


Odrzykoń. Zamek Kamieniec
Przewodnik po zabytkach sztuki, nr 26. 

Wydanie 1.
Tarnobrzeg 2000.

Tekst i redakcja: 
Jerzy Zub

I S B N - 83 - 912598 - 8 - 9

Wydawnictwo "ABC" 
39-400 Tarnobrzeg 

tel.: (0-15) 822-41-49 
e-mail: abczub@polbox.com

Skład, druk: 
drukarnia, studio dtp

36-100 Kolbuszowa 
tel./fax. (0-17)227 30 27

http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus 
e-mail: abakussc@rz.onet.pl

2

mailto:abczub%40polbox.com
http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus
mailto:abakussc%40rz.onet.pl


ODRZYKOŃ
pow. krośnieński 

woj. podkarpackie

Zamek Kamieniec
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Historia: W paśmie należącym do Pogórza Dynowskiego, na 
wysokiej skalistej górze rozłożyły się ruiny zamku zwanego 
Kamieńcem.

Ludzie już dawno upodobali sobie ten trudno dostępny teren. 
Odnaleziono tu bowiem ślady warstwy kulturowej z przełomu epoki 
brązu i żelaza, niewątpliwą jest również działalność człowieka 
przynajmniej już od XII wieku.

Pierwszym umocnieniem na tej górze był zapewne murowany 
zamek sprzed poł. XIV wieku, nadgraniczna strażnica Kamieniec. Jego 
burgrabia Mikołaj jako Nicolaus de Babycz był wymieniony w 
dokumencie króla Kazimierza III Wielkiego z 1348 roku, a więc z okresu 
przyłączenia Ziemi Sanockiej do Korony. Decydujący etap w historii 
zamku rozpoczyna się po 1390 roku, kiedy to król Władysław II Jagiełło 
nadał Kamieniec podkanclerzemu koronnemu Klemensowi z 
Moskorzewa, należącemu do rodu Pilawitów herbu Pilawa.

Okpkice Krosna z Odrzykoniem wg tzw. mapy Kfiega z końca XVIII wieku.
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Klemens był jednym z przedstawicieli drobnego rycerstwa, którzy 
swą przyszłą karierę rozpoczynali wierną służbą na dworach 
możnowładczych, by potem za ich protekcją dostawać się na urzędy 
państwowe. Przyszły podkanclerzy koronny zaczynał w służbie dworskiej 
u Melsztyńskich i już w 1381 roku pełnił funkcję kierownika kancelarii 
wojewody krakowskiego Spytka z Melsztyna. Ten z kolei umieścił go jako 
zaufanego w kancelarii królewskiej. W ten sposób w 1387 roku Klemens 
jest już podkanclerzym na dworze wileńskim króla Władysława II Jagiełły. 
Widzimy więc, że Moskorzewski reprezentuje - jak zauważa wybitny znawca 
społeczeństwa staropolskiego Stanisław Gawęda - typ ambitnego i zdolnego 
rycerza, który wyszedłszy niemal z niczego, zgromadził majątek dorównujący 
największym fortunom magnackim. Kariera jego jest typowym przykładem 
awansu drobnego szlachcica, przy poparciu wpływowej grupy feudalnej, a 
przede wszystkim na skutek dobrodziejstw dynastii.

Nie dość, że Klemens stał się posiadaczem starostwa dobczyckiego, 
to wkrótce jeszcze otrzymał dobra odrzykońskie wraz z zamkiem i 
przyległościami. Tu właśnie postanowił stworzyć główny ośrodek 
majątkowego oparcia swej rodziny a rozbudowany zamek przeznaczył na 
rezydencję magnacką przyszłych Kamienieckich.

Klemens pobudował zamek górny zwany Wysokim o funkcji obronno 
- rezydencjonalnej oraz wkrótce potem od wschodu mur obwodowy 
tymczasowego przedzamcza, zwanego później Zamkiem Średnim, 
zabezpieczony od strony dojazdu od wschodu fosą.

