep na 
archiwum dobrze wyreperowane; skarbiec na 2 sklepy podzielony, muiy 
porysowane, od słotpozaciekane.... Kondygnacya wyższa: galerya długa, 
w niej 7 okien, miny porysowane. W rogu baszta nadpsuta. Nad całym 
gmachem dach zgniły.
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‘ididot^zamtu od zachodu 
wg atęwanti T. Chrząństiego z pot. XtX wie tu.

Musiał więc nadejść czas odbudowy i porządkowania zamkowej 
zabudowy. Od 1784 roku, w ramach ogólnokrajowej akcji zainicjowanej 
za sprawą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego działała w Sandomierzu 
Komisja Boni Ordinis. Jej staraniem m. in. na zamku wkrótce odbudowano 
w drewnie dawną Wieżę Szlachecką, spodem - w ziemi murowaną. 
Zabezpieczono też wieżę południową, którą, podmywaną przez Wisłę i 
grożącą zawaleniem, wsparto wielką szkarpą zachowaną do dziś.

Decydujące zmiany wnętrz budynku zamkowego nastąpiły w końcu 
XVIII stulecia, kiedy to Austriacy umieścili tu sąd kryminalny i więzienie.

Władze Królestwa Kongresowego, porządkując m. in. także zabudowę 
Sandomierza, początkowo zamierzały umieścić w gmachu rezydencję 
ordynariuszy nowopowstałej diecezji sandomierskiej. Po odmowie 
zamieszkania tu ks. biskupa Adama Prospera Burzyńskiego postanowiono 
jednak umieścić w nim więzienie.

Już w 1820 roku, w ramach planu regulacyjnego miasta, sporządzonego 
przez budowniczego Franciszka Reinsteina, zdecydowano o zorganizowaniu 
więzienia w budynku głównym, pozostałe skazując na likwidację i rozbiórki. 
W ten sposób stworzony został przed dawnym skrzydłem zachodnim duży,
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regularny dziedziniec. Przebudowę korpusu zamkowego na więzienie 
zrealizowano około 1825 roku. Oprócz przeprowadzenia prac 
zabezpieczających nadwątlone mury, wewnątrz przedzielono dodatkowym 
poziomem dawne reprezentacyjne piano nobile a przede wszystkim 
ukształtowano zupełnie odmiennie elewację wschodnią, obecnie frontową 
gmachu. Monumentalna, klasycystyczna kompozycja fasady należy do 
najlepszych rozwiązań, wynikających z „charakterologicznej” teorii 
porządków architektonicznych. W jej imię budynki więzienne powinny 
posiadać masywną strukturę, zdobioną rustyką, ewentualnie surowym 
porządkiem toskańskim. Nie jest niestety znany twórca dekoracji fasady. Mógł 
nim być Józef Sadkowski, budowniczy woj. sandomierskiego ok. 1820 roku 
lub jego następca Bernard Sieg, jak i - chyba bardziej od nich aktywny - 
Feliks Popławski, zastępca budowniczego obwodowego sandomierskiego w 
latach 1822-27, czy też sam Franciszek Reinstein.

od zachodu.

W ten sposób bryła zamkowa otrzymała swój ostateczny, 
zachowany do dziś wygląd. Dopiero u schyłku XIX sulecia do muru 
południowego i wschodniego dobudowano nowe skrzydło więzienne,
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Za me k i katedra na podkołorowywanej widokówce z pocz. XX wieku.

zwane popularnie „rogalem” a w mur północny wstawiono budynek 
mieszkalny dla personelu, obydwa o klasycystycznej architekturze.

Tak ukształtowany zespół zamkowy, czy raczej więzienny przetrwał 
bez większych zmian obie wojny światowe. Dopiero na wiosnę 1959 roku 
gmachy więzienne przekazane zostały władzom terenowym, by podjąć 
wszechstronne badania zamkowego budynku. Kompleksowe prace badawcze 
zrealizowane zostały wkrótce przez Zakład Architektury Politechniki 
Warszawskiej, łącznie z badaniami archeologicznymi, podjętymi przez Instytut 
Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.

