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Wstęp. 

 

Celem opracowania jest analiza historycznych przemian 

architektonicznych zamku w Głogówku w oparciu o dzieje rezydencji i miasta, 

służąca opracowaniu programu konserwatorskiego i projektu restauracji obiektu. 

Archiwalia, kartografia i ikonografia dotycząca piastowskiego, książęcego 

zamku, później magnackiej rezydencji Oppersdorffów są skąpe. Także literatura 

przedmiotu, zwłaszcza związana z kwestiami architektonicznymi i 

historycznymi nie jest obszerna, mimo, iż sława tego miejsca sięgała daleko, o 

czym wybitnie świadczą pobyty ważnych osobistości: króla Polski Jana 

Kazimierza w 1655 r. wraz z liczącym 1800 osób orszakiem, w którym byli 

m.in. Stefan Czarniecki, Jan Andrzej Morsztyn czy Jakub Sobieski, czy 

Ludwika van Beethovena w 1806 r. który skomponował na zamówienie 

Franciszka Joachima Oppersdorffa V Symfonię, a wdzięczny za gościnę 

dedykował mu IV Symfonię B – dur opus 60. 

 

W polskiej i niemieckiej historiografii znajduje się wiele źródeł 

dotyczących historii Głogówka i rodu von Oppersdorff. Obok źródeł pisanych 

ważnym narzędziem badawczym pozwalającym odsłonić dzieje zamku. są 

źródła materialne i ich rozpoznanie archeologiczno-architektoniczne, w tym 

przypadku zachowana substancja zabytku.  
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 Kwerenda materiałów historycznych i ikonograficznych została 

przeprowadzona pod kątem zebrania informacji przydatnych dla sformułowania 

założeń programu prac konserwatorskich elewacji zamku oraz wskazania, które 

elementy struktury architektonicznej zachowały wartości uzasadniające ich 

podjęcie oraz wskazania zakresu i sposobu restauracji elewacji i zachowanych 

elementów wystroju architektonicznego i rzeźbiarskiego. 

 

Zakres kwerendy. 

 

 

Kwerenda dotyczyła terenu zespołu zamkowego w Głogówku. Poszukiwania  

przeprowadzono w następujących instytucjach: 

 Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 

 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. 

 Instytut J.G. Herdera w Marburgu nad Lahnem. 

 Archiwum Państwowe  w Opolu 

 Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu. 

 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu. 

 Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu. 

Wykorzystano również reprodukcje fotografii i kart pocztowych 

udostępnionych na stronach internetowych www.dolnyslask.org.pl,, fotopolis.pl  

 

 

Omówienie literatury. 

 

 

Zamek w Głogówku doczekał się kilku opracowań. Do podstawowych 

należy Głogówek. Śląsk w zabytkach sztuki Tadeusza Chrzanowskiego 

zawierający historię miejscowości i jego zabytków, w tym także zamku. Analizę 

rozwoju rezydencji przedstawił tenże autor wraz z Marianem Korneckim w 

opracowaniu Sztuka Śląska Opolskiego od średniowiecza do końca XIX w. 

Natomiast zebrane, syntetyczne informacje znajdują się w Katalogu Zabytków 

Sztuki w Polsce tychże autorów.  

 

Interesujący szkic historii zamku opracował D. Emmerling w Śląskich 

zamkach i pałacach. Opolszczyzn  wzbogacając go ilustracjami. Historię miasta, 
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oraz zamku zawarł J. Drabina w Historii miast śląskich w średniowieczu. 

Pojedyncze zapiski o średniowiecznej wieży mieszkalnej w Głogówku 

pojawiają się u M. Chorowskiej w pracy |Rezydencje średniowieczne na Śląsku. 

Zamki, pałace, wieże mieszkalne. Wątek ten jest kontynuacją badań 

archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w 1978 r. przez zespół 

badawczy P.P Pracowni Konserwacji Zabytków we Wrocławiu pod 

kierownictwem dr Jerzego Romanowa i mgr inż. arch. Lecha Stanisza.  

 

Kompendium informacji o zamku zostało zawarte w opracowaniu Jerzego 

Rozpędowskiego Głogówek-studium zamku, Wrocław 1958 r. W opracowaniu 

tym główny nacisk położono na analizę rozwoju przestrzennego zamku, 

konfrontując dane historyczne ze stanem faktycznym. Jest to pierwsze i jak 

dotąd jedyne, monograficzne przedstawienie zamku, zawierające analizę form 

architektonicznych i wytyczne konserwatorskie do pierwszego powojennego 

remontu przeprowadzonego w latach 1957-1960. 

 

Zamkowi w Głogówku poświeconych jest kilka zbiorów opracowań. 

Wśród tych można wymienić Festschrift zur 700-Jahrfeier der Stadt 

Oberglogau J. Strecke czy roczniki Głogówka z 2000 i 2001 r., zawierające 

artykuły mieszkańców miasta i okolic dotyczące historii i kultury Głogówka. 

Ważne ze względu na ścisłe powiązanie zamku z miastem jest pozostające w 

maszynopisie Studium urbanistyczne Głogówka opracowane przez PKZ 

Wrocław. Podstawową pracą o zamku jest krótka rozprawa napisana przez 

Konietznego. Autor w oparciu o źródła i urbarze z XVI w. w uporządkowany 

sposób podaje jego historię. 

 

Ciekawe informacje dotyczące rodu Oppersdorffów przedstawia 

Górnośląski Leksykon Biograficzny B. Snocha. Znajdujemy w nim krótką 

notatkę na temat Jana Oppersdorffa. Obszerną historię rodu Oppersdorffów 

przedstawia J. Banik w pozycji Rody opolskie”.  

 

Omówienie ikonografii i kartografii. 

Źródła ikonograficzne i kartograficzne dotyczące zamku w Głogówku są 

stosunkowo nieliczne. Nie zachował się żaden historyczny plan zamku, nie 

wspominają o nim też żadne źródła. Skromna ikonografia dotyczy panoramy 

całego założenia miejskiego, gdzie zamek jest tylko jednym z jej elementów. 
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Najstarsza weduta z widokiem zamku pochodzi z 1536 r. (weduta Ottenreicha) i 

pokazuje miasto od strony południowo-zachodniej. Następna z 1636 r. pokazuje 

panoramę miasta od zachodu. Sztych z 1644 r. ukazuje zamek od wschodu, 

kolejna panorama F.B. Wernhera z ok. 1750 r. pokazuje miasto i zamek od 

strony zachodniej. Zamek od strony północno-zachodniej przedstawia także 

sztych z 1785 r. podobnie litografia Wagenfelda z 1837 r.  

 

Najstarszy obecnie znany przekaz ikonograficzny dotyczący zamku w 

Głogówku zawdzięczamy dr Angelice Marsch, która w 1991 r. w bibliotece 

Uniwersytetu w Würzburgu odkryła album z kolekcją 65 wizerunków miast. Był 

to plon podróży palatyna Ottheinricha, księcia Neubergu do Krakowa do 

swojego wuja króla Zygmunta Starego. Razem z palatynem podróżował 

nieznany nadworny malarz, który stworzył owe obrazy. Jednym z miejsc postoju 

był Głogówek, gdzie poczet książęcy nocował 20 grudnia 1536 roku. Autor 

rycin wszystkie miasta przedstawił bardzo dokładnie i z ogromną masą szczegółów. 

Uwidoczniona na weducie, nieistniejąca dziś wieża mieszkalna piastowskiego 

zamku znana była dotychczas tylko ze źródeł pisanych i badań 

archeologicznych. Jej pozostałości zlokalizowane na dziedzińcu zamku górnego 

zostały przebadane w 1978 r. podczas archeologicznych prac badawczych 

przeprowadzonych przez J. Romanowa i L. Stanisza. 

 
Panorama miasta Głogówek z 1536 r. z podróży palatyna Ottheinricha. 

http://opolskie.regiopedia.pl/wiki/glogowek
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Średniowieczna wieża mieszkalna- fragment weduty z podróży palatyna Ottheinricha 

 

Istnienie rezydencji obronnej Piastów potwierdzają informacje zawarte w 

Urbaczu z 1571 r. wspominające o starych murach przy nowobudowanym 

zamku.  

 

Pierwszy widok rezydencji renesansowej pochodzi w 1636 r. Na 

miedziorycie ukazano od strony zachodniej umocnienia bastionowe oraz 

trójkondygnacyjny zamek z czterema wieżami cylindrycznymi nakrytymi 

hełmami z latarniami. Widoczne są także budynki podzamcza wybudowanego 

na pozostałościach murów obronnych idących w kierunku klasztoru 

franciszkanów. W głównym budynku podzamcza, przylegającym od południa 

do zamku, w górnej kondygnacji znajdowała się sala książęca, w dolnej stajnie. 

Budynek podzamcza runął w 1808 r. Miedzioryt ten ukazuje kolejną fazę 

przekształcenia średniowiecznego założenia zamkowego w renesansowy pałac, 

którego budowę rozpoczął Jan Oppersdorff w latach 1561-1571. 
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Najstarszy widok zamku, obwarowań i ogrodów. Miedzioryt pochodzi z publikacji 

"Theatrum posthumi honoris Benegnae Polyxenae..." wydanej w Głogówku w 1631 roku. 

 

 

 
Miedzioryt z panorama Głogówka z 1636 r. 
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Na szczególną uwagę zasługuje rysunek z 1644 r. Ukazuje on jedyny 

widok zamku od strony wschodniej wraz z dziedzińcem. 

 

1644 r. – dziedziniec zamkowy 

 

Jest to bezcenny materiał ikonograficzny do dziejów zamku, pokazujący 

precyzyjnie architekturę zamku i ukształtowanie terenu wokół niego. Sztych 

ukazuje  trójskrzydłowy, renesansowy zamek górny, widziany od strony miasta, 

wraz z dziedzińcem zamkowym i studnią oraz fortyfikacje bastionowe w 

miejscu obecnego zamku dolnego, którego budowę rozpoczęto w 1645 r. Po 

stronie północno zachodniej widoczne są renesansowe partery ogrodowe z 

geometrycznymi kwaterami, po stronie wschodniej i południowej zamkowe 

umocnienia obronne.  

Zasadnicza bryła zamku górnego jest już wówczas całkowicie 

ukształtowana, oprócz cylindrycznych wież zwieńczonych renesansowymi, 

przezroczowymi hełmami, widać dach rozczłonkowany lukarnami z trójkątnymi 
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szczycikami i spływami wolutowymi. Elewacje posiadają podziały horyzontalne 

gzymsami kordonowymi i dekorację sgraffitową. 

 

Kolejny widok zamku zawdzięczamy wielkiemu rysownikowi Śląska F.B. 

Wernherowi. Podobnie jak na poprzedniej weducie widać wieże zamkowe, 

skrzydło zachodnie z ryzalitem mieszczącym kaplicę, budynek podzamcza od 

strony klasztoru. 

 
F.B. Werner – panorama miasta Głogówek z zamkiem. 

 

 

Jeszcze jeden widok zamku od strony zachodniej prezentuje panorama 

miasta z 1785 r. reprodukowana w opracowaniu Festschrift zur 700-Jahrfeier der 

Stadt Oberglogau: 1275-1925. Precyzyjnie obrazuje rozczłonkowaną 

architekturę Zamku Górnego – skrzydła skomponowane w czworobok, cztery 

cylindryczne wieże, wieżyczkę schodową przy ryzalicie dawnej kaplicy, 
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budynek Sali książęcej oraz obszar parku z pawilonami ogrodowymi. W 

dalszym planie widać wieżyczkę nad przejazdem w skrzydle w wschodnim 

Zamku Dolnego 

 
Panorama miasta z 1785 r. 

 

Wszystkie omówione ryciny i rysunki ukazują Zamek Górny, natomiast 

brak ikonografii Zamku Dolnego. Pierwsze przedstawienia Zamku Dolnego 

zarejestrowano w technice fotografii na początku XX w.  

 

Bogatszy materiał ikonograficzny pochodzi dopiero z końca XIX w. i 

pocz. XX w. znajdujemy tu fotografie zamku wykonane głównie z zewnątrz, 

ukazujące obiekt z wielu stron, są to oryginalne odbitki jak i masowo 

drukowane karty pocztowe. Większość z nich jest już powszechnie dostępna w 

sieci internetowej. Zostały wykorzystane jako materiał ilustrujący wyniki 

analizy, gdyż pomimo powtarzalności niektórych ujęć, zawierają szczegóły 

istotne dla prac projektowych.  

Cennych informacji dostarczają archiwalne materiały kartograficzne. Są 

one oprócz dokumentów pisanych i rysunków źródłem do poznania historii, 

jednakże nie sięgają zbyt daleko w głąb historii. O ile pierwsze wzmianki pisane 
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o Głogówki sięgają XIII w. to pierwsza śląska mapa pochodzi dopiero z poł. 

XVI w. Jest to tzw. mapa Marcina Helwiga z 1651 r. na której zaznaczono 

miasto Gloga – Głogówek z warownym zamkiem. 

 

 
Mapa Marcina Helwiga z 1651 r. 

 

W drugim dziesięcioleciu XVIII w. Jan Wolfgang Wieland rozpoczął 

prace nad Atlasem Śląska. Atlas składał się z 16 map, które zostały 

skorygowane przez Mateusza Schuberta w latach 1736-1740 i są nieocenionym 

źródłem wiedzy na temat Śląska. Na mapie tej zaznaczony jest obszar miasta 

Głogówek w granicach średniowiecznych murów obronnych, nie wyodrębniono 

założenia zamkowego. 