Zamek zbudowany u schyłku XIV wieku miał być nie tylko siedzibą 
rodu ale i zabezpieczać południową granicę Polski, realizując zalecenia króla 
Jagiełły, zwłaszcza w ramach przygotowań do rozprawy z Krzyżakami i w 
obliczu spodziewanej ewentualnej dywersji niechętnego Polsce króla 
węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego, sprzymierzeńca zakonu. Warto 
jeszcze raz podkreślić, że Klemens, podobnie jak jego protektor Spytko z 
Melsztyna należał do najbardziej zaufanych doradców króla Władysława i 
królowej Jadwigi. Nic więc dziwnego, że jego zamierzenia wiązały się z 
polityką króla. Wiemy, że w 1399 roku gościł na zamku, zapewne już 
wykończonym, króla Władysława w trakcie jego objazdu południowego 
pogranicza ziem polskich. W 1402 roku na prośbę Klemensa z Moskorzewa 
biskup przemyski Maciej Janina poświęcił kaplicę zamkową p. w.
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Zwiastowania Panny Marii, Dziesięciu Tysięcy Męczenników i św. Anny, 
zapewne usytuowaną w pobliżu głównego wejścia.

Potomkowie Klemensa przyjęli nazwisko Kamienieckich, podkreślając 
tym samym rolę zamku jako głównej siedziby rodu. Kamieniec pozostawał 
w ich rękach, chociaż właściciele na jakiś czas stracili na znaczeniu i 
wpływach. Klemens, nie mogąc udowodnić oskarżeń królowej Anny 
Cylejskiej, żony Władysława II Jagiełły a wnuczki Kazimierza III Wielkiego 
o złamanie wiary małżeńskiej, utracił godności i prawdopodobnie został 
stracony. Dziedziczący po jego śmierci syn Marcin, znany z wielkiej pychy 
i licznych występków także nie pozostawił po sobie najlepszej pamięci.

'Buiny zamku na rys. Bogusza Styczyńskiego z ok-1847 roku.

Mimo tych trudności Kamienieccy jeszcze w 1 poł. XV wieku do 
skały górnego zamku zdołali dobudować przedzamcze zachodnie zw. 
odrzykońskim. Tu znajdowała się jedyna dla zamku studnia a o dostęp do 
niej w ciągu następnych stuleci toczyły się liczne spory, które znalazły 
oddźwięk w aktach procesowych z XVII wieku, kiedy to zamek był w 
posiadaniu dwóch rodzin.

Na szczęście Kamienieccy tylko na kilka dziesięcioleci utracili pozycję 
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i wpływy. Po dziale majątkowym w 1448 roku i zgromadzeniu dóbr 
kamienieckich w rękach kasztelana sanockiego Henryka, wnuka Klemensa, 
zamek ponownie stał się główną siedzibą rosnącego w siłę rodu, notującego 
znaczny wzrost zamożności i pozycji społecznej. Do szczególnych godności 
doszedł Mikołaj, jeden z sześciu synów Henryka, od 1505 roku pierwszy w 
Polsce dożywotni hetman wielki koronny, pogromca Tatarów pod Łopuszną 
i Wiśniowcem, jeden z tych, dla których salus Reipublicae supiema lex.

‘Widokj-u.in z-amku wg rys. fM. H. Stronczyńskitgo z ofę. 1848 roląc
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Wzrost znaczenia - i zamożności tym samym - szybko zaowocował 
pracami na zamku. W 2 poł. XV wieku nadbudowano trzecią kondygnację 
z gankiem strażniczym w północnej części Zamku Wysokiego. W końcu 
XV wieku rozbudowano także przedzamcze zachodnie z osobnym wjazdem 
od południa, strzeżonym przez czworoboczną basztę. Na jej narożniku 
umocowano tarczę z herbem Pilawa, podkreślając dumę i znaczenie rodu 
oraz podnosząc reprezentacyjny charakter wjazdu, w dodatku 
rozbudowanego o budynek przedbramny już na przełomie XV i XVI stulecia. 
Jednocześnie na pocz. XVI wieku założono przedzamcze wschodnie zwane 
korczyńskim, tym razem dla osłony bramy wjazdowej Zamku Średniego.

W ten sposób kolejny podział majątku w 1512 roku zastał już w pełni 
ukształtowaną, czteroczęściową i czytelną do dziś zabudowę wzgórza 
zamkowego, pełniącą wielorakie funkcje siedziby rodowej, warowni i 
ośrodka gospodarczego okolicznych dóbr.

