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Zamek w Opocznie wybudowany 
w XIV wieku 
dla króla Kazimierza Wielkiego 
już nie istnieje,
odbudowany został w latach 
1874-1875 na starych
fundamentach,
w latach 20. ubiegłego stulecia
dodano renesansowe attyki 
i zamek zyskał neorenesansowy
charakter.
Na zdjęciu pokazujemy go od strony
południowej, z której jest rzadko
fotografowany.
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Położone jest w południowo-wschodniej części województwa  łódzkiego, przy drodze krajowej 
nr 12 i drodze wojewódzkiej nr 726. Zamek usytuowany jest w południowo-wschodniej części miasta,
dziś jest siedzibą muzeum regionalnego

Kolejną wycieczkę szlakiem zamków województwa

łódzkiego zaczynamy w Opocznie, grodzie Kazimierza

Wielkiego. Ale zachęcamy też do odwiedzenia

Zameczku ze średniowieczną warownią utopioną pod

taflą wody i Wolborza, gdzie mieściła się potężna

rezydencja biskupów kujawskich.

Pierwszą wzmiankę źródłową o

Opocznie posiadamy z 1285 roku. W

dokumencie księcia Leszka Czarnego

wymieniono osadę „Opocza” - to zna-

czy miejsce usytuowane na opoce, czy-

li skale wapiennej. Położenie na skrzy-

żowaniu szlaków handlowych, łączą-

cych Ruś z Pomorzem i ze Śląskiem,

przyczyniło się do szybkiego rozwoju

gospodarczego Opoczna, które już w

drugiej połowie XIII wieku stanowiło

centrum klucza dóbr monarchy. Nie

zachował się jednak do naszych cza-

sów dokument lokacyjny miasta. Jan z

Czarnkowa podaje, że w 1347 roku Ka-

zimierz Wielki zbudował „civitatem

Opoczno” - w 1365 roku monarcha lo-

kował miasto na prawie magdeburskim

w pobliżu dawnej osady o charakterze

miejskim. W momencie lokacji zaczę-

ła ona pełnić rolę przedmieścia. Pier-

wotną osadę w początkach XVI wieku

nazywano Starym Miastem Opoczno

lub Staromieściem. 

Razem z miastem monarcha rozpo-

czął budowę zamku królewskiego, któ-

Najpierw 
trochę historii…

Dzisiejszy wygląd zamku nie ma nic wspólnego z pierwotnym średniowiecznym wyglądem. W 1927 roku dodano nie tylko neorenesansowe
attyki, ale również bramę z przelotową sienią,balkon i ganek. Na bramie wykuto herb Odrowąż należący do starostów opoczyńskich

Opoczno

ry jak podaje źródło z 1399 roku, peł-

nił funkcję ośrodka terenowego admi-

nistracji państwowej, reprezentowanej

przez starostę. 

Zamek miał za zadanie obronę ziemi

sandomierskiej, na terenie której leża-

ło Opoczno, przed najazdami Tatarów

i Litwinów. Stanowił element umoc-

nień miejskich w południowej części

Opoczna. Usytuowany nad rzeką Drze-

wiczką, nabierał dodatkowego waloru

obronnego.

11Zamek w
Opocznie,wspólnie

z warowniami 
w Piotrkowie,

Inowłodzu,
Radomiu

i Sandomierzu,
tworzył system

fortyfikacyjny
chroniący ziemię

opoczyńsko-
-sandomierską

przed najazdami
nieprzyjaciół,

głównie Tatarów
i Litwinów.
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Opoczyński zamek od strony zachodniej

P
ierwotna gotycka warow-

nia założona była na planie

prostokąta. Prawdopodob-

nie posiadała wieżę głów-

ną w zachodniej części za-

łożenia oraz bramę wjazdową usytuowa-

ną w części południowo-wschodniej. W

XV wieku, podczas pożaru miasta, za-

mek spłonął. W następnym stuleciu był

już opuszczony. W początku XVII wie-

ku został częściowo odbudowany. Jak

wynika z lustracji 1629 roku, obiekt po-

siadał wieżę, zwaną szlachecką, pozba-

wioną schodów, kilka pokoi, kancelarię

grodzką oraz mieszkanie burgrabiego. W

czasie nawałnicy szwedzkiej (1655-

1660) został zniszczony. W stanie ruiny

przetrwał do XIX stulecia. W latach

1831-1834 część zamku zaadaptowano

na magazyny zbożowe. W 1848 roku w

zamku umieszczono biuro naczelnika

powiatu opoczyńskiego. Wykorzystując

zachowane fundamenty i fragmenty

ścian, w latach 1874-1875 dokonano po-

nownej odbudowany zamku. W 1927 ro-

ku dodano neorenesansowe attyki oraz

portal nad głównym wejściem. Niestety,

prace te zatarły całkowicie wcześniejszy

kształt budowli. Obiekt ten przetrwał do

dnia dzisiejszego. 