 

 
Mapa Wielanda-Schuberta z lat 1736-1740 

 

W czasie podboju przez śląska przez króla Prus Fryderyka Wielkiego 

wykonano w pod kierunkiem Friedricha Christiana von Wrede w latach 1748-

1752 nowe, bardzo dokładne mapy wojskowe. Mapy von Wrede’go 
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zdecydowanie przewyższają dokładnością poprzednie mapy. Ze względu na 

militarne przeznaczenie zaznaczono na niej wszystkie niezbędne armii do 

działań elementy: drogi, mosty, brody, lasy, rzeki, wody stojące, zamki, rausze, 

zespoły zabudowy. 

 

 
Głogówek - mapa Wredego z lat 1748-1752 z zaznaczonym zamkiem i ogrodami 

zamkowymi.  

 

Głogówek - mapa Wredego z zaznaczonym zespołem klasztoru franciszkanów i zespołem 

zamkowym. 

 

 
Plan miasta z XIX w. 
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Kalendarium. 

Zestawienie ważniejszych wydarzeń doprowadzone do 1999 r.  

 

Data Wydarzenie 

1076  - pierwsza wzmianka o Głogówku w źródłach ruskich[ 

1213-1217 - Głogówek wzmiankowany w dokumentach pod nazwą Glogov 

1264 - książę opolski Władysław I sprowadził do Głogówka 

franciszkanów i ofiarował plac pod budowę klasztoru i kościoła. 

Z jego osobą należy wiązać budowę czworobocznej wieży 

mieszkalnej z narożnymi ukośnymi przyporami 

1275 - nadanie miastu praw miejskich przez ks. Władysława 

1283 - Bolesław (Bolko I) syn Władysława książę opolski ustanawia 

Głogówek swoją drugą rezydencją. Rozbudowa wieży 

mieszkalnej. 

1296 - jako wójt wymieniony Konrad 

1297 - wzmianka o kasztelanie Michale Wulczic 

1311 - jako wójt wymieniony jest Arnold Larisch 

1318 - właścicielem Głogówka zostaje Bolesław I syn Bolka I   

1324 - przejście pod lenno czeskie 

1359 - Bolesław I zamieszkał na zamku w Głogówku 

1362/65? - śmierć Bolesława I, na zamku pozostaje jego żona Ofka i syn 

Henryk 

1373 - nadanie miastu magdeburskich praw miejskich przez księcia 

Henryka, dalsza rozbudowa zamku (wieży mieszkalnej) o 

skrzydło południowe i północne 

1379 - Henryk podnosi kościół parafialny do rangi kolegiaty 

1382 - Głogówek przechodzi po śmierci Henryka w posiadanie księcia 

opolskiego Władysława 

1388 - Władysław funduje klasztor Paulinów w Mochowie 

1393 - Ofka, księżna mazowiecka, żona Władysława utworzyła 

Ziemię Głogowską z miastem i zamkiem Głogówek i zamkiem 

Chrzelice 

1401 - śmierć księcia Władysława 

1406 - księżna Ofka przekazuje Ziemię Głogowską w dożywocie 

swoim bratankom Bolkowi IV księciu opolsko-niemodlińskiemu 

i Bernardowi  

1428 - najazd Husytów, splądrowanie klasztoru paulinów i miasta. 

Zamek ocalony dzięki przejściu Bolesława do obozu husyckiego 

1430 - księciem na Głogówku zostaje syn Bolka IV, Bolko V książę 

niemodliński i na Wielkich Strzelcach 

http://glogowek-online.pl/content/view/81/7/#_ftn18
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1460 - po bezpotomnej śmierci Bolka V Głogówek przechodzi na 

własność jego brata Mikołaja I, księcia opolskiego 

1476 - po śmierci Mikołaja I Głogówek dziedziczą jego synowie 

1478  - zniszczenie zamku przez pożar, śmierć Mikołaja I 

1532 - po śmierci Jana Dobrego ostatniego z Piastów Głogówek 

znajduje się we władaniu Habsburgów 

1558 - cesarz Ferdynand I oddaje Głogówek w zastaw księżnej 

węgierskiej Izabelli Zapolya z domu Jagiellonce, w zamku 

mieszka Otto von Zedlitz w żoną. 

1562 - cesarz wydzierżawia Głogówek rodzinie Oppersdorff 

1562-1571 - Jan Oppersdorff buduje na pozostałościach starego zamku 

trójskrzydłowy, renesansowy pałac wraz z budynkiem 

podzamcza od strony południowej, w którym na piętrze 

znajdowała się sala książęca. Skrzydła północne i południowe 

trójkondygnacyjne, skrzydło zachodnie (środkowe) 

dwukondygnacyjne.  

1566 - wzmianka o założeniu ogrodów, parku i sadzawek 

1584 Śmierć Jana Oppersdorffa, zamek wraz z posiadłościami 

obejmuje Jerzy II Oppersdorff 

1587 - nadbudowa zachodniego skrzydła o jedną kondygnację, oraz 

pokrycie całości ceramiczną dachówką. Dobudowa do skrzydła 

zachodniego od strony parku prostokątnego ryzalitu i okrągłej 

wieżyczki schodowej. Od strony miasta zostaje wybudowana 

ściana kurtynowa z cegły i kamiennych kolumn. Flankowanie 

zamku czterema cylindrycznymi wieżami usytuowanymi w 

narożach. Hełmy pokryte zostały pobielaną blachą. Podzamcze 

od strony miasta przerobiono na obszerny dziedziniec, 

wybudowano również browar, słodownię, piekarnię stajni i 

spichlerz. 

1597 - budowa wieży ciśnień napełniającej m.in. fontanny ustawione 

na dziedzińcu zamkowym jak i fosę od zamku ku bramie 

kozielskiej 

1606 - śmierć Jerzego II, zamkiem zawiaduje jego młodszy syn 

Rudolf, w tym czasie zlikwidowanie ściany kurtynowej Zamku 

Górnego i rozpoczęcie budowy jednokondygnacyjnego 

północnego skrzydła Zamku Dolnego oraz skrzydła 

południowego. W tym czasie zamek posiada już dekorację 

sgraffito 

1617 - właścicielem zamku zostaje brat Rudolfa Jan Jerzy III 

Oppersdorff , założyciel majoratu 

1618 - Jan Jerzy III nadbudowuje skrzydło północne Zamku Dolnego 

i buduje dwukondygnacyjne krużganki. 
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1631 - założenie drukarni w piwnicach wieży bibliotecznej w 

południowo-wschodnim narożu Zamku Dolnego 

1634 - budowa kaplicy Grobu Pańskiego w południowo-wschodnim 

narożu podzamcza 

1643 - splądrowanie zamku przez Szwedów, w dokumentach w 

Górnym Zamku wymienia się dwie kaplice św. Boromeusza i 

św. Huberta, położone naprzeciw siebie, wojsko splądrowało 

nową i starą jadalnię, niebieski i czerwony pokój (w płn. 

skrzydle zamku), salę balową, pokój muzyczny, teatr, długie 

pokoje, zbrojownię, aptekę i łazienkę wyłożoną muszlami 

1645 - Jan Jerzy Oppersdorff przystępuje do odbudowy zamku 

1646-1647 - zakończenie budowy skrzydła wschodniego, budowa kaplicy 

św. Jana  

1645 - zapłacono za zegar w wieży 

1648 - w wyniku podróży do Włoch, sprowadzenie włoskich 

budowniczych 

1650 - zakończenie budowy sygnaturki na kaplicy zamkowej 

1655 - pobyt Jana Kazimierza, króla Polski, na zamku 

1666 - zamek jest miejscem zebrań górnośląskich stanów 

1668 - zamontowanie ciosu z datą 1668 w południowej fasadzie 

kaplicy 

1671 - budowa trzech portali na Zamku Górnym od strony dziedzińca 

1672 - przebudowa wieży zegarowej na Zamku Dolnym oraz 

wyposażenie bramy wjazdowej w nowy późnorenesansowy 

(manierystyczny 1671-1672) portal w miejsce kamiennego 

obramienia. 

1689 - Henelis opisując zamek podkreśla jego architekturę, wspomina 

o ogrodzie i fortyfikacjach 

1730 - zamurowanie krużganku na piętrze, podmurowanie arkad i 

pogrubienie filarów w parterze, barokizacja elewacji 

zamkowych, wprowadzenie tynkowych obramień okiennych, 

boniowania oraz zasłonięcie renesansowej dekoracji sgraffito 

1743-1781 - rozbudowa skrzydła południowego, powstanie barokowej 

fasady kaplicy 

1781 - Głogówek przechodzi w posiadanie czeskiej linii 

Oppersdorffów 

1799 - wzmianka, że zamek chyli się ku upadkowi 

1800 r.  - pożar na zamku, wzmianka o zawaleniu się lukarn na dachach 

Zamku Górnego, mostu zwodzonego przy wjeździe do 

północnego skrzydła 

1806 - rozebranie renesansowych hełmów wież Zamku Górnego, 

rozbiórka budynku podzamcza z salą książęcą 
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1807 - sekularyzacja kaplic Zamku Górnego kaplice św. Boromeusza 

i św. Huberta zamienione na pomieszczenia mieszkalne 

1818 - panem na Głogówku zostaje Edward Jerzy (1800 – 1889) 

członek niemieckiego Reichstagu. Przeprowadził w latach 1848-

49 serię prac budowlanych na zamku w duchu neogotyku (w 

stylu Tudorów) oraz przekomponował park 

1828 - remont wieży zegarowej i kaplicy zamkowej św. Jana 

1848 – 1849 - architekt Gluck dokonał przebudowy Zamku Górnego, 

 budowa nowej marmurowej klatki schodowej w 

północno-zachodnim narożniku zamku górnego, 

  rozebranie starej klatki schodowej, która mieściła się w 

pobliżu portalu skrzydła północnego 

 budowa marmurowych schodów na jednym słupie na 

zakończeniu południowego skrzydła zamku górnego 

(rozebrane w 1958 r.) 

 budowa parterowej galerii łączącej obie klatki schodowe 

(rozebrana w 1958 r.) 

 nadbudowa zniszczonych wież i zwieńczenie ich 

neogotyckimi blankami 

 budowa portalu przy bramie w skrzydle północnym 

Zamku Dolnego 

 wymiana kolumny w portalu bramy w skrzydle 

wschodnim 

 budowa nowych stajni i utworzenie trzeciego dziedzińca 

przed zamkiem 

1889 - śmierć Edwarda Jerzego, przedostatnim ordynatem zostaje Jan 

Jerzy (1866 – 1930) 

1891 - przesklepienie tarasu widokowego w górnej partii ryzalitu 

zachodniego Zamku Górnego 

1903 - Przebudowa pomieszczeń zachodniego skrzydła Zamku 

Górnego, rozebranie części „murów piastowskich” w parterze, 

założenie centralnego ogrzewania i instalacji wodnej  

1914 - w zamku mieszczą się kwatery wojskowe i pomieszczenia dla 

jeńców 

1930 - przekazanie majoratu Wilhelmowi Janowi, w którego 

posiadaniu zamek jest do 1945 r. 

1956-57 - rozebranie dachów i budowa nowych, częściowa przebudowa 

stropów 

1958  - rozebranie galeriowego łącznika w Zamku Górnym, 

  rozebranie I kondygnacji dobudówki do skrzydła 

południowego Zamku Dolnego 

  rozebranie XIX w. okrągłej klatki schodowej skrzydła 
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południowego Zamku Górnego (obok wieży południowo-

wschodniej) 

  nadbudowa dwóch ośmiobocznych wież, zwieńczenie ich 

hełmami w stylu renesansowym na konstrukcji stalowej 

oraz nadbudowa zwieńczeń szczytów w stylu 

renesansowym 

 odbudowa dachów i szczytów nad tarasem Zamku 

Górnego od strony parku,  

 budowa stropów monolitycznych w skrzydle zachodnim 

Zamku Górnego 

 budowa klatki schodowej w skrzydle południowym 

Zamku Górnego, na osi portalu z 1671 r. z 

wykorzystaniem istniejącego dolnego biegu schodów do 

rozebranego w XIX w. budynku „Sali książęcej” 

1958-1959  remont skrzydła południowego Zamku Dolnego w tym: 

założenie żelbetowej klatki schodowej od strony 

zachodniej na miejscu rozebranej drewnianej, 

wychodzącej poza linię zewnętrzną murów budynku, 

wymiana drewnianej klatki schodowej przy kaplicy na 

żelbetową 

 remont skrzydła wschodniego Zamku Dolnego, w tym: 

renowacja wykonanych w tynku XVIII w. obramień 

okiennych I piętra, wymiana stolarki okiennej renowacja 

elewacji 

 remont budynku biblioteki, wymiana okien, renowacja 

elewacji ze zmianą wystroju (usunięcia narożnego 

boniowania) 

 renowacja elewacji kaplicy 

 uporządkowanie elewacji południowej skrzydła 

północnego Zamku Dolnego w tym: wydobycie 

istniejących kamiennych kolumn (granit) krużganka 

arkadowego zamurowanego ok. 1730 r. w ich ekspozycja 

w prostokątnych płycinach. Zaznaczenie w tynku arkad 

krużganka 

 umieszczenie w skrzydle wschodnim muzeum 

monograficznego malarza Jana Cybisa 

l. 70 XX w.  obniżenie poziomu bramy przejazdowej, budowa na 

dziedzińcu pawilonu handlowego. 