Kolejny istotny okres w dziejach zamku rozpoczął się po 1530 roku, 
kiedy to kasztelan sanocki Klemens, wnuk Henryka Kamienieckiego został 
zmuszony do sprzedania Sewerynowi Bonerowi zamku średniego wraz z 
nowym przedzamczem wschodnim. Seweryn Boner wkrótce rozpoczął 
rozbudowę pałacu i przedbramia na Zamku Średnim, połączoną z 
przekształceniem i urządzeniem wnętrz. Modernizacja gotyckiej siedziby 
rycerskiej i strażnicy o znaczeniu państwowym spowodowana została 
niewątpliwie zmienionymi wymogąmi obrony i reprezentacji, chociaż być 
może wymuszona była także Bliżej nieznanym pożarem zamku, 
potwierdzonym badaniami archeologicznymi.

W narożu południowo - wschodnim Zamku Średniego wbudowano 
reprezentacyjny dwukondygnacyjny pałac z gospodarczym przyziemiem i 
reprezentacyjną salą na piętrze. Ponadto w 1543 roku właściciel wzniósł 
kaplicę a przede wszystkim przebudował dawny wjazd na zamek, w którym 
wydzielono sklepioną „szyję” ze schodami wyrównawczymi między 
poziomami poszczególnych części zamku.

W dodatku Bonerowie już od 1528 roku posiadali Zamek Wysoki, 
zastawiony przez Marcina Kamienieckiego, który zresztą często wcześniej 
zaciągał różne pożyczki od Bonerów. Zamek Wysoki z przedzamczem 
zachodnim pozostał w ich rękach do 1557 roku, kiedy Kamienieccy zdołali

8



go wykupić a jednocześnie spadkobiercy Seweryna Bonera kwitując 
zobowiązania finansowe Jana Kamienieckiego zrzekli się prawa zastawu.

Ale już w ćwierć wieku później, w 1579 roku potomkowie Jana 
Kamienieckiego, bardziej zainteresowani odziedziczonymi po babce 
dobrami położonymi na terenie województwa ruskiego. Zamek Wysoki 
wraz z przedzamczem odrzykońskim odsprzedali spokrewnionej rodzinie 
Sienieńskich, w których rękach pozostawał do 1599 roku, by w drodze 
sprzedaży stać się na krótko własnością Stadnickich, a od 1601 roku 
kasztelana połanieckiego Jana Skotnickiego.

Z kolei w 1593 roku Zamek Średni wraz z podzamczem przeszedł po 
bezpotomnej śmierci potomków Seweryna Bonera na rzecz wojewody 
lubelskiego Piotra Firleja, syna Zofii z Bonerów oraz wojewody i starosty 
krakowskiego Jana Firleja.

1-t'ufo^ rain zamku wg rys. Jana Matejki z ok, 1860 roku.

Tak więc w ciągu XVI stulecia ukształtowały się dwie równoważne 
nowożytne rezydencje, co skomplikowało życie na zamku i prowokowało 
mnożące się waśnie, głównie z powodu konieczności wspólnego
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użytkowania tych samych urządzeń zamkowych, przede wszystkim wejścia 
od wschodu w części korczyńskiej i studni znajdującej się w części 
odrzykońskiej. Udokumentowana przekazami źródłowymi historia sporów 
rodziny Skotnickich i Firlejów, współwłaścicieli Kamieńca w 1 poł. XVII 
wieku stała się źródłem inspiracji Aleksandra Fredry, zresztą późniejszego 
właściciela zamku, do napisania,,Zemsty”.

Aby zapobiec konfliktom w części przedzamcza wschodniego 
wydzielono odrębne wejście wzdłuż muru północnego do Zamku 
Wysokiego. Jednocześnie w 1613 roku Jan Skotnicki rozpoczął remont 
Zamku Wysokiego, może podjęty po katastrofie budowlanej północno - 
zachodniego narożnika Zamku Wysokiego. Prace objęły m. in. 
konstrukcyjne wzmocnienie ścian z budową przypór od strony zachodniej, 
przesklepienie części pomieszczeń, nadproży okiennych i drzwiowych, 
założenie nowej klatki schodowej, nowych podłóg, pieców i otynkowanie 
całego budynku.

Córka Jana Skotnickiego, Zofia, wychodząc ok. 1630 roku za mąż za 
Mikołaja Firleja wniosła w wianie Firlejom również zachodnią część zamku. 
Po śmierci Mikołaja Zofia wyszła ponownie za mąż za podczaszego 
sanockiego Jakuba Kalińskiego. Zamek Wysoki w drodze dzierżawy 
przypadł w 1652 roku Pawłowi Skotnickiemu, stryjowi Zofii, podczas gdy 
pozostała część warowni, prawdopodobnie już tylko czasowo zamieszkana, 
oddana została pod opiekę burgrabiego.