Zamek

Jest to dwukondygnacyjna budowla

składająca się z dwóch połączonych ze

sobą skrzydeł: południowo-zachodnie-

go (dłuższego) i północno-zachodnie-

go. W części zachodniej pierwszego z

nich znajduje się brama z sienią przelo-

tową sklepiona kolebkowo z lunetami i

prześwitami arkadowymi. Od północy

ozdobiona jest herbem Odrowąż. Od po-

łudnia nad przejazdem bramnym znaj-

duje się balkon z ozdobną balustradą.

Do wnętrza prowadzą dwa wejścia z

portalami, pierwsze znajduje się w czę-

ści północnej południowo-zachodniego

skrzydła, drugie od zachodu w skrzydle

sąsiednim. Zamek zdobi neorenesanso-

wa attyka, jedynie część wschodnia

skrzydła północno-zachodniego jest jej

pozbawiona. 

We wnętrzu jedynie w trzech salach

widoczne są relikty gotyckich murów

kazimierzowskiej warowni. W okresie

międzywojnia obiekt był siedzibą sta-

rostwa powiatowego. Przez cały okres

drugiej wojny światowej i aż po lata 60.

XX wieku w murach zamkowych

funkcjonował oddział zakaźny miejskie-

go szpitala, następnie biblioteka i za-

kład energetyczny. 

Od 1976 roku w zamku mieści się Mu-

zeum Regionalne. Wśród bogatej eks-

pozycji placówki można odnaleźć zbio-

ry ilustrujące dzieje miasta i zamku, na-

rzędzia i sprzęty gospodarstwa domo-

wego oraz wyroby rękodzielnicze, uka-

zujące wciąż żywy na tym terenie folk-

lor opoczyński (wspaniałe pasiaki, bo-

gate hafty, misterne wycinanki).

Tak wyglądały ruiny zamku w Opocznie w połowie XIX w.,
rycina ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Opocznie

Opoczno na starym płótnie ze zbiorów Muzeum
Regionalnego w Opocznie

ATTYKA

ścianka nadbudowana ponad dach

budynku,będąca jakby

przedłużeniem elewacji frontowej.

Dzieli się na fryz zasłaniający

spadek dachu oraz grzebień, który

otrzymuje różne dekoracyjne formy.

11KAFELKI 
Z OPOCZNA

Opoczno słynie 
z kafelków i płytek

ceramicznych.
Początki słynnych

opoczyńskich
zakładów  sięgają

1883 roku, kiedy to
Jan Dziewulski oraz

bracia Józef 
i Władysław Lange

uruchomili pierwszą
fabrykę przy 

ul. Staromiejskiej.
Początkowo

wytwarzali cegłę
czerwoną 

i inne wyroby
ceramiczne,

następnie
rozpoczęli

produkcję płytek
kamionkowych do

wykładania podłóg.
I tak jest do dziś…
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11O TAJEMNICZYM
DUCHU

Inna legenda
opowiada o

tajemniczym
wydarzeniu

mającym miejsce
podczas

uroczystości
imieninowych

jednego ze
starostów

opoczyńskich.
Wtedy o północy

otworzyły się okna i
z piętra po

zamkowych
schodach

przemieściła się do
sali z biesiadnikami

zjawa
przypominająca

wyglądem postać
ludzką. Mglisty biały

obłok następnie
rozpłynął się

pomiędzy gośćmi.
Przestraszeni

przybysze zebrali
się czym prędzej 

w drogę powrotną.
Nikt jednak z tej

grupy żywy do
swojego domu nie

zajechał.

11Za pierwszy
udokumentowany

ślad dotyczący
obecności Żydów 

w Opocznie
przyjmuje się

wzmiankę 
z 1501 r.,mówiącą

o Żydzie Ozarze 
z Opoczna, który

otrzymał zezwolenie
na dzierżawę ceł 

w Rawie.

LEGENDA
KRÓL KAZIMIERZ I ESTERKA

Z zamkiem związane są liczne legendy
i podania. Najciekawsza opowiada o
miłosnych wyczynach króla Kazimierza
Wielkiego, który często bawił w Opocz-
nie za przyczyną miejscowej Żydówki
Esterki. Pewnego razu, jak legenda gło-
si,kiedy w okolicznej puszczy dziewczy-
na zbierała zioła dla swojego dziadka,
niespodziewanie z gęstwiny wyłonił się
przerażająco rozwścieczony tur, który
podążał, aby stratować napotkaną ko-
bietę. W ostatnim momencie, na kilka
metrów przed przerażoną niewiastą,
runął na ziemię rażony śmiertelnym
ciosem dzielnego myśliwego. Wybaw-
ca przedstawiając się jako dworzanin
królewski zakochał się z wzajemnością
w dziewczynie. 