 

2005 r.  sprzedaż zamku w ręce prywatne. 

2012 r.  zwrot zamku gminie 

2014-2016  remont dachów z wymianą pokrycia dachowego 
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Zarys rozwoju przestrzennego. 

 

 

Podstawą do nakreślenia rozwoju przestrzennego założenia zamkowego w 

Głogówku są przede wszystkim badania archeologiczno-architektoniczne 

przeprowadzone przez Jerzego Romanowa i Lecha Stanisza w 1978 r. Badania 

te wykazały, że historia układu przestrzennego zespołu jest znacznie bardziej 

rozbudowana i skomplikowana niż przedstawiano to we wcześniejszych 

opracowaniach m.in. Jerzego Rozpędowskiego z 1958 r. 

Badania archeologiczne, architektoniczne zamku górnego w Głogówku, opracowane przez J. 

Romanowa, L. Stanisza, 1978 r. 

 

Badania archeologiczne ujawniły, że około połowy XIII w., za czasów 

panowania księcia Władysława, została wybudowana kamienna, czworoboczna 

wieża mieszkalna z przekątniowymi, narożnymi przyporami, otoczona fosą i 

wałem ziemnym. Wym. wieży 12.80 x 16,60 m Grubość murów zewnętrznych 

od 2-2,5 m. Piwnice wieży podzielone były na trzy pomieszczenia, fosa 
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zagłębiona była około 2,5 m poniżej posadowienia fundamentów wieży. 

Południowa ściana tej budowli tkwi w północnej ścianie obecnego skrzydła 

południowego zamku górnego.  

Pod koniec XIII w. książę opolski Bolesław (Bolko I) syn Władysława 

książę ustanawia Głogówek swoją drugą rezydencją. Rozbudowuje wieżę 

mieszkalną o skrzydło południowe, powstaje wtedy budowla w kształcie litery 

L. Otacza ją murem obronnym, od strony północnej do zamku dochodzi 

podwójny mur miejski, od strony zachodniej przebiegał mur pojedynczy 

usytuowany nad stromą skarpą (w piwnicy pod skrzydłem zachodnim 

zachowały się fragmenty muru obronnego z systemem arkad odporowych), dalej 

przebiegał w kierunku południowym z lekkim odchyleniem ku wschodowi. Od 

strony miasta zamek oddzielał ceglany mur kurtynowy o przebiegu w linii 

łamanej.  

Pod koniec XIV w., po śmierci Bolesława w 1362 lub 65 roku jego syn 

książę Henryk dokonuje dalszej rozbudowy średniowiecznego, gotyckiego 

zamku. Powstaje całe skrzydło południowe, a na murach miejskich skrzydło 

północne. Od zachodu istnieje mur kurtynowy. Taka forma zamku zamkniętego 

w nieregularnym czworoboki z wieżą mieszkalną pośrodku potwierdzona jest 

przed 1562 r., mieszkał w niej, do śmierci ostatniego z Piastów w 1532 r., Otto 

von Zedlitz wraz z żoną, wówczas wieżę wyposażył w kilka pokoi. 

Po śmierci Otto von Zedlitza w 1562 r. Głogówek zostaje 

wydzierżawiony Janowi von Oppersdorff. Małżeństwo Christiny von Zedlitz z 

Janem Oppersdorffem, które miało miejsce w 1561 otworzyło nowy rozdział w 

historii zamku. Oppersdorffowie to możny ród skoligacony z najważniejszymi 

rodami Śląska i Polski. W 1562 r. Oppersdorf przystępuje do generalnej 

przebudowy zamku z stylu renesansowym. W tym czasie zostaje rozebrana 

piastowska wieża znajdująca się w ruinie i dwa skrzydła zamku gotyckiego. 

Nowa budowla została posadowiona na średniowiecznych murach zamkowych i 

obronnych. Wątki gotyckie tej fazy są czytelne w wielu miejscach dzisiejszej 

elewacji zachodniej, elewacji wschodniej skrzydła południowego i elewacji 

północnej.  

Do 1571 r. Jan Oppersdorf wybudował trójskrzydłowy zamek, którego 

skrzydła północne i południowe posiadały początkowo trzy kondygnacje, a 

skrzydło środkowe dwie. Od strony południowej do korpusu zamkowego zostało 

dobudowane przedzamcze z wykorzystaniem miejskiego muru obronnego o 
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czym świadczy fakt, że budynek podzamcza z salą książęcą na piętrze nie 

posiada osi prostopadłej do skrzydła południowego. O istnieniu tego budynku 

do pocz. XIX w. świadczy ikonografia oraz pozostałości na elewacji 

południowej reszty jego muru w formie niewielkiego ryzalitu. 

 

 

Fragment weduty F.B. Wernhera z widokiem zamku Górnego 

i podzamcza. 

 

 Po śmierci Jana Oppersdorfa w 1584 jego następca Jerzy II kontynuuje 

prace budowlane przy zamku. Od zachodu do zachodniego skrzydła 

dobudowuje dwupokojowy ryzalit, w którym umieścił kaplicę św. Boromeusza i 

św. Huberta. Przy ryzalicie od południa wybudował okrągłą klatkę schodową 

zachowaną do dziś. Nadbudował także skrzydło zachodnie o trzecią 

kondygnację, oraz założył nowe ceramiczne dachy nad całością z lukarnami i 

wolutowymi spływami. W czterech narożach zamku zbudował cylindryczne 

wieże zwieńczone renesansowymi hełmami. Ściany zamku wraz z 

cylindrycznymi wieżami dzieliły gzymsy kordonowe na trzy kondygnacje, 

elewacje pokryto renesansowymi, geometrycznymi sgraffitami, okna otrzymały 

kamienne obramienia o sfazowanych narożach. Szczyty wschodnie bocznych 

skrzydeł posiadały wykroje ze spływami. Od strony wschodniej zamknął 

dziedziniec ścianą kurtynową z „kolumnami kamiennymi” (zachował się jej 
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fundament), ściana ta została rozebrana na początku XVII w. w związku z 

budową Zamku Dolnego. 

Około 1606 r. zostały zakończone prace budowlane na Zamku Górnym.  

W 1606 r. umiera Jerzy II, zamkiem zawiaduje jego młodszy syn Rudolf, 

w tym czasie nastąpiło zlikwidowanie ściany kurtynowej Zamku Górnego i 

rozpoczęcie budowy skrzydeł Zamku Dolnego, jednokondygnacyjnego, 

jednotraktowego skrzydła północnego i skrzydła południowego. Skrzydło 

północne powstało na miejscu wcześniejszej zabudowy gospodarczej, na co 

wskazuje nieregularny plan piwnicy i parteru oraz analiza układu okien i zasięgu 

dekoracji sgraffitowej.  

W 1617 r. właścicielem zamku zostaje Jan Jerzy III Oppersdorff 

najstarszy syn Jerzego II uważany za najwybitniejszego przedstawiciela rodu. 

Miastem i zamkiem władał on w latach 1617-1651. W 1618 r. przystępuje on do 

nadbudowy skrzydła północnego Zamku Dolnego o drugą kondygnację oraz 

dobudowy od południa traktu z krużgankiem. W dolnej części krużganek 

posiada 6 arkad zamkniętych łukiem spłaszczonym, w górnej toskańską, 

trzynastoosiową kolumnadę, odsłoniętą podczas prac remontowych w 1958 r. W 

1626 r. uzyskał tytuł hrabiego Rzeszy (Reichgraf), a w roku 1642 przekształcił 

majątek w ordynację rodową (majorat) i został pierwszym ordynatem. Był 

członkiem rady cesarskiej, starostą księstwa głogowskiego, land wójtem 

Górnych Łużyc.  

Rozpoczęta w 1606 roku budowa skrzydła południowego została 

ukończona około 1647 roku. Skrzydło to w kondygnacji górnej od południa 

posiadało drewniany ganek, od wschodu i zachodu renesansowe szczyty.  

Koncepcję zamknięcia całości skrzydłem wschodnim zaplanowano 

prawdopodobnie w chwili budowy skrzydeł bocznych Zamku Dolnego. W tym 

celu zamierzano wykorzystać istniejące budowle podzamcza (być może 

bastiony?) stąd nieregularny kształt planu obu narożnych budynków. Dane 

historyczne informują, że narożny budynek biblioteki wybudowano w latach 

1646-47, skrzydło wschodnie w 1645-47, a kaplicę w latach 1645-1668. 

Przeprowadzona w 2015 r. obserwacja wykopów w części południowej skrzydła 

wschodniego zamku dolnego ujawniła mury nowożytnego budynku istniejącego 

przed budową tej części skrzydła oraz wskazała na wcześniejszą metrykę tego 

budynku niż części środkowej skrzydła wschodniego. Potwierdziły to badania 

architektoniczne poddaszy skrzydeł południowego i wschodniego Zamku 
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Dolnego przeprowadzone we wrześniu 2014 r. przez mgr inż. arch. Pawła 

Filipowicza. W części narożnej południowo-wschodniej, na poziomie poddasza 

istnienie muru biblioteki wraz z przechodzącym tynkiem wyraźnie wskazuje, że 

poprzedza ono budowę ściany skrzydła wschodniego. Dane historyczne 

informują o istnieniu w 1631 drukarni, jednakże wówczas mieściła się ona w 

wieży przy północnym skrzydle zamku, pod salą biblioteczną. Natomiast analiza 

stylistyczna kamiennego portalu skrzydła wschodniego wskazuje na lata 20 te 

XVII w. Tak więc budowa zamku dolnego ciągnęła się wiele lat, a daty 

podawane w dokumentach są zapewne datami zakończenia budowy. 

W 1643 r. rezydencja Oppersdorffów została spustoszona przez wojska 

szwedzkie. Zamek został szybko odbudowany ze zniszczeń i w 1655 r. gościł 

przebywającego na wygnaniu króla polskiego Jana Kazimierza. W tym czasie 

dobrami zarządzał syn Jerzego III, Franciszek Euzebiusz I (1623-1691). 

Kontynuował on pro habsburską linię polityczną przodków, był członkiem rady 

cesarskiej, pułkownikiem, a w latach 1656-1691 starostą księstwa opolsko-

raciborskiego. Franciszek Euzebiusz ożeniony był z Anną von Bess. 

W roku 1646 zakończono prace przy budowie narożnej biblioteki, a w 

1668 r. zakończono prace budowlane w kaplicy św. Jana. Data ta widnieje w 

szczycie na elewacji południowej kaplicy. 

 

 

Data 1688 r. w szczycie elewacji południowej kaplicy. 

 

Ostateczny kształt przestrzenny rezydencja Oppersdorffów otrzymała w 

połowie XVII wieku, za czasów panowania Franciszek Euzebiusz I, II ordynata. 

Przebudowano wówczas budynek bramy (lata 1671-72) i ozdobiono go pięknym 

późnorenesansowym portalem, kamiennym rzeźbiarsko opracowanym portalem 
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ujmującym zamknięty łukiem spłaszczonym przejazd bramny. Prace 

przeprowadzone w późniejszych czasach dotyczyły tylko zmian 

architektonicznych, głównie w obrębie elewacji, oraz nieznacznej zmiany brył 

niektórych budynków. Za panowania Franciszka Euzebiusza, wykonano także 

portale na Zamku Górnym datowane na 1671 r. 

Nie znajduje potwierdzenia w badaniach architektonicznych informacja, 

że wieża skrzydła wschodniego była pierwotnie cylindryczna (T. Chrzanowski). 

Umieszczona nad przejazdem bramnym, pomiędzy częściami wschodnią i 

zachodnią skrzydła wschodniego, wieża na poziomie poddasza jest połączona z 

jego przestrzeniami przejściami w murze. Od strony poddaszy naroża wieży 

posiadają boniowania, co świadczy o tym, że dach skrzydła wschodniego 

posiadał pierwotnie inną geometrię, posiadał mniejszy spadek, a mury wieży 

były odsłonięte w większym stopniu. Wieża o rzucie prostokąta przechodzi 

wyżej, za pośrednictwem żagli w kształt nieregularnego ośmioboku. Najniższa 

partia wieży posiada sklepienie, powyżej którego znajduje się belkowy strop 

dekorowany profilami. Wskazuje to chronologię powstania wieży jako obiektu 

późniejszego w stosunku do całego skrzydła, co jest trudne do pogodzenia z 

historyczną informacją o zakupie zegara do wieży w 1645 r. Na wieży 

znajdowały się dwa zegary: mechaniczny ze wskazówkami i słoneczny poniżej 

niego. Na płaszczyźnie żagla w narożniku południowo-zachodnim wieży 

rozpoznano datę 1672 wykonaną na powierzchni tynku, prawdopodobnie 

przebudowy wieży lub hełmu.  

Po śmierci Franciszka Euzebiusza I w 1691 r. majątek odziedziczył Jan 

Jerzy IV (1649-1693), tajny radca dworu cesarskiego, w latach 1691-93 starosta 

księstwa opolsko-raciborskiego. Po nim IV ordynatem został brat Franciszek 

Euzebiusz II Juliusz (1650-1714), ostatni męski potomek głównej linii 

Oppersdorffów, właściciel państw Frýdek i Racibórz, pułkownik i tajny radca 

cesarski, sędzia ziemski księstwa opolsko-raciborskiego. Po jego śmierci 

majorat głogówecki przejął Jerzy V Fryderyk (1653-1743) z morawskiej linii 

rodu. Był on komornikiem cesarskim, tajnym radcą dworu, starostą Brna, od 

1719 r. właścicielem państwa Dřevohostice. Po nim wszystkie majątki 

odziedziczył bratanek Henryk Ferdynand (1711-1781).  