W poł. XVII wieku miały miejsce liczne spory między Pawłem 
Skotnickim, Kalińskim i burgrabią, w dodatku nasilające się w okresie 
przygotowań zamku do obrony w obliczu najazdu księcia siedmiogrodzkiego 
Jerzego II Rakoczego w 1657 roku. W wyniku tych zatargów Skotnicki 
został zmuszony do opuszczenia zamku. Po śmierci Zofii Kalińskiej 
Kamieniec odziedziczył jej syn Jan Firlej a jego potomkowie władali 
warownią do 1730 roku, kiedy to bezpotomnie umarł Jakub Firlej, ostatni z 
tej rodziny właściciel zamku. „Rewizya powtómia Pokoiów, Armaty y 
wszystkiego zamku odrzikońskiego, czego się w pierwszym Inwentarzu 
nie dołożyło, albo co po tym naprawiono y przyczyniono w Roku 1691, 
Dnia 20 Czerwca” informuje, że parter Zamku Wysokiego użytkowany 
był jako sień i miał charakter wyłącznie komunikacyjny. Pomieszczenia 
wyżej pełniły głównie funkcje mieszkalne i gospodarcze a w rejonie bramy
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wejściowej znajdowała się kaplica, zbrojownie oraz skarbiec. Trzecia 
kondygnacja, zmniejszona wskutek wydzielenia obronnego ganku od 
północy, obejmowała pomieszczenia o charakterze reprezentacyjnym z izbą 
stołową.

Wspomnieć należy, że w XVTI-wiecznych archiwaliach dotyczących 
zamku pojawiła się nazwa Odrzykoń, odnosząca się jednakże początkowo 
w zasadzie do zachodniej części założenia, dla odróżnienia od części 
wschodniej, zwanej zamkiem korczyńskim. Dopiero w ciągu XIX wieku 
nazwę Odrzykoń stosuje się do całego założenia.

Na początku XVIII wieku zamek, powierzony jedynie pieczy 
burgrabiego, nie pełnił już funkcji siedziby rodowej. W wyniku małżeństwa 
Weroniki Firlejówny po 1730 roku przeszedł na własność rodziny Scipio 
del Campo, by sprzedany przez nią stać się w 1778 roku własnością 
Jabłonowskich.

wzgórza zamkowego od strony północnej.

Zamek Odrzykoń, wyposażony w średniowieczny jeszcze zasób 
elementów obronnych i niezbyt wygodny do zamieszkania nie mógł już 
wówczas spełniać żadnej poważniejszej roli strategicznej czy
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rezydencjonalnej. Zaczął więc od połowy XVHI wieku szybko pustoszeć i 
już w końcu stulecia był znacznie zniszczony, choć jeszcze w 1796 roku 
miał zachowane dachy.

ń\’idoGna zameGgórny i średni od strony zarnGu dolnego Gorczyńskiego. 
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Niewiele zmienił kolejny podział zamku w latach 30-tych XIX stulecia 
pomiędzy dwóch właścicieli, utrzymujący się aż po 1945 rok, czyli do jego 
upaństwowienia. Zamek Wysoki stał się przez koligacje własnością 
Biberstein - Starowieyskich, Średni - Fredrów dzięki małżeństwu Zofii 
Jabłonowskiej z poetą Aleksandrem Fredrą, by następnie jako wiano ich 
córki przejść w ręce Szeptyckich. Chociaż jeszcze około 1860 roku 
Starowiejscy wydali nawet obiad w jednej z komnat Zamku Wysokiego, w 
końcu XIX stulecia zamek był już tylko malowniczą ruiną górującą nad 
najbliższą okolicą.

(jórny fragment północno-wschodniej ściany zamku wysokiego.

Następowała rozbiórka murów zamkowych, z których materiał 
wykorzystano do budowy kościoła i klasztoru kapucynów w Krośnie oraz 
wielu innych, mniejszych budowli. Mieczysław Potocki, ówczesny 
„konserwator budowli i pomników” Galicji Wschodniej w swych 
sprawozdaniach wielokrotnie podkreślał, że do uratowania zabytkowych ruin 
przyczynił się Seweryn Goszczyński, popularyzując je w swej upoetyzowanej 
powieści, ,Król zamczyska’ ’, bowiem geniusz poety stanął na stmży tej wielkiej
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ruiny, której odtąd jedynie burze czasu zagrażać mogą, bo troskliwa opieka i 
właściciela i rządu zniszczeniu ręki ludzkiej położyła tamę.