Estera i historia

O Esterę, ukochaną króla Kazimie-

rza Wielkiego, spiera się kilka miast:

Kazimierz nad Wisłą, Radom i Opocz-

no. 

- Nasza była najładniejsza i dlatego

mówi się o niej Esterka, nie Estera. Po-

za tym to właśnie opoczyńska Ester-

ka dała królowi dwóch synów - opo-

wiada pół żartem pół serio Jan Łucz-

kowski, dyrektor muzeum. Piękna Ży-

dówka była postacią autentyczną i mia-

ła być córką szynkarza Mordechaja.

Podobno amory pięknej Żydówki z

królem bardzo były nie w smak miej-

scowej społeczności żydowskiej (choć

Żydzi skądinąd wysoko sobie cenili

króla, któremu bardzo wiele zawdzię-

czają. W XIV stuleciu Korona Króle-

stwa Polskiego przyjęła Żydów ucie-

kających z Europy Zachodniej przed

prześladowaniami). Decyzją gminy

Esterka miała ponieść srogą karę (za

cudzołóstwo groziło ukamienowanie),

ale ostrzeżona dziewczyna uciekła do

Krakowa. Jedno z najbardziej prawdo-

podobnych wyjaśnień legendy jest ta-

kie, że Esterka jeździła potem z kró-

lewskim dworem i dlatego bywała w

tylu miejscach.

Po pewnym czasie wyszło jednak na jaw,że był to sam król Kazimierz. Legenda podaje da-
lej, że monarcha wybudował w rynku dom dla ukochanej oraz tajemne podziemne przej-
ście łączące go z zamkiem. Nikt jednak tych lochów do dnia dzisiejszego nie odkrył. 

Dom Esterki był wielokrotnie przebudowywany, zachowały się ciekawe detale
architektoniczne. Dziś to siedziba Biblioteki Publicznej

W Opocznie zachowała się synagoga
(ul. Janasa 4). Przez wiele powojen-

nych lat mieściło się tam kino Tęcza.
Kilka lat temu w budynku odkupionym
od gminy żydowskiej uruchomiona zo-
stała fabryka okien. Teraz gmach jest
remontowany. Powrócono do oryginal-

nych okien,które przez wiele lat były
zamurowane. Pod tynkiem znaleziono

oryginalne XIX-wieczne malowidła.
Powstaje tam salon wystawienniczy.

PĘCHERZ I ŚWIŃSKI RYJEK
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W kolekcji opoczyńskiego zamku najbogatszy
jest zbiór etnograficzny, prezentujący strój
opoczyński i sztukę ludową regionu. Do naj-
ciekawszych eksponatów należą zbiory weł-
niaków, zapasek, gorsetów i czepców. 
- Opoczyński strój ludowy ma kolorowe pasia-
ki, charakterystyczne dla tego regionu Polski,
ale jest wśród nich sporo czarnych elemen-
tów. Mówi się, że ten czarny pasek został
wprowadzony po śmierci Kazimierza Wielkie-
go - tłumaczy Tomasz Łuczkowski, kustosz z
Muzeum Regionalnego. Pokazuje też charak-
terystyczny dla stroju męskiego kapelusz -
tzw. świński ryjek - czarny z pawim piórem. W
opoczyńskich wsiach popularny był haft krzy-
żykowy,dlatego białe koszule są nim ozdobio-
ne. Piękne są też opoczyńskie koronki.
W sali,w której zrekonstruowano opoczyńską
chałupę, można zobaczyć ozdobne pająki wi-
szące pod sufitem (bardzo kolorowe,wykona-
ne ze słomy i bibuły), piec z paleniskiem ze-
wnętrznym,są także charakterystyczne dla te-
go regionu naczynia i ciekawe zabawki,np. wy-

suszone krowie bądź wieprzowe pęcherze, w
które wrzucało się kilka ziarenek grochu, były
dawną grzechotką. Można też obejrzeć kro-
sna,międlicę do obróbki lnu i klatkę do susze-
nia sera - była wieszana wysoko, by myszy go
nie zjadły.
Antoni Baran, artysta ludowy z Goczałkowa
(dziś to dzielnica Opoczna), jest autorem wie-
lu pięknych rzeźb prezentowanych w jednej z
sal. Charakterystyczna dla niego jest ostat-
nia wieczerza w formie płaskorzeźby bądź kie-
licha.
W dziale historycznym na uwagę zasługują
militaria, elementy umundurowania i oporzą-
dzenia wojskowego,np. szabla polska kawa-
leryjska, tzw. „ludwikówka”, czy szabla rosyj-
ska dragońska z 1886 roku. Jest tu także
szeroko przypomniana działalność oddzia-
łów partyzanckich w czasie II wojny światowej
(w opoczyńskich lasach było wiele grup party-
zanckich, major Henryk Dobrzański Hubal
zginął w pobliskim Anielinie w gminie Po-
świętne).