W czasach panowania Henryka Ferdynanda (1711-1781) VI ordynata 

zamek przekształcono w stylu barokowym. W 1730 r. został zamurowany 

krużganek na pierwszym piętrze w skrzydle północnym zamku dolnego. 

Wówczas podmurowano także podłucza łęków w parterze ozdabiając je rustyką.  
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W latach 1743-1781 dostawiono do kaplicy od strony dziedzińca 

niewielką kruchtę występującą przed lico elewacji skrzydła południowego. 

Zwieńczona szczytem elewacja kaplicy otrzymała bogaty, barokowy wystrój, 

gdzie dominuje wertykalizm podziałów zewnętrznych zdwojonymi pilastrami.- 

oraz silnie wyładowane gzymsy. Ściany zamkowej kaplicy ozdobiły freski 

Franciszka Sebastiniego. Na ścianie ołtarzowej znajduje się iluzjonistyczna 

polichromia przedstawiająca retabulum ołtarzowe o dekoracji rokokowej. Na 

sklepieniu scena ze św. Janem Chrzcicielem, Zwiastowanie oraz ponad chórem 

muzycznym anioły, a w polach między lunetami wazony kwiatowe. Na ścianach 

znalazły się sceny figuralne przedstawiające: Kazanie na Górze i Chrzest w 

Jordanie oraz rokokowa dekoracja z puttami. Rozbudowano również skrzydło 

południowe o ganek w pierwszej kondygnacji murowany, w drugiej w 

konstrukcji drewnianej. Obecnie istnieje tylko kondygnacja dolna, murowana. 

 

  

Część północna kaplicy - kruchta od strony 

dziedzińca dostawiona w 1743-1781 

 

Barokowa artykulacja zdwojonymi 

pilastrami z kapitelami kompozytowymi. 
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Barokizacji poddano także elewacje zamku górnego od strony dziedzińca, 

oraz zamku dolnego. Parter wnętrza dziedzińca górnego otrzymał boniowania w 

tynku oraz uszate obramienia okien z fartuchami i nadokiennikami.  

 

Elewacja północna skrzydła południowego zamku górnego stan z 1958 r. (karta zielona – 

archiwum WKZ Opole) 

Barokizacja objęła także zamek dolny, gdzie nowopowstałe okna 

kondygnacji krużgankowej (po zamurowaniu krużganka w 1730 r.) w skrzydle 

południowym otrzymały podobne obramienia. Analogiczny wystrój posiadało 
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skrzydło wschodnie gdzie boniowanie zachowało się w narożach wieży 

zegarowej nad przejazdem bramnym oraz czworoboczna baszta budynku dawnej 

biblioteki akcentujące narożniki (skute w 1958 r.). 

 

Baszta w narożu południowo-wschodnim stan z 1957 r. zachowane boniowanie naroży 

oraz pierwotny wykrój otworu okiennego w II kondygnacji. 

 

Następnie majorat głogówecki trafił w ręce Józefa Wacława Franciszka 

Antoniego Jana Nepomucena (1724-1785) z czeskiej linii Oppersdorffów. 

Ósmym ordynatem został jego wnuk Franciszek Joachim Wacław (1778-1818). 

W czasach tych, na przełomie XVIII i XIX w. zamek chylił się ku upadkowi i 

popadał w ruinę. Złą sytuację pogłębił pożar w 1800 r., który doprowadził do 

zawalenia się dachów i lukarn. Zniszczeniu uległ również  zwodzony most przy 

wjeździe do skrzydła północnego. W 1806 r. zostały rozebrane renesansowe 
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hełmy wież zamku Górnego oraz budynek podzamcza z dawną „salą książęcą” 

na piętrze przylegający od południa do skrzydła południowego zamku górnego. 

Jjesienią 1806 roku w odnowionych wnętrzach zamku hrabiego Franciszka 

Joachima Oppersdorffa przebywał kompozytor Ludwig van Beethoven. 

Zadedykował on rodzinie Oppersdorffów IV Symfonię b-dur, którą 

komponował podczas pobytu na zamku. 

 

Następcą hrabiego Franciszka Joachima VIII. ordynata dóbr 

głogóweckich, po przedwczesnej śmierci ojca, został w wieku 18 lat Edward 

Jerzy (1800 – 1889), IX ordynat, panujący przez 71 lat (1818 – 1889). Był on 

członkiem niemieckiego Reichstagu, jako deputowany na powiat prudnicki. W 

czasie swojego panowania przeprowadził serię prac budowlanych na zamku. W 

połowie XIX w. pod kierownictwem architekta Glücka przeprowadził 

neogotycką przebudowę Zamku Górnego oraz przekształcił otaczający 

rezydencję park w stylu angielskim.  

 

Przeprowadzone prace dotyczyły nie tylko zmian we wnętrzach, ale także 

brył i ich architektury oraz wystroju elewacji. Wprowadzone nowe elementy 

zatarły do pewnego stopnia czytelność pierwotnego układu przestrzennego 

zamku i jego architektury. 

 

W latach 1848-1849 wykonano nowe, neogotyckie zwieńczenie wież, 

których renesansowe hełmy zostały rozebrane w 1806 r. Na ośmiobocznych, o 

konstrukcji szkieletowej hełmach założono krenelażowi zwieńczenia, wysunięte 

przed lico ścian na niewielkich kroksztynach. 

Przebudowano także ryzalit zachodni, rozbudowując go w kierunku 

północnym o pomieszczenie mieszczące nową, marmurową klatkę schodową. 

Zlikwidowano szczyty i wysoki dach, podniesiono koronę murów budując 

ścianę attykową, a nad całym ryzalitem i klatką schodową założono taras.  

Ponadto rozebrano starą klatkę schodową, która mieściła się w pobliżu 

portalu skrzydła północnego (na styku Zamku Górnego z Dolnym) i 

wybudowano nową, łączącą się z parterową galerią rozdzielającą dziedziniec 

Zamku Dolnego i Zamku Górnego (galeria to zbudowana w stylu 

neoklasycystycznym została rozebrana w 1958 r.).  

Przy skrzydle południowym Zamku Górnego od wschodu dostawiono 

trójkondygnacyjny budynek mieszczący nową klatkę schodową z marmurowymi 

http://opolskie.regiopedia.pl/wiki/Franciszek_Joachim_Oppersdorff
http://opolskie.regiopedia.pl/wiki/Franciszek_Joachim_Oppersdorff
http://opolskie.regiopedia.pl/wiki/Oppersdorffowie
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schodami na jednym słupie (rozebrane w 1958 r.). Parterowa galeria łączyła 

obie klatki schodowe. 

 

W części wschodniej północnego skrzydła Zamku Dolnego, przy bramie 

przejazdowej założono nowy, neoklasycystyczny portal.  

 

W istotny sposób zmieniono również kompozycję późnorenesansowego 

portalu bramnego pośrodku skrzydła wschodniego. Na skutek poszerzenia 

przejazdu i otworu bramnego usunięto południową kolumnę podtrzymującą 

gzyms zastępując ją esownicową konsolą. Odtąd portal o niesymetrycznej 

kompozycji a otwór bramny lekko przesunięty na południe od osi wieży 

zegarowej. 

 

 

 
Badania archeologiczne, architektoniczne zamku górnego w Głogówku– piętro, opracowane 

przez J. Romanowa, L. Stanisza, 1978 r. 
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W ramach prac wykonano również nowy kostium architektoniczny, 

elewacje pokryto nowymi tynkami gładkimi zasłaniając renesansowe sgraffito 

Wymieniono znaczną część stolarki okiennej. Tadeusz Chrzanowski pisze o tej 

istotnej przebudowie następująco: „Utrzymana w duchu historyzmu i mieszająca 

elementy neogotyku angielskiego (tudorowskiego) z postschinklowskim 

klasycyzmem (…). 

Na dziedzińcu, przed skrzydłem wschodnim wybudowano nowe stajnie i 

utworzono w ten sposób trzeci dziedziniec przed zamkiem. 

W 1889 r. dziesiątym ordynatem został wnuk Edwarda Jan Baptysta 

(1866-1948), żonaty z Dorotą Leontyną Marią księżną Radziwiłł. Jan Baptysta 

związany blisko z polską arystokracją i znany z propolskich sympatii miał sporo 

problemów z władzami lokalnymi po przeprowadzonym w 1921 r. plebiscycie. 

Ostatecznie w 1930 r. przekazał majątki najstarszemu synowi Wilhelmowi 

Karolowi Jedenasty ordynat Wilhelm von Oppersdorff w 1935 r. rozwiązał 

majorat. W zamku w Głogówku pozostał z rodziną do 1945 r., kiedy to wyjechał 

przed naciągającą Armią Czerwoną. Fotografie sprzed drugiej wojny światowej 

wskazują, że zamek już w czasach ostatnich Oppersdorffów zaczął podupadać.  

 

W czasie działań wojennych budynek nie ucierpiał. Po wojnie został 

znacjonalizowany. Ogrom obiektu i zakres prac przerastał możliwości 

miejscowych władz. W 1957 r. przeprowadzono pierwsze prace remontowe. 

Przebudowano dachy, zabezpieczono stropy klatek schodowych i zwieńczeń 

wież. W 1958 r. w wyniku prac konserwatorskich dwie wieże południowe w 

Zamku Górnym otrzymały neorenesansowe hełmy ustawione na ośmiobocznych 

bębnach. Usunięto boniowania w parterze skrzydeł północnego i południowego 

Zamku Górnego, założono neorenesansowy szczyt na zakończeniu skrzydła 

południowego od wschodu. Uczytelniono krużganek w skrzydle północnym 

Zamku Dolnego poprzez wyodrębnienie kolumienek i aranżację na elewacji 

arkad. W skrzydle południowym założono żelbetowe stropy i lastrykowe 

schody. W skrzydle wschodnim zamku urządzono siedzibę muzeum 

monograficznego malarza Jana Cybisa. Ponadto funkcjonowały w nim sklepy, 

biura i magazyny. W 2005 r. zamek w Głogówku został sprzedany prywatnemu 

inwestorowi, który miał urządzić w nim centrum hotelowo-konferencyjne. W 

2013 r. władze Głogówka odzyskały zabytek. 
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Rozwarstwienie chronologiczne zamku wg. J. Rozpędowskiego. 

 

 

OPIS, ANALIZA FORMY. 

 

Zamek zlokalizowany jest w północno-zachodnim narożu historycznej 

części Głogówka, na wysokiej skarpie wznoszącej się przy dolinie rzeki 

Osobłogi, powiązany z obwodem murów miejskich. Zbudowany w stylu 

późnorenesansowym, barokowym i neogotyckim na zrębach murów gotyckich. 

Stanowi cenny przykład architektury rezydencjonalnej. Murowany z kamienia i 

cegły, otynkowany.  

Składa się z trzyskrzydłowego Zamku Górnego oraz połączonego z nim 

od północy trzyskrzydłowego Zamku Dolnego.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82og%C3%B3wek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osob%C5%82oga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
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ZAMEK GÓRNY: 

 

 

Zamek Górny na planie litery „C” o nierównych ramionach, skrzydła 

prostokątne, nakryte wysokimi dachami siodłowymi. Bryła zwarta, 

niesymetryczna, flankowana w narożach czterema cylindrycznymi, górą 

ośmiobocznymi wieżami. Dwie wieże ujmujące skrzydło południowe kryte 

hełmami neobarokowymi z latarniami. Wieża w narożu północno-zachodnim 

zawalona w części górnej, przykryta prowizorycznym daszkiem pulpitowym 

kryty papą. Wieża przy skrzydle północnym od wschodu zwieńczona 

krenelażem.  

Przy skrzydle zachodnim od południa prostokątny ryzalit z tarasem w 

narożu. Między ryzalitem a skrzydłem zachodnim okrągła, smukła wieżyczka 

schodowa zwieńczona krenelażem. W kalenicy dachu prostokątne kominy. 
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Zamek w całości podpiwniczony, piwnice częściowo dwukondygnacyjne 

(pod południowym pomieszczeniem ryzalitu i wschodnim w skrzydle 

południowym). Wieże niepodpiwniczone. W piwnicach ceglane sklepienia 

kolebkowe, w skrzydle zachodnim częściowo stropy odcinkowe Kleina. 

 

 

 
 

 

Skrzydło południowe prostokątne, wydłużone na osi wschód-zachód,  

z nieznacznym ryzalitem na osi elewacji południowej (zewnętrznej) 

stanowiącym pozostałość po przylegającym do 1806 r. budynku mieszczącym 

„salę książęcą”. W elewacji od południa i w elewacji wschodnie przy wieży 

zachowane wątki gotyckie. W parterze układ pomieszczeń jednotraktowy, 

amfiladowy. Na piętrze układ jednotraktowy z korytarzem od strony dziedzińca, 

wnętrza przekryte stropami.  
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Skrzydło południowe elewacja północna. 

 

Elewacja północna w parterze 5-osiowa, otwory okienne kwadratowe w 

rytmie 2:2:1, wejście w osi 4-ej zamknięte łukiem pełnym, ujęte barokowym 

portalem. Okna w uszatych obramieniach z płaskiej listwy, o analogicznym 

wykroju u góry i u dołu okna. W oknach skośnie kraty przewlekane z XVIII w. 

z kolistym motywem w trzech punktach na przecięciu krat. W II kondygnacji 6-

osiowa, okna prostokątne, w regularnym rytmie 2:2:2. Wokół okien uszate 

obramienia z profilowanej listwy przechodzące w falisty naczółek z kluczem. 