Od połowy lat 8O-tych XX stulecia, po wyburzeniu pozostałych 
budynków więziennych, niezbędnych pracach remontowo - 
konserwatorskich i adaptacyjnych zamek przekazany został Muzeum 
Okręgowemu w Sandomierzu na cele ekspozycyjne.

Opis i program zwiedzania. Mało jest w Polsce zabytków - pisał 
wybitny znawca architektury polskiej Adam Miłobędzki - które, jak 
sandomierski zamek, wykazywałyby od średniowiecza po dzień dzisiejszy 
taką prawidłowość przemian, których kolejne ukształtowanie i funkcja byłyby
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Pofudniowo ■ zachodnia wieża zamfcu.
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zawsze tak charakterystycznym odbiciem epoki. Z grodu książęcego wyrósł 
typowy średniowieczny zamek królewski, wspierający sprzężone z nim miasto, 
który następnie przekształcił się w renesansową rezydencję monarszą, a dalej 
- w ośrodek grodowego starostwa szlacheckiej Rzeczypospolitej, by w końcu 
za Królestwa Kongresowego zostać przebudowanym na rządowy gmach 
użyteczności publicznej.

SANDOMIERZ, Zamek

‘Widok.zamku na podkplorouryuranejpocztówce z pocz. XXwiekit.

Zamek sandomierski dominuje na wzgórzu, stanowiącym najbardziej 
na południe, w dolinę Wisły wysunięte wyniesienie z tych, na których 
rozłożony został Sandomierz. Zazwyczaj przyjezdni zbliżają się doń od strony 
Starego Miasta, mijając średniowieczną kolegiatę, dziś katedrę. Zresztą z 
południowego skraju dawnego przykościelnego cmentarza rozciąga się 
najbardziej efektowny widok na zamkowe wzgórze, sięgający daleko na 
południe wgłąb doliny Wisły i Sandomierskiej Kotliny. Stąd też najwyraźniej 
rysuje się wzgórze zamkowe ze swymi obronnymi walorami, odcięte od 
pozostałej zabudowy Sandomierza głębokimi niegdyś wąwozami.

Podziwiając widok warto pamiętać o tym, że wzgórze kolegiackie 
połączone było niegdyś drewnianym mostem z zamkiem. Cofnijmy się w 
czasie o kilka stuleci, do roku 1260, kiedy to - jak opisuje autor Kroniki 
Wołyńskiej - ludzie zobaczywszy Tatarów w mieście zaczęli uciekać do
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'fragment XVI - wiecznego detalu architektonicznego, 
związanego z warsztatem ‘Benedykta zw. Sandomierzaninem.

zamku, lecz nie mogli zmieścić się we wrotach, gdyż most przed wrotami 
był wąski, jedni podusili się sami inni pospadali z mostu w rów jak snopy. 
Rowy były głębokie, lecz napełniły się trupami i można było stąpać po 
trupach jak po moście. Były zaś na zamku zabudowania słomą pokryte, 
któte zapaliły się od ognia po nich i gród zaczął się palić.