Zameczek 
Kilka kilometrów od Opoczna, w

kierunku Drzewicy, jest niewielka wieś

Zameczek. Miejscowy zamek znajdo-

wał się na skraju wsi. Dzisiaj w tym

miejscu są stawy hodowlane. 

Wieś pierwotnie określana była w źró-

dłach, jako Domujowice. Od XII do

XVIII wieku należała do dóbr rodowych

Duninów herbu Łabędź, których god-

nym przedstawicielem był Piotr, dowo-

dzący wojskami polskim w wojnie trzy-

nastoletniej (1456-1466). 

Na skraju wsi istniała niegdyś fortali-

cja odnotowana w 1453 roku. Obiekt po-

łożony był na wzniesieniu, nad brzegiem

Drzewiczki. Posiadał cztery baszty i mur

zbudowane z miejscowego kamienia. Za-

łożenie otoczone było fosą i wałem. Za-

mek pełnił prawdopodobnie rolę strażni-

cy na pograniczu Małopolski. W XVII

wieku dobra domujowickie przeszły w

ręce Strzemboszów, w XVIII stuleciu na-

leżały do Potockich, a od 1806 roku do

rodziny Drużbackich. Podczas szwedz-

kiego potopu w 1655 roku obiekt znisz-

czyły wojska najeźdźców. Jeszcze na po-

czątku XX wieku istniała dwukondygna-

cyjna baszta, ale ponoć została całkowi-

cie rozebrana. Relikty średniowiecznej

warowni znajdują się pod taflą wody sta-

wów hodowlanych utworzonych po dru-

giej wojnie światowej. Niezbędne infor-

macje do scharakteryzowania opisywa-

nej budowli mogą przynieść jedynie ba-

dania archeologiczne.

Teren zamkowy jest własnością prywat-

ną. Podobno do tej pory nie udało się 

zidentyfikować żadnych śladów dawnej

warowni. 

Zachował się natomiast dwór w Za-

meczku, który został ładnie odnowio-

ny po pożarze.

MMuuzzeeuumm  RReeggiioonnaallnnee  ww  OOppoocczznniiee,,  ppll..  ZZaammkkoowwyy  11
tteell..//ffaaxx  004444  775555  2233  1199,,  ee--mmaaiill::  mmuuzzeeuumm__ooppoocczznnoo@@oo22..ppll

MMuuzzeeuumm  cczzyynnnnee::  ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  śśrrooddaa--ppiiąątteekk  ww  ggooddzz..  77..3300--1155,,  wwttoorreekk
ggooddzz..  77..3300--1166,,  ww  ddwwiiee  ssoobboottyy  ww  mmiieessiiąąccuu  ((rruucchhoommee))  --  ggooddzz..  88--1144
BBiilleettyy  --  22  zzłł  ((nnoorrmmaallnnyy)),,  11  zzłł  ((uullggoowwyy))

Herb wiszący przy wejściu na teren
dworu 

XVIII-wieczny dwór szlachecki w Zameczku

Zamkowe fundamenty znajdują się gdzieś pod taflą wody
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Po drodze do Opoczna warto zatrzy-

mać się w Wolborzu, dawnej siedzibie

biskupów kujawskich

Wolbórz 
Aż trudno uwierzyć,  że wieś Wolbórz

to dawny potężny ośrodek biskupi, gdzie

bywali królowie polscy i watykańscy do-

stojnicy. Położony jest w środkowo-

-wschodniej części województwa, przy

drodze krajowej nr 8. Teren zamkowy

znajduje się w pobliżu rynku, w sąsiedz-

twie miejscowego kościoła parafialne-

go przy ul. Świętokrzyskiej.

Dobra wolborskie ze względu na po-

łożenie na szlakach handlowych oraz

stosunkową bliskość Krakowa wzglę-

dem innych rezydencji duchownych na-

leżały do najważniejszych w domenie

biskupiej. Prawa miejskie średzkie osa-

da otrzymała od księcia Leszka Czar-

nego w 1273 roku. W 1357 roku nastą-

piła druga lokacja miasta na prawie

magdeburskim (prawa miejskie utracił

Wolbórz podczas zaborów w 1870 ro-

ku). W XIV wieku miasto przewyższa-

ło liczbą mieszkańców pobliski Piotr-

ków czy Opoczno.

Najwspanialszą budowlą grodu był

nieistniejący współcześnie zamek, wy-

budowany staraniem właścicieli miasta.

Przyjmuje się, że budowę warowni roz-

poczęto w XIV wieku z inicjatywy bi-

skupa Macieja z Gołańczy, ukończono

zaś za jego bratanka i zarazem następ-

cy na katedrze kujawskiej Zbyluta z Go-

łańczy. Pierwotnie budowla miała cha-

rakter dworu obronnego, określanego

przez wspomnianego Zbyluta w 1377

roku jako „cura nostra”.