(jotycki portal zamku wysokiego- 
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fragment za6udowy zamku średniego ze schodami na poziom zamku górnego. 

15



Zaczęto myśleć o zabezpieczeniu ruin. Architekt Napoleon Nawarski 
dokonał pomiarów architektonicznych i w oparciu o nie powstał w 1885 
roku pierwszy, ważny w historii polskiej myśli konserwatorskiej projekt 
konserwacji zamku. Pierwsze prace zabezpieczające i konserwatorskie 
podjęło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w latach 1904- 
06, zapewne na bazie pomysłów Nawarskiego, może uzupełnionych przez 
Jana Sasa - Zubrzyckiego.

Kolejne prace przeprowadzono dopiero w latach 1952-53. Zamek stał 
się przedmiotem badań ekipy karpackiej archeologów pod kierownictwem 
Andrzeja Żakiego a niezwykle ważne badania archeologiczno - 
architektoniczne przeprowadził w latach 1967-69 Zespół Badań nad Polskim 
Średniowieczem UW i PW pod kierownictwem Marii Brykowskiej. Prace 
badawcze nie tylko odsłoniły wiele tajemnic z burzliwych dziejów zamku ale 
też przygotowały naukowe podstawy pod prowadzone od kilku lat prace 
zabezpieczające wspaniałych odrzykońskich ruin.

Opis i program zwiedzania. Pół mili za miastem Krosnem ku północy 
- pisał w poł. XIX wieku Żegota Pauli - leżą na wysokiej górze gruzy niegdyś 
mocnego zamku Kamieńca, który dawniej prując obłoki swemi szczytami 
dzikiemi najazdzcy haide stawiał czoło, dziś zaśjako smutny obraz przeszłości 
i nagi kościotrup olbrzymiego wieku na ścielące się u stóp jego młodsze 
karłowate pokolenie ze wzgardą spoziera. Istotnie, jeszcze dziś, widziane 
ze znacznej odległości ruiny robią niesamowite wrażenie, dominując w 
okolicy, pięknej zresztą okolicy ...

Znany malarz i krajoznawca Bogusz Zygmunt Stęczyński w swym 
poemacie „Krosno - Opowiadanie podróżnika” z 1862 roku zauważa:

Pełna czarów okolica 
Co zadziwia i zachwyca.
Lecz cóż z tego? Kiedy giną 
Pamiątki te które słyną.

A miedzy innymi
/ ty zamku ukochany,
Tak samo sponiewierany.

Tak więc zamek od dawna zachwycał i pobudzał do - smutnych często 
refleksji. I my też, nacieszywszy wzrok wspaniałym widokiem
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l^ruin zarnląi od strony potudniowo-wschodniej. 
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'Pozostałości zamku dolnego odrzykpńskiego.- 
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wzgórza z malowniczymi ruinami zamku nie możemy się oprzeć pokusie 
poznania bliżej tego wspaniałego pomnika minionych dziejów.

Do ruin zamku docieramy zazwyczaj od jego wschodniej strony. Mimo 
wszechstronnych badań trudno na podstawie zachowanych murów ustalić 
system obrony całego zespołu zamkowego, stanowiącego przez długi czas 
dwa oddzielne organizmy. Niewątpliwie decydującym było jego położenie 
na trudnej do sforsowania wyniosłości. Niemniej jednak widoczne od strony 
wschodniej i północnej ślady wałów i fos pozwalają przypuszczać, że i one 
włączone były w system obronny całego zespołu.

Jeszcze dziś zrujnowane mury pozwalają odtworzyć narys założenia, 
rozplanowanego na rzucie nieregularnego wieloboku wzdłuż osi wschód - 
zachód. Wyodrębnić można Zamek Wysoki na szczycie wzgórza z 
przedzamczem zwanym odrzykońskim od zachodu oraz Zamek Średni z 
przedzamczem zwanym korczyńskim od wschodu.