Okna na profilowanych parapetach, pod parapetami fartuchy o wykroju falistym 

z płaskiej listwy. Pomiędzy II a III kondygnacją profilowany gzyms z 

obdaszkiem z dachówek. III kondygnacja 7 osiowa, okna zbliżone do kwadratu 

w rytmie 3:2:2. Wokół okien uszate opaski, nad oknami proste nadokienniki. 

Portal kamienny, piaskowcowy. Otwór drzwiowy zamknięty półkoliście, 

ujęty archiwoltą z profilem, wspartą na czworobocznych filarkach, których 

ścianki czołowe dekorowane prostokątną, uskokową płyciną. Otwór flankowały 

dwie kolumny z kompozytowymi kapitelami (obecnie nie istnieją) ustawione na 

bazach i czworobocznych cokołach. Ścianki cokołów dekorowane 

kwadratowymi płycinami, obecnie zachowany prawy (zachodni) cokół z bazą 
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kolumny. Nad archiwoltą płaskorzeźbiona w tynku dekoracja z motywem 

panopliów (miecze, strzały, hełmy, sztandary, wojskowe instrumenty muzyczne) 

Na kolumnach wsparty, za pośrednictwem impostów, przerwany, 

trójkątny naczółek, w jego centrum herb Oppersdorffów z trzymany przez 

stojące lwy (zachowany lew prawy, od zachodu). Pod tarczą herbową data 1671. 

Na krańcach naczółka kamienne kule na cokołach z metalowymi płomieniami 

(destrukt).  

 

 

 
Portal w skrzydle południowym z herbem Oppersdorffów 

 

Elewacja wschodnia: złożona ze ściany szczytowej skrzydła południowego  

i narożnej wieży. Ściana szczytowa 1 osiowa, prostokątne otwory okienne 

usytuowane przy narożniku północnym. Zwieńczona szczytem 
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zrekonstruowanym w 1958 r., ze spływami wolutowymi i trójkątnym 

naczółkiem w wierzchołku. Szczyt otynkowany dzielony horyzontalnie 

gzymsami na trzy strefy, wertykalnie lizenami w najniższej strefie, konsolą w 

środkowej. Niższe kondygnacje zachowane w stanie po rozbiórce 

przylegającego od wschodu budynku mieszczącego klatkę schodową. W dolnej 

kondygnacji, nad zamurowanym otworem zachowany gotycki wątek muru z 

cegłą zendrówką. 

 

 
Elewacja wschodnia skrzydła południowego, zrekonstruowany w 1958 r. szczyt. 

 

Wieża podzielona gzymsami na pięć kondygnacji, trzy dolne kondygnacje 

cylindryczne, częściowo otynkowane, tynk z dekoracją sgraffito z motywem 

pryzmatycznych, prostokątnych boni ułożonych poziomo. Dwie górne 

kondygnacje ośmioboczne, murowane w konstrukcji szkieletowej, otynkowane 
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gładko, artykułowane poziomo wydatnymi, profilowanymi gzymsami: 

kordonowym i koronującym. W każdym z boków prostokątne okienko 

obwiedzione rytą w tynku opaską. Hełm baniasty z latarnią, zwieńczony kulą z 

iglicą.  

 

 
Elewacja wschodnia skrzydła południowego zamku dolnego przed rozbiórką w 1958 r. 

dobudówki mieszczącej klatkę schodową i rekonstrukcją renesansowego szczytu. 

 

Elewacja południowa – na wysokim podpiwniczeniu, 6 osiowa, otwory okienne 

prostokątne w rytmie 2:2:2, dwie osie środkowe w płytkim ryzalicie 

ukształtowanym po rozbiórce przylegającego od południa budynku z „salą 

książęcą”. Okna każdej kondygnacji o zróżnicowanej wielkości, największe na 1 

piętrze (piano nobile), najmniejsze, zbliżone do kwadratu w III kondygnacji. W 

przyziemiu ryzalitu dwie arkady zamknięte łukiem pełnym, od wschodu (w 

ścianie budynku) szeroka nisza zamknięta łukiem obniżonym z zachowanym 
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wątkiem gotyckim. Okna parteru bez obramień, II kondygnacji okna osi 1-2 i 5-

6 bez obramień z prostym naczółkiem w formie odcinka profilowanego gzymsu, 

w ryzalicie (3-4 oś) okna w profilowanych obramieniach, zwieńczone prostym 

naczółkiem w formie odcinka profilowanego gzymsu. Pomiędzy II a III 

kondygnacją profilowany gzyms kordonowy. Okna III kondygnacji bez 

obramień. Nad całością profilowany gzyms okapowy.  

 

 
Elewacja południowa skrzydła południowego - stan obecny, 2016 r. 

 
Elewacja południowa skrzydła południowego - stan 1930 r. 
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W II i III kondygnacji na powierzchni ścian, za wyjątkiem ryzalitu, 

zachowane renesansowe sgraffito z motywem pryzmatycznych, prostokątnych 

boni ułożonych poziomo. Ryzalit otynkowany gładko, bez dekoracji sgraffito. 

Elewację południową flankują dwie wieże usytuowane w narożach. Wieża od 

wschodu z zachowanymi powierzchniami pokrytymi sgraffito i jedną osią 

okienną usytuowaną na styku z elewacją południową, z oknami o analogicznej 

kompozycji. Wieża od zachodu otynkowana gładko, bez renesansowej 

dekoracji, dzielona gzymsami na pięć kondygnacji. Trzy dolne kondygnacje 

cylindryczne, na poziomie I i III kondygnacji prostokątne okienka, w II 

kondygnacji loggia zamknięta półkoliście. Dwie górne kondygnacje 

ośmioboczne, wzniesione w konstrukcji szkieletowej, w każdym z boków 

prostokątne okienko obwiedzione rytą w tynku opaską. Hełm baniasty z latarnią, 

zwieńczony kulą z iglicą.  

 
Wieża narożna usytuowana od zachodu przy skrzydle południowym. 

 



S t r o n a  | 39 

 

Skrzydło zachodnie – prostokątne, wydłużone na osi północ-południe. Od 

zachodu dostawiony prostokątny ryzalit z okrągłą klatką schodową w narożu 

południowo-wschodnim, od północy dziewiętnastowieczna dobudówka 

mieszczącą reprezentacyjne, wachlarzowe schody. Pomieszczenia w układzie 

amfiladowym. Elewacja od strony dziedzińca siedmioosiowa, osie w rytmie 

2:3:2, w osi środkowej (4-ej) barokowy portal. Okna prostokątne, o 

zróżnicowanej wielkości na poszczególnych kondygnacjach. W I kondygnacji 

małe kwadratowe, bez opasek, w oknach skośnie kraty przewlekane z XVIII w. 

z kolistym motywem w trzech punktach na przecięciu krat. W II kondygnacji 

okna prostokątne, z uszatymi obramieniami z profilowanej listwy przechodzącej 

nad oknem w falisty naczółek z kluczem. Okna na profilowanych parapetach, 

pod parapetami fartuchy o wykroju falistym z płaskiej listwy.  

 

 
Skrzydło zachodnie Zamku Górnego, elewacja wschodnia, stan obecny 2016 r. 

 

Pomiędzy II a III kondygnacją profilowany gzyms z obdaszkiem z 

dachówek. Ponad gzymsem fryz o uproszczonym ornamencie okuciowym 

złożonym z listew tworzących motywy owalne, okrągłe i prostokątne. Okna III 

kondygnacji na wspólnym, listwowym gzymsie podokiennym, umieszczone w 

płytkich prostokątnych niszach o zaokrąglonych narożnikach. Okna w kształcie 
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zbliżonym do kwadratu, w uszatych opaskach z płaskiej listwy, powyżej proste , 

profilowane nadokienniki. Nad całością profilowany gzyms podokapowy. 

Portal kamienny, piaskowcowy. Otwór drzwiowy zamknięty półkoliście, 

ujęty archiwoltą z profilem, wspartą na czworobocznych filarkach, których 

ścianki czołowe dekorowane prostokątną, uskokową płyciną. Otwór flankowany 

kolumnami kompozytowymi na bazach i czworobocznych cokołach. Ścianki 

cokołów dekorowane rautami. Trójkątne pola nad archiwoltą  zdobione rozetami 

wykonanymi w tynku.  

 
 

Na kolumnach wsparty, za pośrednictwem impostów, przerwany, 

trójkątny naczółek, w jego centrum w gzymsie kartusz z inskrypcją łacińską 

„Fortuna i szczęście nie zawsze do siebie należą”. W przerwanym naczółku na 

kuli rzeźbiona postać Fortuny (nie istnieje). Pod rzeźbą data 1671. Na krańcach 

naczółka kamienne kule na cokołach z metalowymi płomieniami (destrukt).  
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Pomiędzy I a II kondygnacją stalowe kotwy. 

 

Elewacja zachodnia: dwuczłonowa, złożona z 5-osiowej części północnej, 

zwieńczonej tarasem, mieszczącej XVI w. ryzalit zachodni i dobudowaną do 

niego od północy prostokątną (XIX w.) klatkę schodową ze ściętym 

narożnikiem oraz części południowej (właściwe skrzydło) o nieregularnym 

układzie okien. W narożu pomiędzy ryzalitem a skrzydłem okrągła wieżyczka 

mieszcząca klatkę schodową. Wieżyczka pięciokondygnacyjna, od poziomu II 

kondygnacji dzielona poziomo profilowanymi gzymsami, przechodzącymi z 

elewacji bocznych. Zwieńczona blankami nadwieszonymi na profilowanych 

wspornikach. W przyziemiu zamknięty łukiem odcinkowym otwór drzwiowy 

(obecnie zamurowany bloczkami z betonu), w II, III i IV małe kondygnacji 

prostokątne otwory okienne, w V ej okulus ,nad nim zamknięty łukiem pełnym 

otwór okienny.  

 

  
Wieżyczka schodowa w narożu skrzydła zachodniego i ryzalitu. 
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Część południowa elewacji zachodniej dzielona gzymsami na trzy kondygnacje, 

okna prostokątne o nieregularnym układzie i zróżnicowanych gabarytach. W 

partii piwnic małe kwadratowe okienko, w I kondygnacji dwa prostokątne 

otwory okienne bez opasek, w oknach kraty skośnie kraty przewlekane z XVIII 

w. z kolistym motywem w trzech punktach, na przecięciu krat. W II 

kondygnacji dwa prostokątne otwory okienne, prawy umieszczony częściowo w 

grubości muru narożnej wieży, nad lewym odcinek gzymsu nadokiennego. Okna 

III kondygnacji bez obramień. Nad całością profilowany gzyms okapowy.  

 

 
II i III kondygnacja części południowej elewacji zachodniej. 

 

Na lewo od okna w II kondygnacji zachowany fragment pierwotnej dekoracji 

sgraffito z motywem prostokątnej, pryzmatycznej boni ułożonej poziomo. 
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Część północna elewacji zachodniej mieszcząca ryzalit i pomieszczenie klatki schodowej. 

 
Elewacja zachodnia skrzydła zachodniego - stan 1930 r. 

 

Część północna elewacji zachodniej na wysokim cokole. Okna piwnic 

umieszczone na dwóch poziomach, w niższym jedno kwadratowe okno kratą, w 

górnym 5 prostokątnych okien. Otwory o zróżnicowanej wielkości, 
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rozmieszczone w rytmie 2:2:1. W osiach 1,2 prostokątne, w tynkowych, 

profilowanych opaskach, w osi 1-ej blenda, w osi 2-ej krata. W osiach 3,4,5 

otwory mniejsze z kratami. W kondygnacji parteru okna prostokątne o 

jednolitych wymiarach, położone na zróżnicowanym poziomie; okna osi 1,2 

usytuowane wyżej, okna osi 3,4,5 niżej. W oknach ozdobne skośne kraty. Górna 

kondygnacja piwnic i parter ujęte w narożach boniowaniem.  

Pomiędzy I a II kondygnacją profilowany gzyms kordonowy. Okna II 

kondygnacji o analogicznej kompozycji, zamknięte łukiem odcinkowym, 

zwieńczone profilowanym naczółkiem odcinkowym. W osiach 1,2,3,4 wtórne 

nadproża zmniejszające wysokość okien, w osi 5 ej blenda.  

Pomiędzy II a III kondygnacją profilowany gzyms kordonowy. III 

kondygnacja w formie mezzanina, okna zbliżone do kwadratu, bez obramień. 

Pomiędzy osią 1-ą a ściętym narożnikiem duże, prostokątne okno.  

Nad całością gzyms koronujący i prosta ściana attykowa osłaniająca taras. 

 W ściętym narożnik udo poziomu II kondygnacji boniowanie, w II 

kondygnacji blenda zamknięta łukiem odcinkowym, zwieńczona profilowanym 

naczółkiem odcinkowym. W III kondygnacji prostokątne okno bez obramienia. 

 

Skrzydło północne prostokątne, wydłużone na osi wschód-zachód, 

trójkondygnacyjne, kryte wysokim dachem dwuspadowym. Skrzydło północne 

połączone jest ze skrzydłem północnym Zamku Dolnego. W narożniku 

północno-wschodnim baszta wtopiona częściowo w skrzydło północne Zamku 

Dolnego. We wschodniej części elewacji 2 osiowy ryzalit o ściętym narożniku, 

mieszczący klatkę schodową.  