Ciągłe istnienie obiektu na przełomie

XIV i XV wieku potwierdzają źródła,

między innymi w 1383 roku, kiedy za-

mek zajęli słudzy biskupi, oraz w 1418

roku, kiedy zapisano go jako „castrum”. 

Warownia została wybudowana na

wzniesieniu w widłach rzek: Wolbórki

i Moszczanki, na terenie bagiennym,

przy drodze do folwarku świętokrzy-

skiego. Średniowieczne założenie zam-

kowe prawdopodobnie miało kształt re-

gularnego czworoboku. Zbudowane by-

ło z miejscowego kamienia, a w wyż-

szych partiach z cegły. W 1421 roku za-

mek uległ zniszczeniu. Odbudowano go

staraniem kilku biskupów. Jako pierw-

szy modernizacji podjął się w latach

1464-1473 biskup Jakub z Sienna. Ma-

ciej Drzewicki poświęcił kaplicę zam-

kową. Kolejny biskup - Andrzej Zebrzy-

dowski - ufundował do jednej z sal por-

trety swoich poprzedników na katedrze

kujawskiej. 

W 1582 roku zamek, jak wynika z opi-

sów źródłowych, znajdował się na na-

sypie, wjazd prowadził przez most zwo-

dzony, nad którym było zbudowane nie-

wielkie pomieszczenie, pełniące rolę

stróżówki. Przypuszczalnie dom zam-

kowy był budowlą trójskrzydłową z trój-

kondygnacyjną okrągłą wieżą. W

dwóch skrzydłach znajdowały się trzy

kondygnacje o charakterze użytkowym,

w trzecim dwie wyższe również użyt-

kowe i najniższa gospodarcza. W wie-

ży znajdował się magazyn, skarbiec oraz

izba, w której wieszano ubitą zwierzy-

nę, gdzie prowadziło wejście z „sali

wielkiej” drugiego piętra rezydencji. W

przyziemiu znajdowało się sześć piw-

nic, do których schodziło się po kamien-

11 ZDARZYŁO SIĘ
W WOLBORZU

1 Już w bulli gnieź-
nieńskiej papieża

Innocentego II z
1336 roku czytamy
o znaczącej roli Wol-
borza w ówczesnej
Polsce, jako ośrod-

ka kasztelańskiego.
Fakt ten sytuuje

Wolbórz w gronie
najstarszych kasz-

telani piastowskich
w kraju. Około 1125
roku Bolesław Krzy-

wousty przekazał
miejscowe dobra na

rzecz utworzonego
w tym czasie bi-

skupstwa kujaw-
skiego z siedzibą

we Włocławku. Sta-
nowiąc centrum klu-

cza dóbr, pozosta-
wał w rękach bisku-

pich przez następne
sześćset lat. Hojny

mecenat nowych
właścicieli przyspo-

rzył miastu splendo-
ru, piękna i wyjątko-

wego smaku.

1W zamku,będą-
cym najokazalszą
rezydencją bisku-

pów kujawskich wie-
lokrotnie gościły gło-
wy koronowane i wy-
socy dostojnicy pań-

stwowi i kościelni. 

1W latach: 1409,
1410,1414,1422

Wolbórz był miej-
scem koncentracji
wojsk przed wypra-

wami przeciwko
Krzyżakom.

1W czerwcu 1410
roku przebywał tu

Władysław Jagiełło
zwołując naradę wo-

jenną.

1W 1461 roku
przejazdem w Wol-
borzu był Kazimierz
Jagiellończyk; „Król

JMci Zygmunt Au-
gust na prośbę bi-
skupa Jędrzeja Ze-

brzydowskiego poje-
chał konno do zam-

ku jego Wolborz”.

1W latach 1632,
1633,1638 podej-

mowany był przez bi-
skupa Mikołaja Wła-

dysław IV. 

117 września
1655 roku gościł
również Jan Kazi-
mierz, spieszący,

aby w bitwie stawić
czoło Szwedom; 

w 1669 i 1670 roku
Michał Korybut Wi-

śniowiecki; w 1683
roku Jan III Sobie-

ski. 

Po wolborskim zamku pozostał słabo
czytelny nasyp okolony śladami fosy. 
Jedyną  pozostałością jest
odnaleziona w 1901 roku płyta
herbowa umieszczona w elewacji
domu przy ulicy Modrzewskiego 2.
Przedstawia herb Doliwa -- trzy róże - 
i napis „R.P. 1901. 26 maja znaleziony
i odnowiony” 

Zamek znajdował się na terenie obecnych działek miejskich 239-243 przy ulicy
Świętokrzyskiej. Dzisiaj teren ten należy do kilku osób prywatnych oraz
Gminnej Spółdzielni w Wolborzu

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI
1Do najznamienitszych wolborzan należał urodzony w