Jak pamiętamy, dzisiejszy charakter wzgórza zamkowego jak i kształt 
budynku zamkowego są wynikiem szeregu akcji budowlanych, efektem 
przemian, spowodowanych czy to kataklizmami czy też świadomymi 
działaniami, będącymi konsekwencją m. in. zmieniających się potrzeb 
użytkowych. Niewątpliwie najważniejszym powodem takiego a nie innego 
charakteru obiektu były tragiczne wydarzenia w latach najazdu szwedzkiego. 
1655 roku opanowali Szwedzi miasto i zamek - pisze Tomasz Swięcki w 
opisie starożytnej Polski -a do Twierdzy iako mocney i z położenia a ważney, 
wszystkie działa z poburzonych w okolicy zamków Polskich sprowadzili: na 
początku 1656 toku kiedy Karol Gustaw otoczony od Polaków między Sanem 
i Wisłą w krytycznem położeniu znaydował się Lubomierski i Czarnecki 
usiłowali dobyć zamku na drugiey stronie leżącego, Król Szwedzki usiłował
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most postawić na Wiśle dla kommunikacyi z Garnizonem zamkowym, 
wezbrana woda na Wiśle zniszczyła ten iego zamiar. Karo! Gustaw w 
nayprzykrzeyszempołożeniu, umieiący radzić woiownik, podesłał w ciemną 
noc statki pod zamek, mzkazuiąc iżby Garnizon opuścił twietdzę, zabrał co 
można żywności i przewiózł się za Wisłę, wykonali to w naywiększey cichości 
Szwedzi, tak iż oblegaiący Polacy nazaiutrz dopięto rano postrzegli otwarte 
bramy Kommendant Garnizonu z rozkazu króla popodkładał ustępuiąc z 
zamku prochy. Weszli Polacy gromadnie szukaiąc nasamprzód żywności 
podtenczas niezmiernie drogiey, w tym zaięły się prochy, wy buchnęła ztraszna 
explozya, przez którą zamek cały z dwoma tysiącami ludzi wyleciał na 
powietrze, od tego Kościół Po - Jezuicki, iak mówi Cellariusz zaiął się i całe 
miasto spalone w ruinach zagrzebało się.

Przed tą tragedią zamek był, mniej lub bardziej regularnym 
założeniem na planie czworoboku, zamykającego wewnętrzny 
dziedziniec. Zbliżając się do zamku napotykamy właśnie relikty starszej 
zabudowy zamkowego kompleksu. W trakcie badań archeologicznych, 
prowadzonych w początku lat 8O-tych XX wieku a „sprowokowanych” 
przypadkowym odkryciem starszych, kamiennych murów, udało się

dmgment X‘Pl wiecznego detalu architektonicznego, 
związanego z warsztatem ‘Benedykta zw. Sandomierzaninem. 
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rozpoznać północną część zamku czyli jego skrzydła północnego, stanu

X‘VlI-wie.czny portal „wieUtitj sad
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Efektem prac konserwatorskich jest uczytelnienie tej zabudowy. I tak 
zwiedzającym ukazane są przede wszystkim relikty kamiennej wieży, 
pochodzącej zapewne z czasów działalności budowlanej króla Kazimierza 
III Wielkiego. Wieża ta, charakterystyczna dla założeń obronnych z kręgu 
mecenatu królewskiego, zwana była później Szlachecką ze względu na jej 
więzienne funkcje. Tu znajdowały się sklepiki, gdzie złoczyńcę sadzają, jak 
informują późniejsze lustracje. Zachował się nawet prymitywny kominek, 
przy którym grzali się niegdyś więźniowie.

Obok wieży widoczne jest ceglane lico dostawionego muru 
zewnętrznego skrzydła północnego, w środkowej części zniszczonego i 
później niestarannie remontowanego. W części północnej czytelne są 
pozostałości wieży bramnej, gdzie nad przejazdem znajdowała się sala z 
dziurami do strzelby. W pobliżu istniejącego skrzydła zachodniego 
zachowane są niskie, głębokie rozglifione strzelnice, pochodzące zapewne 
z 2 połowy XVI wieku.

Ideą uporządkowania wzgórza zamkowego, terenu przed zachowanym 
budynkiem była neutralna aranżacja otoczenia, połączona z ekspozycją 
rozpoznanych i odsłoniętych murów skrzydła północnego.

Po minięciu odsłoniętych reliktów zabudowy stajemy przed 
budynkiem, dawnym skrzydłem zachodnim królewskiego niegdyś zamku. 
Przykuwa uwagę przede wszystkim monumentalna fasada. Niewątpliwie 
wysoki poziom artystyczny klasycystycznej kompozycji elewacji zdradza 
udział w jej powstaniu nieprzeciętnego twórcy. Nie jest niestety znane 
nazwisko architekta. Jak już wspomniano, mógł nim być Józef Sadkowski, 
budowniczy województwa sandomierskiego ok. 1820 roku lub jego następca 
w latach 1821-25 Bernard Sieg a także, chyba bardziej od nich aktywny 
Feliks Popławski, zastępca budowniczego obwodu sandomierskiego w 
latach 1822-27. Ale najbardziej prawdopodobnym jest udział w realizacji 
przedsięwzięcia budowniczego rządowego Franciszka Reinsteina, twórcy 
planu regulacyjnego miasta Sandomierza z 1820 roku,
na którym zresztą wrysował on prostokątny budynek zamkowy z otoczeniem 
tak, jak go wkrótce, około 1825 roku zrealizowano.