Pierwotny zamek, wzniesiony - może z wykorzystaniem starszego 
założenia obronnego z 1 poł. XIV wieku - staraniem podkanclerzego 
koronnego Klemensa z Moskorzewa w ostatnich latach XIV wieku był 
zbudowany z kamienia na planie nieregularnego wieloboku na kulminacji 
wzgórza i zajmował powierzchnię ok. 400 m2. Zapewne był to zamek 
bezwieżowy a wejście doń prowadziło od północnego wschodu przez 
ostrołukowy kamienny portal. Wewnątrz zamku, nad wjazdem znajdowała 
się poświęcona w 1402 roku kaplica, część zachodnią zajmowały 
pomieszczenia mieszkalne, we wschodniej usytuowano niewielki 
dziedzińczyk. Od wschodu, przed wjazdem powstało wkrótce wieloboczne 
pomocnicze przedzamcze, zwane później Zamkiem Średnim lub Dolnym. 
Założono je ze względu na małą powierzchnię użytkową zamku górnego 
dla umieszczenia na nim budynków mieszkalnych i gospodarczych. Typowo 
gospodarczy charakter miało przedzamcze zachodnie. Jak już wspomniano 
zamek ten miał nie tylko dowodzić siły i znaczenia rosnącego w siłę rodu 
Kamienieckich, ale też stanowił ogniwo w królewskim systemie obrony 
południowych rubieży kraju.

Zanim dotrzemy do najstarszych fragmentów zamku najdogodniejszą 
drogą, musimy przejść przez przedzamcze wschodnie zwane korczyńskim, 
zbudowane na przełomie XV i XVI wieku a istniejące i wzmiankowane już 
w 1512 roku. Jego zadaniem była osłona wjazdu do Zamku Średniego,
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który prowadził przez bramę umieszczoną w północnej części muru 
zamykającego przedzamcze od wschodu. Dojazd do niej umożliwiał most 
na fosie i przejście w zewnętrznych umocnieniach ziemnych. Przedzamcze 
korczyńskie obejmuje rozległy teren na rzucie zbliżonym do trapezu, 
otoczony pierwotnie murem. Mury obwodowe objęły również występujące 
na tym terenie skałki wapienne. Można przypuszczać, że na największej 
skałce górującej nad dziedzińcem a wysuniętej na zewnątrz w kierunku 
wschodnim mogła wznosić się baszta o nie znanym ukształtowaniu, 
skierowana w stronę największego zagrożenia. Pierwotnie przedzamcze 
posiadało pośrodku dziedziniec, zamknięty od zachodu i północy budynkami 
mieszkalnymi. Obok bramy w obrębie murów przedzamcza stał długi 
budynek wsparty skarpami. W narożniku południowo - zachodnim, przy 
zamku średnim, znajdował się budynek mieszkalny. Z przedzamcza 
korczyńskiego przejazd z brama wjazdową prowadził na tzw. Zamek Średni.

W ten sposób znajdziemy się na terenie czworobocznego Zamku 
Średmego, stanowiącego początkowo, w końcu XTV stulecia „przedgtódek” 
Zamku Górnego i przeznaczonym zapewne dla załogi broniącej zamek.

T^ido^ruin zamku wg rysunku ‘f. Hkpstrzewskjzgo z ok-1861 roku.
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“Riiiny zamku, na rys. “Kozarskiego z ok-_ 1868 roku.

Wówczas wzniesiono mur obwodowy z bramą od wschodu i 
jednotraktowym budynkiem murowanym od południowego - zachodu oraz 
jakieś budowle drewniane. Przebudowany został gruntownie po 1530 roku 
staraniem Seweryna Bonera, który nabył tę część zamku wraz z przedzamczem 
korczyńskim. W narożniku południowo - wschodnim wzniesiono wówczas 
reprezentacyjny dwukondygnacyjny pałac z gospodarczym przyziemiem i 
reprezentacyjną salą na piętrze, doświetlony niegdyś prostokątnymi oknami 
w profilowanych, późnogotyckich jeszcze obramieniach. W 1543 roku 
wzniesiono na Zamku Dolnym kaplicę p. w. Męki Pańskiej i przebudowano 
dawny wjazd na zamek na sklepione przejście ze schodami.

Z powodu prowadzonych prac dostęp do pozostałych części zamku 
jest ograniczony. Jednakże z Zamku Dolnego bądź urządzając sobie 
wycieczkę wokół ruin można, a raczej należy przede wszystkim zwrócić 
uwagę na Zamek Wysoki. Jest to - jak już wspomniano - najstarsza, 
najbardziej obronna i jednocześnie reprezentacyjna część zamku. Budowę 
murów wokół trójkątnego dziedzińca z domem mieszkalnym od zachodu
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rozpoczęto w ciągu XIV wieku. Wjazd na zamek prowadził od północno - 
wschodniej strony, przez dawne podzamcze. Na poziomie przyziemia 
zachował się otwór bramny w postaci uskokowego profilowanego 
ostrołukowego portalu gotyckiego, umieszczonego w płycinie.