1503 r. Andrzej Frycz Modrzewski,najwybitniejszy myśli-
ciel Rzeczypospolitej doby renesansu,autor epokowego
dzieła „O naprawie Rzeczypospolitej”,w którym nawoły-

wał do reform ojczyzny. Frycz Modrzewski,mimo służby na
dworze królewskim,nie zapomniał nigdy o swojej „małej

ojczyźnie”, jaką był dla niego Wolbórz. Powróciwszy do ro-
dzinnego miasta w 1553 r. objął po ojcu urząd miejsco-

wego wójta,piastując go przez kilkanaście lat,do 1572 r. Na zamku wolborskim doszło
w obecności biskupa Jakuba Uchańskiego do wielkiej dysputy między Andrzejem Mo-

drzewskim a Stanisławem Orzechowskim,pisarzem politycznym i polemistą religijnym,
dawnym przyjacielem Frycza. Dysputa odbyła się przy drzwiach zamkniętych w zamku bi-
skupim. Orzechowski uważający się za żarliwego katolika,mimo przełamania celibatu,
atakował poglądy reformatorskie Frycza. Przez cztery dni dysputa przebiegała w grani-

cach kurtuazji aż do uczty 28 marca. Na początku wypito zdrowie starszych wiekiem i za-
służonych mężów,dyskutowano o uchwałach ostatniego sejmu, i „przyszła kolej na spra-
wę,która wszystkich interesowała najwięcej - sprawę narodowego Kościoła w Polsce …”
rozprawiano o dogmatach. Następnego dnia Orzechowski na drzwiach kolegiaty wolbor-

skiej i wrotach zamkowych przybił tezy,które miał podpisać Modrzewski do zachodu słoń-
ca. W przeciwnym razie ogłoszony miał był heretykiem. Modrzewski nie podpisał. Po sze-
ściu latach papież Pius V,dawny inkwizytor,nakazał „pod obowiązkiem świętego posłu-
szeństwa,natychmiast pomienionego kacerza Jędrzeja z zamku wygnać i z wójtowskie-

go urzędu wyrzucić”. Co nastąpiło.
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nych schodach. Przechowywano tam

wino, beczki z piwem, kapustę, jarzy-

ny, cebulę, jaja, limonę, produkty spo-

żywcze, a także naczynia, w tym cebry

i wannę do mycia. Na parterze znajdo-

wała się „izba wielka”, dalej sień z wej-

ściem do trzech komór oraz do maga-

zynku, gdzie składowano drwa. Następ-

nie wchodziło się do komory z komna-

tą z szafami na ubrania i księgi. Najbar-

dziej reprezentacyjną kondygnacją by-

ło pierwsze piętro. Tam znajdowała się

„wielka izba”, izdebka, komnata malo-

wana, sień z drzwiami do kaplicy i po-

mieszczenia nad bramą i inne mniejsze

izby. Piętro drugie miało również cha-

rakter reprezentacyjny, była tam m.in.

izba muzyczna. W 1582 roku zamek

strawił pożar. Staraniem biskupa Hiero-

nima Rozrażewskiego na dawnym tere-

nie zamkowym wystawiono nową, bar-

dziej okazałą budowlę. Miała ona praw-

dopodobnie 12 baszt i otoczona była

wysokim murem. Po zachodniej stro-

nie zamku znajdował się ogród włoski

z figarnią i winnicą, od strony południo-

wej zaś zwierzyniec. W 1597 roku po-

święcono kaplicę zamkową, w której

umieszczono relikwie świętych: Stani-

sława biskupa, Gerwazego i Protazego. 

W XVII wieku warownia straciła

swój obronny charakter na rzecz funk-

cji rezydencjonalno-mieszkalnej.