Wysokiej klasy kompozycja elewacji, aczkolwiek wykazuje niewiele 
wspólnego z wyobrażeniami o zamkowym charakterze pierwotnych elewacji, 
jest niezwykle ciekawym przykładem dzieła, opartego na tzw.
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‘Widok.zamku na obrazie JózefaSzermentowskiego zpof. XIXwieku.
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‘Widokarmky
wg drzeworytu z Cat 70-tych XIX wie ku.

„charakterologicznej” teorii porządków architektonicznych. I tak, zgodnie z 
zaleceniami księdza jezuity Sebastiana Sierakowskiego, architekta - amatora 
i teoretyka architektury, w jego wydanej w 1812 roku „Architekturze” więzienie 
cywilne powinno mieć charakter smutku i melancholii, kryminalne-postrachu 
i okropności. Tego więc gatunku struktura powinna być niższego jeszcze 
porządku niż toskański. Bunie ostro i bez porządku ułożone, otwory ciasne i 
kształtu nieregularnego, mury wysokie, podwójne, części śmiałe, grube i z 
wyskokiem dalekim, żeby takiż cień rzucały, drzwiów otwory niby do jaskini, 
ciężkie, głębokie, postawy niewolników, karyatydy, niektóre rzeźby i napisy 
dodadzą okropności. I istotnie, widzimy, że znaczna część z tych zaleceń 
znajduje odzwierciedlenie w zrealizowanej fasadzie.

Warto także zwrócić uwagę na jedyny starszy element fasady, tablicę 
erekcyjną z datą 1520. Odnosi się ona niewątpliwie do rozpoczęcia prac, 
realizowanych zapewne z polecenia króla Zygmunta I Starego przez mistrza 
Benedykta.

Tablica umieszczona tu została w okresie międzywojennym. Wcześniej, 
po barokowej przebudowie zamku znajdowała się nad głównym wejściem,
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potem nad jednym z okien piwnicznych. Po zrekonstruowaniu odłamanej, 
prawej części tablicy, uzupełniony napis brzmi:
SIGISMUNDUS DE1 GRACIA / REX POLON[IE MAGNUS DUX] 

LITW ANIE / RUSIE / PRUSIE ... DOMIN[US ET HAERES] 
ANNO DOMINI / MILLESIMO QVINGE[NTESIMO XX]
Zanim przestąpimy zamkowe, obecnie muzealne progi, prosimy zwrócić 

uwagę na wieże flankujące istniejący zamkowy korpus.
Wieża południowa jest najstarszym z zachowanych elementów korpusu 

zamkowego. Była niegdyś częścią reprezentacyjnego, południowego 
skrzydła kazimierzowskiego zamku a przebudowana została zapewne w 2 
połowie XV wieku. Prosimy zwrócić uwagę na zastosowany ceglany wątek 
murów zdobionych rombami ciemnych zendrówek. Ten rodzaj dekoracji 
jest dość typowy dla warsztatów małopolskich końca XV stulecia, w 
tym zwłaszcza realizacji związanych z mecenatem Jana Długosza, 
wówczas kanonika sandomierskiego, chociażby fundowanej około 1476 
roku siedziby księży mansjonarzy przy sandomierskiej

fragment panoramy Sandomierza 
J. fthstkmoskiego z o£. 1878 roku.
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llUo^zamląi
wg rys. 'E. J4ndrwlli ego z o(^ 1881 rokg.

kolegiacie. Najprawdopodobniej wieża ta powstała około 1480 roku, 
kiedy to starosta sandomierski, Rafał z Jarosławia odbudowywał z 
polecenia króla zburzoną część zamku, może po runięciu 
kazimierzowskiej jeszcze wieży z „kurzą nogą”.