W 1397 roku zbudowano kaplicę zamkową p. w. Zwiastowania 
Najświętszej Panny Marii, usytuowaną zapewne w wykuszu nad bramą, 
konsekrowaną w 1402 roku. W 2 poł. XV wieku lub dopiero w ciągu XVI 
stulecia dawny dziedziniec wewnętrzny zamieniono na sień a w 
konsekwencji nadbudowano mury zamkowe wraz z domem mieszkalnym 
o jedną, reprezentacyjną kondygnację, w której umieszczono m. in. tzw. 
wielką salę. Nadbudowa ta w części północnej przechodziła w ganek straży, 
zaznaczony na zewnątrz wysuniętymi wspornikami. Prace wykonane zostały 
niezwykle starannie, czego potwierdzeniem jest m. in. zachowana jeszcze 
do dziś bogata kamieniarka otworów okiennych.

W związku z podziałami własnościowymi zamku zamurowano wjazd 
od wschodu, organizując nowy przez przedzamcze zachodnie. W pocz. 
XVII wieku kasztelan połaniecki Jan Skotnicki, kolejny właściciel tej 
części zamku podjął remont generalny budynku. Jest prawdopodobnym, 
że zmoblizowały go do tego zniszczenia powstałe w wyniku bliżej 
nieznanego pożaru. W każdym razie w ramach tych prac m. in. po runięciu 
północno-zachodniego narożnika zamku powstała wielka szkarpa 
podpierająca zagrożone miejsce, naprawiono i wzmocniono sklepienia, 
nadproża okienne. Powiększono dawną gotycką kaplicę, którą 
konsekrowano powtórnie dopiero w 1722 roku. Podniesieniu walorów 
reprezentacyjności obiektu służyć miała przebudowa wnętrz zamkowych, 
wprowadzenie wygodnych klatek schodowych, założenie nowych podłóg, 
pieców i otynkowanie całego budynku.

Rolę pomocniczą dla zamku górnego spełniało przedzamcze 
zachodnie, założone zapewne już na pocz. XV wieku na planie 
nieregularnym z jakimś budynkiem mieszkalnym wzdłuż muru 
zachodniego. Budowniczowie także i tu wykorzystali naturalne skałki. 
Przedzamcze zachodnie zostało znacznie wzmocnione w końcu XV 
wieku, kiedy to powstał osobny wjazd od strony południowej chroniony 
usytuowaną obok, w południowo-zachodnim narożniku kilku- 
kondygnacjową wieżą. Zdobił ją umieszczony na zewnątrz herb Pilawa
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‘Widok.ruin zamku wg fotografii z pocz. XX wieku 
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Rekonstrukcja planu zamku wg 'Władysława Łuszczkiewicza z ok-_ 1873 roku.

Kamienieckich, widoczny z daleka symbol potęgi i dumy rodu. Przed bramą 
w murze południowym już wkrótce, bo na przełomie XV i XVI wieku 
powstał wysunięty na zewnątrz budynek przedbramny. Tu też, na 
wewnętrznym dziedzińcu przedzamcza znajdowała się jedyna na zamku 
studnia wymurowana z obrobionych bloków piaskowcowych, przedmiot 
późniejszych wieloletnich sporów i waśni. Wydaje się, że użytkowana 
była do XVIII wieku i potem celowo zagruzowana.

Oczywiście nie sposób dziś zwiedzającemu odszukać wszystkie 
wymienione elementy ukształtowania poszczególnych części zamku. 
Wiele z nich znanych jest wyłącznie z badań archeologicznych a do 
znacznej części nie można dotrzeć z powodu prowadzonych prac 
zabezpieczających. Z drugiej zaś strony należy się spodziewać, że 
prowadzone systematycznie badania pozwolą na poszerzenie wiedzy o 
burzliwych dziejach zamku a zwiedzającym dopomogą w jeszcze 
pełniejszym odczuciu atmosfery dni minionej świetności zamku. Zapytaj 
każdego cienia chininy, co się po tych g tuzach przesuwa... a usłyszysz - 
pisze Seweryn Goszczyński - taką opowieść, jakiej żaden pisaiz dotąd 
nie wymyślił i wymyślić nie zdoła. Tizeha tylko umieć zapytać i słuchać.