Zmieniło się także jej otoczenie. Za-

mek dzielił się na górny i dolny. Gór-

ny założony był na planie prostokąta,

okolonego murami obwodowymi,

spiętymi czterema basztami w naro-

żach oraz umieszczonymi między ni-

mi trzema basztami pobocznymi. Do

zamku prowadził wjazd po moście

zwodzonym przez znajdującą się we

wschodnim murze wieżę bramną. Dru-

ga brama - mniejsza - umieszczona by-

ła w murze południowym i prowadzi-

ła do zwierzyńca, trzecia - w murze

zachodnim skierowana była ku ogro-

dowi włoskiemu. Założenie otaczała

głęboka fosa. Pierwsze piętro miało

charakter reprezentacyjno-mieszkalny

z pełnymi przepychu i luksusu kom-

natami - salą stołową, apartamentem

biskupa i kaplicą. Wnętrze ozdabiały

elementy rzeźbiarskie o formach

kwiatów i gwiazd, bogata kamieniar-

ka, wykwintne malowidła i pełne

kunsztu artystycznego obrazy.  Jak od-

notowano w źródłach w 1623 roku,

jedna z najbardziej reprezentacyjnych

sal - górna izba stołowa - ozdobiona

była czterema herbami: „królewskim,

papieskim, nieboszczyka świętej pa-

mięci Jmości X. Rozrażewskiego i ka-

pitulnym”. Świetność zamku zahamo-

wał potop szwedzki oraz pożar, który

wybuchł w 1671 roku. Kolejnej odbu-

dowy i modernizacji podjął się biskup

Antoni Sebastian Dembowski. W la-

tach 1720-1729, za czasów biskupa

Krzysztofa Szembeka, powstała nowa

brama wjazdowa, prawdopodobnie na

miejscu poprzedniej. W 1739 roku w

inwentarzu dóbr biskupich czytamy o

wygodnej, nowoczesnej i rozległej re-

zydencji. W następnych latach obiekt

podupadł. W 1763 roku, kiedy bisku-

pem został Antoni Ostrowski, zamek

już był niewygodny. W 1776 roku

uległ zniszczeniu i rozbiórce. Następ-

nie w oparciu o istniejące fragmenty

ścian zrujnowanego zamku powstała

nowa zabudowa. 

Pałac biskupów kujawskich

Jeszcze wciąż istniał zamek biskupów,

gdy podjęto decyzję o budowie potęż-

nego pałacu w zupełnie innym stylu. Bi-

skup Antoni Ostrowski zaprosił do pra-

cy nad projektem włoskiego architekta

Francesco Placidiego, już wielce do-

świadczonego w tworzeniu budowli

rezydencjonalnych (dzierżył posadę

architekta królewskiego). Pałac powsta-

wał w latach 1768-1773. Stanął w po-

łudniowo-wschodniej części dawnego

miasta, na tzw. Biskupiej Górce. Była

to najokazalsza późnobarokowa rezy-

dencja magnacka w Polsce. Ślady tej

świetności są widoczne do dziś.

Zespół składa się z pałacu, dwóch ofi-

cyn, kordegardy, pomieszczeń gospodar-

czych oraz dziedzińca paradnego. Od po-

łudniowego zachodu kompleks zamyka

ogrodzenie z żelazną bramą. Za pałacem

aż dech zapiera założenie parkowe z tara-

sami schodzącymi w kierunku rzeki.

Wkrótce przyszły rozbiory Polski i pa-

łac biskupów przejął skarb państwa, a

budynki przekształcono w koszary woj-

skowe. W 1918 roku umieszczono w

nich Junackie Hufce Pracy. Po drugiej

wojnie światowej w zabytkowym pała-

cu, który poddano renowacji, ulokowa-

no Dom Dziecka i szkoły, od wielu lat

mieści się tam zespół szkół rolniczych,

a także internat. W 1960 roku przed bu-

dynkiem ustawiono pomnik z dwoma

mieczami przypominający, że wojska pol-

skie przed bitwą pod Grunwaldem zgro-

madziły się w Wolborzu i stąd ruszyły pod

wodzą króla Władysława Jagiełły. 

Wolbórz, choć dawno utracił swoją si-

łę i przepych, nadal jest miejscem, któ-

re warto odwiedzić.

11 ZDARZYŁO SIĘ
W WOLBORZU

1Do najciekaw-
szych pod wzglę-

dem historycznym
wizyt należała ta z

1596 roku, kiedy w
zamku zatrzymał się

legat papieski kar-
dynał Enrico Gaeta-
no. Jego sekretarz
odnotował tak ową

wizytę w zamku: „Bi-
skup wziąwszy go-

ścia pod rękę zapro-
wadził go do pałacu,

czyli raczej do
obronnego zamku

ze zwodzonymi mo-
stami, otoczonego

zewsząd basztami i
murem; zamek ten
zbudował dzisiejszy

biskup,mniej dla
okazałości, jak dla

bezpieczeństwa
przeciw najazdom
Tatarów, ci zapusz-
czali się aż w te te-
reny,wszystko mie-
czem i ogniem gra-

sując. Z kościoła
szedł kardynał do

zamku piechotą,na
rynku znaleźliśmy

mnóstwo żołnierzy z
alabastrami,musz-
kietami, trąbkami,

bębnami. Trąbiono i
bito w bębny na

znak radości, pie-
chota piękną salwą
przywitała kardyna-
ła. Wyznaczone po-
koje dla kardynała
były wspaniałe i zu-
pełne w guście wło-
skim,słowem przez

całą drogę nigdzie
nie byliśmy tak pięk-

nie i uprzejmie po-
dejmowani jak w

Wolborzu. Kardynał
wielu dworzanom

rozdał na pamiątkę
złote medale z wize-

runkiem swoim". 