Wieża po przeciwnej, północnej stronie korpusu jest późniejsza i 
pochodzi z lat 1564 - 66.

Przez wejście w środkowej części elewacji przekraczamy progi 
budynku zamkowego, obiektu będącego wynikiem wielu budowlanych 
przekształceń. Aczkolwiek niewątpliwie najcenniejszymi i najbardziej 
atrakcyjnymi są muzealne zbiory, prosimy jednak zwrócić uwagę na kilka 
elementów wyposażenia wnętrz, pochodzących z różnych etapów 
funkcjonowania zamku.

Podziwiając muzealne zbiory warto zwrócić uwagę na zabytki ściśle 
związane z historią zamku, w tym przede wszystkim relikty kamieniarskiej 
dekoracji zamku, pochodzącej z jego przebudowy w pocz. XVI stulecia za 
sprawą króla Zygmunta I Starego a prowadzonej przez jego architekta,
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mistrza Benedykta, czynnego tu od pocz. lat 20-tych, po zakończeniu prac 
przy królewskiej wieży mieszkalnej w Piotrkowie. Są to fragmenty 
kamieniarki typowe dla całej jego twórczości, gdzie z poźnogotyckimi 
laskowaniami współgrają italianizujące elementy omamentacyjne, nieśmiało 
zapowiadając sztukę renesansową.

Zwiedzającego zaciekawi niewątpliwie tzw. kuchnia królewska, 
znajdująca się w północnej części budynku. Urządzono ją dopiero po 
zniszczeniach spowodowanych przez Szwedów w 1656 roku, wbudowując 
w środek północnej części skrzydła zachodniego olbrzymi komin, wsparty 
na czterech potężnych filarach, widocznych w piwnicznej kondygnacji 
budynku.

Warto także zwrócić uwagę na monumentalną klatkę schodową, 
usytuowaną w środkowej części skrzydła zamkowego. Wbudowano ją, wraz 
z korytarzową sienią również dopiero w trakcie przebudowy w 2 poł. XVII 
wieku. Ciekawa jest konserwatywna, bardzo zapóźniona dekoracja głowic, 
charakterystyczna dla prowincjonalnej architektury Kielecczyzny już od 1 
poł. XVII wieku, chociaż zbliżona do współczesnej jej dekoracji wiejskiego 
kościółka parafialnego w pobliskim Samborcu z okresu jego przebudowy 
w latach 1688-91.

‘Widol^zamląi i katedry 
wg fotografii z pocz. XX wickg.
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WWolęzamlęu
wg fotografii z pocz. XX wieku.

Klatka schodowa wyprowadza nas do reprezentacyjnych pomieszczeń 
piętra, wbudowanego także w trakcie XVII-wiecznej przebudowy tzw. piano 
nobile. Warto zaglądnąć do reprezentacyjnej Wielkiej Sali i obejrzeć piękny, 
wczesnobarokowy portal z herbem Lubomirskich. Przypominamy, że 
identyczny portal zachowany jest w jednym z pomieszczeń II piętra zamku 
w Wiśniczu a wstawiony został w latach 1615-21 w trakcie rozbudowy 
prowadzonej na zlecenie ówczesnego właściciela Wiśnicza, wojewody 
krakowskiego Stanisława Lubomirskiego przez jednego z najwybitniejszych 
architektów tamtych czasów, Macieja Trapolę. Jemu też więc należy 
przypisać powstanie portalu sandomierskiego. Dodać trzeba, że w latach 
1613-36 Stanisław Lubomirski był jednocześnie starostą sandomierskim i 
zapewne inicjatorem przebudowy tej części zamku.

Sądzimy, że odwiedzenie tego niezwykle ciekawego zabytku o 
przebogatej historii, od książęcej siedziby po ponure więzienie sprowokuje 
do zadumy nad minionym, zmiennymi kolejami losu, znajdującymi 
odzwierciedlenie w zamkowych murach i zgromadzonych tu pamiątkach 
przeszłości.
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Strudzonych zwiedzaniem i wrażeniami, zapraszamy na krótki 
chociażby odpoczynek do zamkowej kawiarni.