Warto jeszcze dodać, że w ruinach, w setną rocznicę insurekcji 
ufundowano pomnik poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Ustawiony 
w Zamku Górnym obelisk kamienny z popiersiem wodza wykonał w 
1894 roku krośnieński rzeźbiarz Andrzej Lenik.

Zwiedzając kamieniecki zamek a mając jeszcze chwilę czasu 
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warto niewątpliwie odwiedzić znajdujący się w pobliżu, w należącym 
do Pogórza Dynowskiego Paśmie Królewskiej i Suchej Góry rezer
wat geologiczno - geomorfologiczny „Prządki”. Sterczące malowni
czo wśród zalesionych wzgórz nagie skały, mają przypominać - zda
niem obdarzonych wyobraźnią zwiedzających - swymi fantastyczny
mi kształtami pochylone kobiety. Mamy nadzieję, że i teraz owe skał
ki oraz malownicze zamkowe ruiny staną się źródłem najróżno
rodniejszych inspiracji dla wielu ze zwiedzających.

O_________5OM

'Plan ruin zamku wg 'Bohdana Cjueryuin: A-zamekgórny, B-zameGJredni,
C-za me Galo lny Gorczyński, ‘D-zameGdolny.

Znaczenie zabytku. Zamek kamieniecki jest obiektem o wyjątkowej 
wartości zabytkowej, jednym z najpiękniejszych przykładów trwałego 
powiązania budowli z krajobrazem. Zamek Wysoki (może z przedzamczem 
zachodnim) i Średni powstały w ciągu XIV i XV stulecia, łącząc funkcje 
strategiczne i rezydencjonalne. Formę architektoniczną, detal i dyspozycję 
kondygnacji wiązać można z programem średniowiecznych zamków 
małopolskich, co potwierdza pochodzenie pierwszych właścicieli z 
kasztelanii małogoskiej.
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Zamek w Odrzykoniu jest przykładem przekształcenia feudalnego 
zamku średniowiecznego w zespół warowny, który na podstawie działów 
majątkowych mieścił dwie siedziby magnackie, żyjące własnym życiem i 
nieraz ze sobą skłócone. Burzliwe dzieje i los sprawiły, że zamek silnie 
związał się z... historią literatury polskiej.

W epoce romantyzmu pod wpływem opowieści zagadkowej postaci 
żyjącego w 1 poł. XIX wieku w ruinach zamku Machnickiego Seweryn 
Goszczyński napisał patriotyczną powieść poetycką „Król zamczyska”. 
Każdy szczegół dziejów - pisze poeta - każda chwała, każda klęska, zmierzały 
do mojego zamku, jak promienie do jednego ogniska. Cokolwiek było 
pięknego w przeszłości, to go ozdobiło; co było okmpnego, to zawisło jak 
zasłona żałoby na jego wdziękach. Tym sposobem zamknąłem w nim całą 
przeszłość, całą przyszłość w nim uosobiłem. O związkach z Aleksandrem 
Fredro i inspiracjami do napisanie ,,Zemsty” już wspomniano.

Ruiny zamku odrzykońskiego były nie tylko natchnieniem dla poetów, 
ale także ulubionym tematem twórczości artystów malarzy. Wystarczy 
wspomnieć, że rysowali i malowali je w różnych ujęciach m. in Jan Matejko 
czy wspomniany już Bogusz Stęczyński.
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W serii ukazały się:

BARANÓW SANDOMIERSKI: Zamek 
BESZOWA: Kościół i klasztor pauliński 

CHĘCINY: Zamek 
HACZÓW: Kościół drewniany 

JĘDRZEJÓW: Opactwo cysterskie 
KOPRZYWNICA: Kościół św. Floriana i klasztor cysterski 

KRASICZYN: Zamek 
KUROZWĘKI: Zamek 

ODRZYKOŃ: Zamek Kamieniec 
OPATÓW: Kolegiata św. Marcina 

PRZEMYŚL: Zamek 
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 
SULEJÓW: Opactwo cysterskie 

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

UJAZD: Zamek Krzyżtopór 
WIŚLICA: Kolegiata 

WĄCHOCK: Opactwo cysterskie