Letni pałac biskupów kujawskich to najokazalsza późnobarokowa rezydencja magnacka w Polsce,dziś szkoła rolnicza

12_zamki_zeszytOK.qxd  2008-05-06  12:35  Page 7



czyli szlakiem Zamków w województwie łódzkim 1 opoczno 1 zeszyt 12

8 Spacerownik po regionie
Gazeta Wyborcza 1 Łódź

KKoorrzzyyssttaalliiśśmmyy  zz  ppuubblliikkaaccjjii  

AAuugguussttyynniiaakk  JJ..,,  PPoosszzuukkiiwwaanniiaa  nnaajjssttaarrsszzeeggoo  WWoollbboorrzzaa,,  „„SSppoottkkaanniiaa  zz  zzaabbyyttkkaammii””,,  2266,,  ((22000022)),,  nnrr  66,,  ((118844))

GGaajjddaa  MM..,,  HHiissttoorriiaa  zzaammkkuu  ww  WWoollbboorrzzuu  ww  ddoobbiiee  ooddrrooddzzeenniiaa  ii  bbaarrookkuu,,  PPiioottrrkkóóww  TTrryybbuunnaallsskkii  22000066,,  rręękkooppiiss  uuddoossttęęppnniioonnyy  pprrzzeezz  aauuttoorraa

GGmmiinnaa  OOppoocczznnoo  wwcczzoorraajj,,  ddzziiśś,,  jjuuttrroo,,  ppoodd  rreedd..  BB..  ŚŚwwiiąątteekk--MMaazzuurr,,  OOppoocczznnoo  22000055

KKaacczzyyńńssccyy  II..  ii  TT..,,  ZZaammkkii  ww  PPoollssccee  ppóółłnnooccnneejj  ii  śśrrooddkkoowweejj,,  WWaarrsszzaawwaa  11999999

KKaajjzzeerr  LL..,,  KKoołłooddzziieejjsskkii  SS..,,  SSaallmm  JJ..,,  LLeekkssyykkoonn  zzaammkkóóww  ww  PPoollssccee,,  WWaarrsszzaawwaa  22000044

KKuubbiiaakk  EE..,,  ZZaammeekk  zz  WWoollbboorrzzuu  --  rreezzyyddeennccjjaa  bbiisskkuuppóóww  wwłłooccłłaawwsskkiicchh,,  [[ww::]]  SSzzttuukkaa  PPoollsskkii  ŚŚrrooddkkoowweejj..  SSttuuddiiaa  --  aarrcchhiitteekkttuurraa  nnoowwoożżyyttnnaa,,  ŁŁóóddźź  22000000

OOppoocczznnoo,,  SSttuuddiiaa  ii  sszzkkiiccee  zz  ddzziieejjóóww  mmiiaassttaa,,  ppoodd  rreedd..  MM..  MMeedduucckkiieejj,,  KKiieellccee  22000033

SSyyppkkoowwiiee  AA..  ii  RR..,,  ZZaammkkii  ii  wwaarroowwnniiee  zziieemmii  mmaazzoowwiieecckkiieejj,,  WWaarrsszzaawwaa  22000022

PPuuggeett  WW..,,  WWoollbboorrzz  --  zzaammeekk  ii  ppaałłaacc,,  [[ww::]]::  MMaatteerriiaałłyy  ddoo  ddzziieejjóóww  rreezzyyddeennccjjii  ww  PPoollssccee,,  tt..  11,,  WWaarrsszzaawwaa  11999900

SSzzuummiiłł  HH..  II..,,  WWoollbbóórrzz  nnaa  pprrzzeessttrrzzeennii  wwiieekkóóww,,  WWoollbbóórrzz  --  LLuubblliinn  22000033

Redaktor prowadzący: Joanna Podolska
Projekt graficzny, skład: Alicja Pukaczewska

Autorzy tekstów: Piotr Machlański, Joanna Podolska
Korekta: Małgorzata Gołąb
Zdjęcia: Tomasz Stańczak
Mapy: Robert Lisiecki i Dawid Lasociński
Koordynatorzy projektu: Łukasz Śwituniak,Bartosz Jóźwiak

Bezpłatny dodatek 
do łódzkiego wydania „Gazety Wyborczej”

Wydawca: 
AGORA SA oddział w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 72,90-318 Łódź

Wszystkie prawa zastrzeżone.Żadna część ani całość dzieła 

nie mogą być reprodukowane bez wcześniejszej zgody wydawcy.

ISBN 978-83-7552-287-7

Segregator 
wyprodukowano przez:

Dziękujemy za pomoc 

panom Janowi Łuczkowskiemu i Toma-

szowi Łuczkowskiemu z Muzeum Regio-

nalnego w Opocznie

TRASA ROWEROWA

MMUUZZEEUUMM  RREEGGIIOONNAALLNNEE  WW  OOPPOOCCZZNNIIEE
pl. Zamkowy 1
tel./fax 044 755 23 19
e-mail: muzeum_opoczno@o2.pl

CO ZJEŚĆ?
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mięsnym i porka (ziemniaki
okraszone tłuszczem,podawane ze
zsiadłym mlekiem)
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