Tkań kondygnacji piwnicznej i parteru budynku zamkowego.

Znaczenie zabytku. Zamek sandomierski jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych elementów sandomierskiego pejzażu, jednym z 
najcenniejszych jego zabytków.

O jego wyjątkowym znaczeniu stanowią nie tyle wartości 
architektoniczne i artystyczne, ile rola i znaczenie w życiu miasta w przeciągu 
stuleci. Tu bowiem koncentrowało się niegdyś życie prowincji, księstwa, 
województwa i miasta. Los sprawił, że najcenniejszy chyba element wystroju 
architektonicznego zachowanej części zamku, elewacja frontowa, wiąże 
się z dość ponurym okresem funkcjonowania tu więzienia. Jest ona za to 
niezwykle cennym, co podkreślano już wielokrotnie przykładem
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„charakterologicznego” podejścia do kompozycji architektonicznej. Chociaż 
nieznany jest jej autor, niewątpliwy był tu wpływ haseł głoszonych przez 
popularny niezwykle w pocz. XIX stulecia traktat ks. Sebastiana 
Sierakowskiego. Ten z kolei pisał swą „Architekturę obeymującą wszelki 
gatunek murowania i budowania” w oparciu o wydane niewiele wcześniej 
zasady architektury świeckiej włoskiego teoretyka architektury Francesco 
Milizia.

Niestety, niewiele śladów pozostało po twórczym wkładzie w dziele 
przekształceń zamku innych, wybitnych a działających tu artystów. A więc 
podkreślić należy przynajmniej udział nieprzeciętnych indywidualności 
artystycznych, działających w kręgu mecenatu królewskiego. Pewny i 
poświadczony jest udział w pracach w latach 1521-26 mistrza Benedykta 
zw. Sandomierzaninem, Niemca z pochodzenia, swobodnie łączącego 
późnogotyckie elementy zagmatwanych mocno laskowań i ostro 
kształtowanych gzymsów z italianizującymi, renesansowymi już motywami. 
Domniemany, czy raczej tylko planowany był udział królewskiego 
rzeźbiarza i architekta Santi Gucci’ego, kierującego warsztatami 
pińczowskimi czy wreszcie wielce prawdopodobny nadwornego architekta 
wojewody krakowskiego Stanisława Lubomirskiego, Macieja Trapoli, 
pracującego dla niego w Wiśniczu w formach stojących na pograniczu 
północnowłoskiego manieryzmu i baroku.

I wreszcie jeszcze raz wypada podkreślić, że, mimo iż nieznany jest 
autor, elewacja dziedzińcowa, więzienna stanowi jedno z ciekawszych 
osiągnięć architektury XIX wieku na ziemiach polskich.
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W serii ukazały się:

BARANÓW SANDOMIERSKI: Zamek 
BESZOWA: Kościół i klasztor pauliński 

CHĘCINY: Zamek 
JĘDRZEJÓW: Opactwo cysterskie 

KOPRZYWNICA: Kościół i klasztor cysterski 
KUROZWĘKI: Zamek 

OPATÓW: Kolegiata św. Marcina 
RYTWIANY: Pustelnia kamedulska 

SANDOMIERZ: Katedra
SANDOMIERZ: Kościół św. Jakuba i klasztor dominikański 

SANDOMIERZ: Dom Długosza 
SANDOMIERZ: Ratusz 

SANDOMIERZ: Kamienica Oleśnickich 
SANDOMIERZ: Stare Miasto 

SANDOMIERZ: Zamek 
SULELJÓW: Opactwo cysterskie 

ŚWIĘTY KRZYŻ: Opactwo 
TARNOBRZEG: Kościół i klasztor dominikański 
TARNOBRZEG: Pałac Tarnowskich w Dzikowie 

UJAZD: Zamek Krzyżtopór 
WĄCHOCK: Opactwo cysterskie 

WIŚLICA: Kolegiata