Układ wnętrz jednotraktowy, częściowo z korytarzem od strony dziedzińca. W 

części pomieszczeń zachowane sklepienia kolebkowe z lunetami i sklepienia 

kolebkowo-krzyżowe. Część pomieszczeń zmodernizowana w XIX w.  

 

Elewacja południowa - od strony dziedzińca: w I i II kondygnacji 5 – osiowa, w 

III kondygnacji 7 – osiowa. Okna o analogicznej formie i kompozycji jak w 

pozostałych elewacjach od strony dziedzińca. W osi 4-ej barokowy portal 

ujmujący zamknięty półkoliście otwór drzwiowy.  

Portal kamienny, piaskowcowy, ujęty archiwoltą z profilem, wspartą na 

czworobocznych filarkach, których ścianki czołowe dekorowane prostokątną, 

uskokową płyciną. Otwór flankowany dwiema kolumnami z kompozytowymi 

kapitelami ustawionymi na bazach i czworobocznych cokołach. Ścianki 

cokołów dekorowane kwadratowymi płycinami. Nad archiwoltą 



S t r o n a  | 45 

 

płaskorzeźbiona w tynku dekoracja z motywem panopliów (miecze, strzały, 

hełmy, sztandary, wojskowe instrumenty muzyczne). 

Na kolumnach wsparty, za pośrednictwem impostów, przerwany, 

trójkątny naczółek, w jego centrum herb rodu von Bess - na polu tarczy dwa 

czarne orły na złotym tle oraz dwa srebrne koronowane lwy na czerwonym tle. 

Znaki te umieszczono na przeciwległych przekątnych. Tarcza pierwotnie 

trzymana przez stojące lwy (obecnie niezachowane), wokół płaskorzeźbione w 

tynku kiście winogron i kwiaty.  

Pod tarczą herbową data 1671. Na krańcach naczółka kamienne kule na 

cokołach z metalowymi płomieniami (destrukt).  

 

We wschodniej części elewacji 2 osiowy ryzalit o ściętym narożniku. W I 

kondygnacji w osi 2 prostokątny otwór drzwiowy. Kompozycja i dekoracja 

elewacji analogiczna jak w pozostałych osiach okiennych. 

 

 

 
Zamek górny –elewacja południowa skrzydła północnego. 
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Portal z herbem rodu von Bess. 

 

 

Elewacja północna: 

 

Wieloosiowa, rozczłonkowana trzema wieżami: półkolistą od zachodu 

ośmioboczną pośrodku i cylindryczną od wschodu na styku z Zamkiem 

Dolnym. Trzykondygnacyjna, na wysokich piwnicach, kondygnacje wydzielone 

profilowanymi gzymsami: podwójnym kordonowym między I a II kondygnacją, 

wąskim między II a III kondygnacją oraz wydatnym koronującym. Wieża 

zachodnia (XVI w.) znacznie wtopiona w bryłę budynku, lekkim łukiem od 

zachodu wychodząca przed lico elewacji, bez otworów. Górna część, do 
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poziomu kroksztynów, zawalona, nakryta prowizorycznym daszkiem 

jednospadowym. Przy niej od wschodu dobudowany w XIX w. jednoosiowy 

łącznik z ośmioboczną wieżą (XIX w.). Okna wieży i łącznika prostokątne, ujęte 

w I kondygnacji profilowanymi opaskami uszatymi, w II kondygnacji 

profilowanymi z prostym naczółkiem, w III kondygnacji bez naczółka. Wieża 

zwieńczona gzymsem koronującym. 

Część pomiędzy cylindryczną wieżą wschodnią (XVI w., przebudowa w 

stylu neogotyckim) a wieżą ośmioboczną (XIX w.) 7-osiowa, okna prostokątne 

w rytmie 4:3, pomiędzy 4 a 5 osią w poziomie piwnic i I kondygnacji wydatna 

przypora. Elewacja artykułowana poziomo gzymsami na trzy kondygnacje. I i II  

kondygnacja pokryta renesansowym sgraffito z motywem pryzmatycznych, 

prostokątnych boni ułożonych poziomo. Sgraffito pokryte XIX w. tynkiem 

gładkim. Okna prostokątne, w I kondygnacji w osiach 2 i 4 kamienne 

obramienia o sfazowanych narożach. W II kondygnacji profilowane opaski z 

prostym naczółkiem. W III kondygnacji naczółek uproszczony. W partii piwnic 

dwa owalne okienka i prostokątny otwór drzwiowy (obecnie zamurowany). 

 

 
Elewacja północna skrzydła północnego Zamku Górnego. 

 

Wieża otynkowana gładko, dzielona gzymsami na pięć kondygnacji. W 

III kondygnacji gzyms wydatny, wsparty na kroksztynach. Całość zwieńczona 
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krenelażem nadwieszonym na arkadkach i kroksztynach. Okna prostokątne w 

profilowanych opaskach, w I kondygnacji uszatych. W górnej kondygnacji 

wieży okno zamknięte półkoliście.  

 

 

ZAMEK DOLNY: 

 

 

 
 

 

 

Zamek Dolny na planie litery „C”. Kompozycja niesymetryczna, złożona 

z trzech skrzydeł: południowego, wschodniego i północnego łączącego się z 

Zamkiem Górnym. Skrzydła prostokątne, nakryte dachami siodłowymi z 

niesymetryczną połacią od strony dziedzińca w skrzydle północnym.  Skrzydło 

północne połączone sklepionym przejazdem bramnym ze skrzydłem wschodnim 

- frontowym. Skrzydło wschodnie z bramą przejazdową i wieżą zegarową na 

osi, od południa połączone z czworobocznym budynkiem biblioteki, 

wykraczającym swym planem i gabarytem poza wymiary skrzydła 

wschodniego. Skrzydło południowe połączone poprzez budynek kaplicy 
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wykraczającej z dwóch stron poza linię skrzydła południowego z budynkiem 

biblioteki i skrzydłem wschodnim. 

 

Zamek częściowo podpiwniczony; piwnice w skrzydle południowym i 

północnym (bez krużganka) oraz kaplicy, skrzydło wschodnie i budynek 

biblioteki niepodpiwniczone. Układ piwnic dwupoziomowy, w piwnicach 

sklepienia kolebkowe i żaglaste.  

 

 
 

Zamek dolny - rzut parteru. 
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Skrzydło północne prostokątne w formie zbliżonej trapezu rozszerzającego się 

w stronę wschodnią, wydłużone na osi wschód-zachód. W osi skrajnej od 

wschodu przejazd sklepiony kolebkowo-krzyżowo. Pomieszczenia parteru w 

układzie jednotraktowym. Od strony dziedzińca (południa), otwarty krużganek 

arkadowo-filarowy sklepiony kolebkowo na gurtach. Pomieszczenia mieszkalne 

nakryte sklepieniami kolebkowymi, w salach przy bramie przejazdowej 

drewniane stropy. Wejścia do sal od strony krużganka przez trzy prostokątne 

otwory drzwiowe usytuowane około 1 m od poziomu dziedzińca. Wejścia 

poprzedzone schodami. Na piętrze sale przekryte drewnianymi, renesansowymi 

stropami belkowymi z sufitami z desek układanych w jodełkę. Na stropach ślady 

renesansowej polichromii o motywach roślinnych, pod stropem malowany fryz. 

Pomieszczenia piętra wtórnie (XIX w.) podzielone na mniejsze z założeniem 

nowych sufitów poniżej stropów renesansowych. Pomieszczenia w układzie 

amfiladowym, dostępne z korytarza utworzonego poprzez zamurowanie 

krużganka na piętrze w XVIII w. 

 Komunikacja pionowa klatką schodową usytuowaną na styku skrzydeł 

północnych Zamku Górnego i Zamku Dolnego oraz schodami wyrównawczymi 

u zbiegu skrzydeł wschodniego i północnego, gdzie zachowane są fragmenty 

sztukaterii renesansowej.  

 

Elewacja południowa (od strony dziedzińca): w parterze 8-osiowa, na piętrze 13 

– osiowa. W parterze od zachodu dwa prostokątne okna w uszatych opaskach z 

płaskiej listwy, w pozostałych osiach 6 arkad zamkniętych łukiem spłaszczonym 

w boniowanych obramieniach. W arkadzie od wschodu, przejazd bramny, 

sklepiony krzyżowo, ściana w części północno zachodniej częściowo pokryta 

renesansowym sgraffito z motywem pryzmatycznej boni. W podcieniu okna 

prostokątne, drzwi zamknięte łukiem odcinkowym. W oknach kraty; drzwi 

jedno i dwuskrzydłowe. Pomiędzy I a II kondygnacją profilowany gzyms i 

odsadzka pokryta dachówka. W II kondygnacji regularny rytm 13 prostokątnych 

otworów okiennych, wokół okien uszate obramienia z profilowanej listwy 

przechodzącej w falisty naczółek z kluczem. W przestrzeniach 

międzyokiennych wydobyte z grubości muru kamienne kolumny w porządku 

toskańskim, ustawione ukośnie na prostokątnych cokołach. Nad oknami 

wyrobiony w tynku w postaci podwójnej, płaskiej listwy motyw półkolistej 

arkady. Nad całością profilowany gzyms koronujący. W podcieniu na ścianie 

zachodniej lawabo z marmurową, okrągłą misą umieszczoną w półkolistej niszy, 

której koncha zdobiona motywem muszli płaskorzeźbionym w tynku. Na ścianie 

południowej skrzydła wmurowana tarcza herbowa Oppersdorffów oraz fragment 
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tarczy herbowej rodu von Promnitz i von Meggau. W pierwszej arkadzie od 

zachodu kuta krata ozdobna  z XVII w. 

 

 

Elewacja południowa skrzydła północnego Zamku Dolnego. 

 

  

Lawabo w podcieniu krużganka. Herb rodu von Oppersdorff 
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Elewacja północna: 9-osiowa, dzielona gzymsem kordonowym na dwie 

kondygnacje. Na wysokim cokole, z zachowany reliktem gzymsu cokołowego.  
 

  
Część wschodnia elewacji północnej z portalem bramnym z 1847 r. 
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W I kondygnacji okna prostokątne, rozmieszczone nieregularnie. W części 

wschodniej elewacji dwa otwory okienne, w przyziemiu niewielkie okna 

piwniczne. W części środkowej elewacji, między dwoma szkarpami, okna o 

zróżnicowanej wysokości rozmieszczone na trzech poziomach wynikających z 

różnic w poziomach wnętrz. W części zachodniej okna na dwóch poziomach, 

poziom dolny z dużymi prostokątnymi otworami okiennymi. Okna bez opasek z 

przewlekanymi kratami. 

W osi 1-ej klasycystyczny portal wykonany w tynku. Otwór bramny 

zamknięty półkoliście ujęty profilowaną w tynku archiwoltą z pryzmatycznym 

zwornikiem. Archiwolta wsparta na gładkich filarkach osłaniających węgary 

bramy.  

Otwór bramny flankowany boniowanymi w tynku pilastrami na wysokich 

cokołach, dźwigającymi belkowanie. Belkowanie złożone z architrawu, którego 

płaszczyzna podzielona jest na trzy fasciae, fryzu z tryglifami z łezkami (guttae) 

i profilowanego gzymsu.  

Brama drewniana, dwuskrzydłowa, z naświetlem. W naświetlu metalowa 

krata z płaskowników ułożonych promieniście i koncentrycznie, zdobiona na 

przecięciu płaskowników rozetkami. Skrzydła drzwi opierzane deskami 

układanymi w romby, nabijane dekoracyjnie gwoździami.  

 

 
Brama w elewacji północnej skrzydła północnego Zamku Górnego - lata 1930-1940 
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Nad oknami II kondygnacji proste naczółki w formie profilowanego gzymsu. 

 

Parter pokryty renesansowym sgraffito z motywem pryzmatycznej boni. 

W części zachodniej elewacji trzy skośne szkarpy sięgające do poziomu okien II 

kondygnacji. Szkarpy otynkowane z nakrywami z cegieł układanych płasko.  

 

 

 
Elewacja północna skrzydła północnego Zamku Dolnego. 

 

 

Szczyt wieńczący elewację od wschodu trójkątny z wolutowymi, 

uproszczonymi spływami, dzielony gzymsami na trzy strefy. Poszczególne 

strefy artykułowane wertykalnie pilastrami. 

 

 

Skrzydło wschodnie – bramne, założone na planie prostokąta wydłużonego na 

osi północ-południe. Narożnik pomiędzy skrzydłem północnym a wschodnim 

zajmuje dwukondygnacyjny budynek kryty dachem trójspadowym i 

przylegający do niego nieco niższy, dwukondygnacyjny łącznik kryty dachem 

jednospadowym. W narożniku pomiędzy skrzydłem wschodnim a kaplicą 
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czworoboczny, dwukondygnacyjny budynek biblioteki wykraczający swym 

gabarytem i planem ponad wymiary skrzydła wschodniego.  

Skrzydło dwukondygnacyjne, kryte dachem siodłowym. Pośrodku brama 

przejazdowa, w osi bramy niska ośmioboczna wieża zegarowa zwieńczona 

hełmem baniastym z wiatrowskazem. Wnętrze w części północnej 

jednotraktowe, w części południowej jednotraktowe z korytarzem od strony 

dziedzińca wykonanym w czasach późniejszych. Klatka schodowa w części 

południowej, przy bramie, kamienna, dwubiegowa. W bramie przejazdowej i 

pomieszczeniach przyziemia sklepienia kolebkowe. W przyziemiu budynku 

biblioteki (baszty) sklepienie kolebkowe z lunetami. Na piętrze sala biblioteczna 

sklepiona analogicznie z dekoracją sztukatorską podkreślającą szwy sklepień i 

tworzącą obramienia medalionów z inskrypcjami z Pisma Świętego wśród 

których data 1646. Na piętrze układ pomieszczeń amfiladowy, dostępny z 

wąskiego korytarza od strony dziedzińca. Korytarz i pomieszczenie nad wieżą 

sklepione kolebką. Pierwotnie korytarz łączył się za pomocą schodów 

wyrównawczych z krużgankiem skrzydła północnego.  

 

Elewacja wschodnia (frontowa): w parterze 10-osiowa, na piętrze 11 – osiowa, 

układ okien parteru i piętra nie pokrywa się. Okna prostokątne, w I kondygnacji 

bez parapetów, w płaskich opaskach listwowych, w oknach skośnie kraty 

przewlekane z XVIII w. z kolistym motywem w trzech punktach na przecięciu 

krat. W II kondygnacji na profilowanych parapetach, w dekoracyjnych 

obramieniach złożonych z falistych opasek przechodzących nad oknem w 

wolutowy naczółek z kluczem.  
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Część południowa skrzydła wschodniego Zamku Dolnego. 

 
Część północna skrzydła wschodniego Zamku Dolnego 

 

 Pośrodku elewacji sklepiony kolebką przejazd bramny ujęty bogatym 

figuralnym, późnomanierystycznym portalem. Dekoracja kamiennego 
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(piaskowiec) portalu bramnego jest ostatnim zachowanym zespołem rzeźby 

figuralnej na zamku, pochodzącym z czasów Jerzego III Oppersdorffa 

datowanym na lata 1671-1672. Kompozycja portalu niesymetryczna, zmieniona 

w 1848 r. Pierwotnie wsparty na dwóch kolumnach ujmował węższy przejazd, 

obok którego znajdowała się furta dla pieszych. Po usunięciu lewej kolumny i 

poszerzeniu przejazdu w jej miejsce wstawiono konsolę. 

 

 Przejazd zamknięty łukiem spłaszczonym, przy nim od północy 

kanelowana jońska kolumna na bazie o dekoracji chrząstkowej, podtrzymująca 

za pomocą impostu gzyms nadwieszony, wsparty od strony południowej na 

esownicowej konsoli z 1848 r. Gzyms profilowany, pod figurami wysunięty w 

formie postumentów, w części południowej użyty wtórnie.  

 

 Pod gzymsem na kamiennych blokach wyryte antykwą motto „Omnia ad 

majorem Dei gloriam” „Wszystko na większą chwałę Bożą”, łacińska dewiza 

Towarzystwa Jezusowego. 

 
Przejazd bramny z manierystycznym portalem figuralnym. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezuici
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 Ponad gzymsem w prostokątnej płycinie ujętej wałkiem trzy owalne 

kartusze herbowe. Środkowy rodu von Oppersdorff, z lewej strony von 

Promnitz, z którego pochodziła Benigna Poliksena von Promnitz, pierwszą żona 

Jana Jerzy III (1617-1651), z prawej von Meggau, z którego pochodziła druga 

żona Estera Barbara von Meggau. 

 

Herb rodu von Promitz Herb rodu von Oppersdorff Herb rodu von Meggau 
 

W centrum, nad herbami, prostokątne okno w uszatym kamiennym 

obramieniu, po bokach dwie nisze zamknięte konchowymi muszlami,  

z rzeźbami z lewej św. Karola Boromeusza, po prawej św. Kandydy, 

męczennicy rzymskiej, której relikwie w 1641 r. papież Urban VIII ofiarował 

ordynatowi głogóweckiemu. Hrabia Oppersdorff rozdzielił dar; część zatrzymał  

w zamkowej kaplicy (gdzie pozostała aż do uroczystego przeniesienia ich do 

kościoła parafialnego w roku 1810), część umieścił w kuli wieży ratuszowej; 

odtąd męczennica stała się patronką miasta. 

 Powyżej, w segmentowo zwieńczonym naczółku płaskorzeźbione 

popiersie Matki Boskiej z Dzieciątkiem w prawej i berłem w lewej ręce. 

Popiersie w obłokach, ujęte od dołu metalowym półksiężycem z wyciętymi 

gwiadami (obecnie destrukt). Po bokach, na osi kolumny i konsoli dwie nisze 

zamknięte konchowymi muszlami w obramieniach z ornamentem 

chrząstkowym, zwieńczone trójkątnymi naczółkami z główkami puttów oraz 

postumentami z kulami (obecnie destrukt). W niszach posągi św. Jana 

Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Elewacja pokryta tynkiem gładkim 

wykonanym podczas remontu w 1958 r. 
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Grupa rzeźbiarska w portalu elewacji wschodniej. 

 

Przy niszy od strony południowej płaskorzeźba z aniołem w prostokątnym 

obramieniu zwieńczonym szczycikiem esownicowym o dekoracji chrząstkowej 

z główką w centrum.  

Na osi portalu, w kalenicy dachu ośmioboczna wieża zegarowa dzielona 

gzymsami w formie półwałka na trzy kondygnacje. Naroża boniowane w tynku, 

całość zwieńczona wydatnym profilowanym gzymsem Kondygnacja dolna 

zagłębiona w połać dachu. Poniżej poziomu dachu zachowane bonie  

w narożnikach wieży oraz wtórnie zamurowane okna, a także wyryta w tynku 

data 1672, co może świadczyć, że dach posiadał pierwotnie odmienną od 

dzisiejszej geometrię, posiadał mniejszy spadek, a mury wieży były w większym 

stopniu odsłonięte. Podstawa wieży o rzucie prostokąta przechodzi wyżej za 

pośrednictwem żagli w kształt nieregularnego ośmioboku wydłużonego  

w kierunku wschód – zachód. Powyżej sklepienia znajdują się profilowane belki 

stropowe. Strop jest rozwiązaniem wcześniejszym, poprzedzającym budowę 

sklepienia. Wieża kryta niskim hełmem baniastym zwieńczonym daszkiem 

wielospadowym z wiatrowskazem. 
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Portal i wieża zegarowa, fotografia z lat 1930-1940 

Elewacja zachodnia (od strony dziedzińca): pokryta tynkiem gładkim 

(wykonanym podczas remontu w 1958 r.) w parterze 6-osiowa. Otwory okienne 

zbliżone do kwadratu w kamiennych, prostych obramieniach. W oknach 1 i 2 osi 

skośnie kraty przewlekane z ornamentem w centrum, w pozostałych oknach 

kraty współczesne. Pomiędzy 1 a 2 osią okienną ustawiony na cokole przy 

ścianie kamienny (granit) krzyż pokutny z płaskorzeźbą Chrystusa 

Ukrzyżowanego. W osi 3-ej zamknięty łukiem pełnym przejazd bramny, ujęty 

barokowym portalem. Otwór bramny w kamiennym obramieniu z ciosów 

piaskowca, w zworniku kartusz z napisem IHS. Powyżej półkolisty, profilowany 

naczółek nadwieszony z motywem muszli. Pomiędzy oknem 4 a 5 osi 

wmurowany w ścianę kamienny kwadratowy cios (maszkaron), przedstawiający 

głowę lwa ujętą w bogaty ornament chrząstkowy (prawdopodobnie pozostałość 

po fontannie z dziedzińca Zamku Górnego), pomiędzy oknami osi 5 i 6 cios  

z przedstawieniem głowy kobiecej  w  obramieniu z motywem wici roślinnej i  
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Elewacja zachodnia skrzydła wschodniego.  

wolut. W II kondygnacji 6-osiowa, okna prostokątne, w regularnym rytmie. 

Wokół okien uszate obramienia z profilowanej listwy przechodzące w falisty 

naczółek z kluczem. Okna na profilowanych parapetach. 

 

 

Zwieńczenie portalu w elewacji zachodniej skrzydła wschodniego. 
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Budynek północno-wschodni - narożny, zlokalizowany pomiędzy skrzydłem 

północnym a wschodnim, czworoboczny, trzykondygnacyjny, kryty dachem 

trójspadowym. W narożu skośna szkarpa przekątniowa sięgająca gzymsu 

pomiędzy II i III kondygnacją.  

Elewacja północna: 1 osiowa, pokryta tynkiem gładkim. Okna prostokątne, bez 

opasek; w oknie I kondygnacji ozdobna krata. Pomiędzy II a III kondygnacją 

listwowy gzyms kordonowy. Nad oknem III kondygnacji prosty naczółek w 

formie profilowanego gzymsu. Naroże w III kondygnacji ujęte boniowaniem w 

tynku. Nakrywa szkarpy z cegieł układanych na płasko. Całość zwieńczona 

profilowanym gzymsem koronującym. 

Elewacja wschodnia: 1 osiowa, pokryta tynkiem gładkim (wykonanym podczas 

remontu w 1958 r.). Okna prostokątne, bez opasek; w oknie I kondygnacji 

ozdobna krata. Okno I kondygnacji w prostej opasce listwowej. Pomiędzy II a 

III kondygnacją listwowy gzyms kordonowy. Całość zwieńczona profilowanym 

gzymsem koronującym. 

 

  

Elewacja północna  Elewacja wschodnia 
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Budynek południowo-wschodni – narożny (biblioteka) założony na planie 

zbliżonym do kwadratu, funkcjonalnie związany ze skrzydłem wschodnim. 

Dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem namiotowym, łamanym, 

z iglicą i kulą w wierzchołku. Wnętrze jednoprzestrzenne, w I kondygnacji 

sklepienie kolebkowo-krzyżowe na gurtach, w II kondygnacji sklepienie 

kolebkowe z lunetami stykającymi się w kluczu. Krawędzie i pola sklepienia 

pokryte sztukaterią. W centrum plafon otoczony gipsowym wieńcem. Na styku 

żeber i plafonów uskrzydlone główki aniołków. W plafonie centralnym napis 

antykwą: 

PARADOXA/BIBLIOTEKAE SAKRA/QILWGIOTINTEILICAT/LVCEZI” 

Poza plafonem centralnym znajdują się 24 mniejsze owalne, prostokątne i 

trójkątne plafony, w jednym z nich data 1646. W plafonach cytaty związane z 

muzyką, filozofią, medycyną, historią i innymi dziedzinami nauk. 

Pod sklepieniem wydatny profilowany gzyms. 

 

Budynek południowo-wschodni – narożny (biblioteka) widok od południowego-wschodu. 

Elewacja wschodnia: dzielona wydatnym gzymsem na dwie kondygnacje. W I 

kondygnacji dwa prostokątne okna z ozdobnymi kratami. W II kondygnacji 

jedno duże w układzie horyzontalnym. Okna w prostych obramieniach 

tynkowych. Całość zwieńczona profilowanym gzymsem koronujący. 
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Elewacja południowa: o analogicznej kompozycji, lecz bez gzymsu 

kordonowego. W narożu przy styku z elewacją kaplicy półkoliste okienko nad 

nim wąskie prostokątne. 

Kaplica – zlokalizowana na styku skrzydła południowego i budynku biblioteki. 

Na planie prostokąta wydłużonego na linii północ-południe, występująca 

ryzalitowo od strony południa. Od północy dostawiona w XVIII w. kruchta o 

szerokości równej nawie. Bryła zwarta, kryta dachem siodłowym, częściowo 

podpiwniczona. W kalenicy dachu od strony północnej drewniana ośmioboczna 

sygnaturka zwieńczona hełmem z latarnią. Wnętrze nakryte sklepieniem 

kolebkowym z lunetami, w kruchcie sklepienie kolebkowo-krzyżowe. W części 

północnej chór muzyczny, nadwieszony z balustradą o dekoracji chrząstkowej. 

Wnętrze z polichromią wykonana przez Franciszka Sebastiniego w 2 poł. XVIII 

w. 

Elewacja południowa: w przyziemiu zamknięty łukiem odcinkowym otwór 

wejścia do piwnicy. Powyżej gładko otynkowana ściana bez dekoracji, 

artykułowana dwoma zamkniętymi półkoliście, wysokimi niszami.  

 

Kaplica – widok od południowego wschodu. 
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Gzyms koronujący wydatny, profilowany, pośrodku nad kamiennym ciosem z 

datą 1668 gierowany. 

Szczyt trójkątny, ujęty wolutowymi spływami, dwustrefowy dzielony 

gzymsami, artykułowany wertykalnie pilastrami na cokołach. Zaakcentowany 

sterczynami z piramidkami umieszczonymi w osi pilastrów, na dwóch 

poziomach i w szczycie. W strefie dolnej, pośrodku, płytka nisza zamknięta 

półkoliście, gzyms nad niszą wyłamany półkoliście. W niszy pierwotnie stała 

drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem (obecnie w Muzeum 

Regionalnym w Głogówku). Piramidki zwieńczone w strefie dolnej i w 

wierzchołku metalowymi gwiazdkami, w strefie środkowej półksiężycami. 

Całość zwieńczona niskim krzyżem. 

 

Elewacja południowa kaplicy i budynku biblioteki, fotografia z lat 30 XX w. 

 

Elewacja wschodnia: 1 osiowa, w przyziemiu mały kwadratowy otwór okna 

piwnicznego, powyżej zamknięte półkoliście, wysokie okno o formie 

analogicznej do niszy w elewacji południowej. Bez podziałów i dekoracji 

architektonicznej. 
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Elewacja zachodnia – zewnętrzna: 1 osiowa, oś wyznaczona przez zamknięte 

półkoliście, wysokie okno o formie analogicznej do niszy w elewacji 

południowej. Bez podziałów i dekoracji architektonicznej. 

Elewacja północna: dwukondygnacyjna, w I kondygnacji 1-osiowa, w II 

kondygnacji 2-osiowa. Pomiędzy I a II kondygnacją wydatny, profilowany, 

gierowany gzyms kordonowy. Pośrodku I kondygnacji zamknięty półkoliście 

otwór wejściowy do kruchty. Otwór ujęty gładką opaską ze zwornikiem, 

flankowany pilastrami kompozytowymi na cokołach, dźwigającymi 

uproszczone belkowanie. W narożu pilastry zdwojone. W II kondygnacji dwa 

wysokie, zamknięte łukiem pełnym otwory okienne w opaskach uszatych ze 

zwornikiem. W narożu pilastry zdwojone. Całość zwieńczona wydatnym, 

profilowanym, gierowanym nad pilastrami gzymsem koronującym. Powyżej 

szczyt ze spływami zwieńczony półkolistym naczółkiem nadwieszonym. W 

centrum szczytu zamknięta półkoliście płycina w uszatej opasce, poniżej 

profilowany parapet i płycina z wyciętymi półkoliście narożami. Na ścianach 

dekoracja ramowa o ściętych półkoliście narożach. 

 

Kaplica – widok od północnego zachodu. 
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 Elewacja zachodnia od dziedzińca: 1-osiowa, w I i II kondygnacji okna 

analogiczne do okien II kondygnacji elewacji północnej. Na ścianach dekoracja 

ramowa o ściętych półkoliście narożach. 

Skrzydło południowe założone na planie prostokąta wydłużonego na linii 

wschód-zachód. Dwukondygnacyjne, kryte dachem siodłowym z ozdobnymi, 

szczytami renesansowym od wschodu i zrekonstruowanym w 1959 r. od 

zachodu. Częściowo podpiwniczone od strony południowej. 

Wnętrze w układzie dwutraktowym, w I kondygnacji sklepienia kolebkowe i 

żaglaste, w II kondygnacji sale przekryte stropami drewnianymi, sale w trakcie 

północnym w układzie amfiladowym. W części południowo-zachodniej 

dwubiegowa, żelbetowa klatka schodowa wbudowana w 1959 r. prowadząca z 

parteru na piętro wychodząca poza linię zewnętrzną elewacji południowej. 

Klatka schodowa zbudowana została w miejscu poprzedniej, drewnianej. W 

części wschodniej skrzydła południowego druga klatka schodowa, drewniana. 

 

Elewacja południowa skrzydła południowego Zamku Dolnego. 

Elewacja południowa: w parterze 8-osiowa, w rytmie 2:2:3:1, na piętrze 10-

osiowa w regularnym układzie okien. Okna prostokątne, w parterze w prostych 

listwowych opaskach, na piętrze w uszatych obramieniach z profilowanej listwy 
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przechodzących w falisty naczółek z kluczem. W oknach parteru współczesne, 

skośne kraty. Okna piwniczne zamknięte łukiem odcinkowym, w otworach 

kraty przewlekane. Okap dachu silnie wysunięty, wsparty na poziomych, 

drewnianych belkach stropowych. W części wschodniej taras wsparty na dwóch 

półkolistych arkadach, w których wejście do piwnic. 

 

 

Elewacja północna skrzydła południowego Zamku Dolnego. 

 

Elewacja północna: w parterze 8-osiowa, okna prostokątne w profilowanych 

opaskach, zamknięte łukiem odcinkowym. Stolarka sześciodzielna, w osi 4-ej 

blenda, w osi 8-ej zamknięty półkoliście otwór drzwiowy. Na piętrze 11-osiowa, 

w regularnym rytmie. Wokół okien uszate obramienia z profilowanej listwy 

przechodzące w falisty naczółek z kluczem. Okna na profilowanych parapetach. 

Elewacja artykułowana horyzontalnie profilowanymi gzymsami: kordonowym 

między I a II kondygnacją i koronującym. 

Dobudówka od strony zachodniej: między murem obronnym a skrzydłem 

południowym, założona na planie zbliżonym do trapezu, dwukondygnacyjna, 

kryta dachem płaskim z attyką. (budynek obniżony w 1958 r. o jedną 
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kondygnację). W budynku na parterze sklepione pomieszczenie, pod nim 

wejście do długiego, sklepionego korytarza, prowadzącego pod klatkę schodową 

przy skrzydle południowym Zamku Górnego.  

 

BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU PRZED KONSERWACJĄ. 

 

Fundamenty: kamienno ceglane 

Ściany: ceglane, z cegły pełnej palonej na zaprawie wapiennej. 

Tynki: wapienno piaskowe i cementowo-piaskowe 

Stropy: drewniane (belkowe), typu Kleina na belkach stalowych odcinkowe i 

płaskie,  

Sklepienia: kolebkowe, kolebkowe z lunetami, kolebkowo-krzyżowe. 

Więźby dachowe: oryginalne nad skrzydłem południowym Zamku Górnego, 

budynkiem biblioteki i kaplicą, pozostałe nowe wymienione podczas remontu w 

latach 1958-1960 

Schody: w północno-zachodnim narożniku Zamku Górnego, kamienna (biały 

marmur), założona na planie półkolistym klatka schodowa, stopnie zamocowane 

wspornikowo w murze. Pozostałe dwubiegowe, powrotne żelbetowe i kamienne 

oraz jednobiegowe kamienne i drewniane, 

Posadzki: parkiety taflowe z kwadratowych desek o różnych wymiarach oraz 

posadzki z kamienia i ceramiczne z cegieł i płytek. 

Podłogi: drewniane z desek 

Stolarka okienna z poł. XIX w. i z okresu remontu w latach 1958-1960 

Drzwi: jedno i dwuskrzydłowe, drewniane i stalowo-drewniane, deskowo-

szpungowe i konstrukcji ramowo-płycinowej.  

Parapety drewniane, otynkowane i kamienne 

 

 

Poszczególne budynki zespołu zamkowego posiadają odmienną stylistycznie, 

chronologicznie i technologicznie wyprawę elewacyjną. Stopień zachowania 

oryginalnych warstw tynkarskich jest nierówny i bezpośrednio wynika ze stanu 

zachowania budynków, ilości przekształceń architektoniczno-stylistycznych 

oraz jakości prowadzonych prac renowacyjnych. 

Ściany pokryte są wyprawami tynkarskimi wapienno-piaskowymi i 

wapienno-cementowymi zacieranymi gładko, pochodzącymi z różnych okresów.  
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Podziały architektoniczne (pilastry, gzymsy kordonowe i koronujący) 

murowane są z cegły, otynkowane gładko, profilowane w tynku metodą 

ciągnioną z szablonu. Naczółki nadokienne murowane z cegły, profilowane w 

tynku metodą ciągnioną z szablonu.  

Dekoracja architektoniczna - uszate opaski okienne, nadokienniki i fartuchy 

podokienne profilowane w tynku metodą ciągnioną.  

Detal rzeźbiarski (kapitele pilastrów w kaplicy, dekoracja płaskorzeźbiona i 

ornamentalna w portalach Zamku Górnego) wykonany jest w tynku w narzucie 

piaskowo-wapiennym, modelowany z ręki w świeżej zaprawie. 

Sgraffito zewnętrzne wykonane w tynku wapienno-piaskowym składającym 

się z dwóch warstw barwnych z powtarzalnym motywem wklęsłego ornamentu 

geometrycznego w formie pryzmatycznej boni w dwóch typach zaznaczonych 

na rysunkach elewacji. 

Boniowanie narożników – wieża zegarowa, ryzalit w elewacji zachodniej 

skrzydła zachodniego Zamku Górnego, portal i narożnik skrzydła północnego 

Zamku Dolnego wykonane z cegły, pokryte tynkiem wapienno-piaskowym i 

wapienno-cementowym, fakturowym. 

 

Stan zachowania. 

 

Elewacje budynków znajdują się w różnym stanie zachowania. Skrzydło 

wschodnie i skrzydło południowe Zamku Dolnego oraz elewacje od strony 

dziedzińca Zamku Górnego a także skrzydło północne Zamku Dolnego były 

poddane w latach 1958-1959 pracom restauratorskim. Pozostałe elewacje nie 

przechodziły żadnych prac, a ich stan zachowania wymaga przeprowadzenia 

kompleksowych zabiegów remontowo-konserwatorskich. Sytuacja ta 

przyczyniła się do zachowania nawarstwień pozwalających określić różnice 

technologiczne i chronologiczne wypraw. Pod obecnymi tynkami zachowała 

część wypraw tynkarskich pochodzących z pocz. XVII w. z dekoracją sgraffito. 

 

Brak prac i należytego zabezpieczenia elewacji oraz długoletnie działanie 

różnorodnych czynników atmosferycznych przyczyniły się do znacznej 

degradacji zarówno w obrębie tynków i dekoracji architektonicznej jak i wątków 

ścian. Występują zarysowania pionowe murów, ubytki pojedynczych cegieł i 

powierzchni lica ścian, głównie w partii przyziemia, gdzie mury są silnie 
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zawilgocone. Stan zachowania tynków jest różny w poszczególnych budynkach 

oraz w obrębie poszczególnych elewacji co szczegółowo przedstawia program 

prac konserwatorskich i projekt budowlany remontu. 

 

ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

 

Głównym założeniem konserwatorskim prac przeprowadzonych w latach 

1958-1959 było przywrócenie renesansowej stylistyki zamku. Dotyczyło to 

zarówno bryły budynku jak i jej wystroju elewacji.  

Przebudowano neogotyckie zwieńczenia wież flankujących skrzydło 

południowe Zamku Dolnego kryjąc je renesansowymi hełmami na konstrukcji 

stalowej. Przebudowano również część wschodnią skrzydła południowego 

Zamku Górnego rozbierając m.in. galeriowy łącznik w Zamku Górnym a także I 

kondygnację dobudówki do skrzydła południowego Zamku Dolnego oraz XIX - 

wieczną klatkę schodową skrzydła południowego Zamku Górnego (obok wieży 

południowo-wschodniej). Odbudowano renesansowe szczyty: wschodni 

skrzydła południowego Zamku Górnego i zachodni skrzydła południowego 

Zamku Dolnego. 

W elewacji południowej skrzydła północnego Zamku Dolnego 

uczytelniono renesansowy krużganek, odsłaniając granitowe kolumny oraz 

zaznaczono rytem w tynku półkoliste arkadowanie. 

W elewacjach północnej i południowej Zamku Górnego, od strony 

dziedzińca usunięto boniowanie parteru, pokrywając elewacje tynkiem gładkim. 

Przeprowadzono również rewaloryzację elewacji skrzydła wschodniego i 

skrzydła południowego Zamku Dolnego oraz kaplicy i baszty mieszczącej 

bibliotekę. W elewacji wschodniej skrzydła wschodniego poddano konserwacji i 

rekonstrukcji barokowe obramienia okien II kondygnacji. Całość elewacji 

pokryto tynkiem gładkim, cementowo-wapiennym.  

W budynku narożnej baszty (biblioteki) zlikwidowano boniowanie 

narożników. Poddano także pracom renowacyjnym elewacje kaplicy, które 

pokryto tynkiem cementowo-wapiennym. 

Uporządkowano elewację południową skrzydła południowego Zamku 

Dolnego, rozbierając przynależności. Elewację pokryto tynkiem gładkim. 
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Prace w latach 1958-1959 nie objęły swym zasięgiem elewacji 

południowej skrzydła południowego Zamku Dolnego, elewacji zachodniej 

skrzydła zachodniego Zamku Dolnego oraz elewacji północnych skrzydeł 

północnych Zamku Górnego i Zamku Dolnego, które na obecnym etapie 

wymagają szczególnego potraktowania z uwagi na złożoność stylistyczną i 

skomplikowane zagadnienia konserwatorskie. 

 

W obecnym programie prac konserwatorskich przyjęto, że wszystkie 

zachowane i czytelne fazy stylowe należy pozostawić i przeprowadzić ich 

konserwację. Szczególnie zachować należy XIX wieczne nawarstwienia  

(w większości zniszczone w latach 1958-1959), które zachowane są na 

elewacjach północnych (od strony parku) Zamku Dolnego i Zamku Górnego 

oraz na elewacji zachodniej Zamku Górnego. Są one na równi wartościowe z 

pozostałościami z epoki renesansu i baroku. Zachowana dziewiętnastowieczna 

dekoracja architektoniczna, inspirowana modnymi wówczas rozwiązaniami, 

wypracowanymi w kręgu Karla Friedricha Schinkla, rozpowszechnianymi przez jego licznych 

uczniów, powinna być w sposób harmonijny wkomponowana w sgraffitowe dekoracje 

renesansowe.  

Wydobycie dawnego sgraffita pozwoli wzbogacić plastykę dawnej architektury zamku. 

Sposób rozmieszczenia i zakres rekonstrukcji zawiera program konserwatorski i projekt 

budowlany. 

Zamek należy eksponować ze wszystkimi nawarstwieniami z różnych epok stylowych, 

łącznie z neogotyckimi zwieńczeniami wież północnych w postaci blankowań. Dla uwypuklenia 

średniowiecznej proweniencji zamku proponuje się pozostawienie na elewacji śladów gotyckich 

wątków muru w postaci tzw. „świadka”. 
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