
Zamki w Polsce 



Zamek 

• to budowla obronna powstała w okresie 
średniowiecza (w Polsce X - XV wiek). Łączyła 
funkcję obronną z mieszkalną i gospodarczą. 

 



Zamek - budowa 

• Przeważnie były to budowle murowane 
(kamienne lub ceglane),  

• główna wieża, baszty, wieże bramne, 
dziedziniec i znajdujące się na nim 
zabudowania mieszkalne, wszystko to 
otoczone murem i fosą 



Zamek – funkcje 

• Były siedzibą króla, księcia, możnowładcy lub 
rycerza, 

• budowane zwykle na skrzyżowaniach dróg, 
górskich przełęczach oraz wzdłuż zagrożonych 
granic państwa                                                                                                     

 



Zamek - mieszkańcy 

 

• Pan i jego urzędnicy, którzy zarządzali 
zamkiem i otaczającymi go ziemiami,  

• Duchowni, którzy odprawiali msze, udzielali 
rad oraz często nauczali i rycerze, broniący 
zamku, jego mieszkańców i okolicznych wsi 
przed wrogiem,  

• błaźni, słudzy i parobkowie 



Najstarszy zamek - Wleń 

 

• powstał w II połowie XII wieku,  

• ruiny znajdują się na Dolnym Śląsku. 

 



Zamek Wleń 



Najciekawsze i najbliżej położone 

Orle Gniazda  

• większość z zamków na tym obszarze została 
wybudowana na trudno 
dostępnych wapiennych skałach (na 
podobieństwo orlich gniazd) Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej z polecenia 
króla Kazimierza Wielkiego w XIV w. 



Zamek w Będzinie 



Ruiny zamku w Olsztynie 



Ruiny zamku w Mirowie 



Zamek w Bobolicach 



Ruiny zamku Ogrodzieniec  
w Podzamczu 



Ruiny zamku w Rabsztynie 



Ruiny zamku Tenczyn w Rudnie 



Ruiny zamku Lipowiec w Babicach 



Zamek Pieskowa Skała w Sułoszowej 



Zamki – siedziby królów w dawnej  
i obecnej stolicy Polski 

• Wawel - Kraków 

 

• Zamek Królewski - 
Warszawa 



Najpiękniejsze zamki w Polsce 

• Zamek Książ 

• Zamek w Malborku 

• Zamek w Krasiczynie 

• Zamek Czocha 

• Zamek w Gołuchowie 

• Zamek w Brzegu 

• Zamek w Nowym Wiśniczu 

• Zamek Krzyżtopór 

• Zamek Grodno 

• Zamek w Niedzicy 

• Zamek w Oporowie 



Zamek Książ, Zamek w Malborku 



Zamek Czocha, Zamek w Gołuchowie 



Zamek w Brzegu, Zamek w Nowym 
Wiśniczu 



Zamek Krzysztopór, Zamek Grodno 



Zamek w Niedzicy, Zamek w Oporowie 



Zamek w Krasiczynie 



Duchy na zamkach - legendy 

Zamek Grodziec (woj. 
dolnośląskie) 

• Według krążącej legendy 
na zamku straszy Czerwony 
Upiór. Ma przybierać 
postać kościotrupa 
ubranego w zbroję i 
czerwoną opończę (dawny 
strój podróżny) 

 



Duchy na zamkach - legendy 

Zamek Chojnik (woj. dolnośląskie) 
• Opowieść głosi, że piękna i okrutna księżniczka Kunegunda 

zgodziła się zostać żoną tylko tego śmiałka, który objedzie 
zamek dookoła konno i w pełnej zbroi. Miejsce usytuowania 
warowni nie ułatwiało zadania, toteż wielu rycerzy, którzy 
się go podjęli, zginęło, spadając w przepaść 

 
• Nie wzruszało to księżniczki, która wciąż czekała na tego, 

któremu się powiedzie. Gdy w końcu jeden z rycerzy 
wykonał zadanie, zachwycona Kunegunda wybiegła mu na 
spotkanie. Mężczyzna jednak wzgardził księżniczką, a zamek 
objechał tylko po to, aby ratować rycerski honor. 
Zrozpaczona Kunegunda rzuciła się w przepaść, a jej duch 
po dziś dzień pojawia się na zamku, zawodząc i szlochając. 
Mówi się, że jękom księżniczki czasem towarzyszy odgłos 
końskich kopyt 



Duchy na zamkach - legendy 

Zamek Bobolice (woj. śląskie) 

• Duch, który snuje się wśród jego murów, ma 
być tragicznie zmarłą z rozpaczy hrabiną 



Duchy na zamkach - legendy 

Zamek Grodno (woj. dolnośląskie) 
• Ten zamek również ma swoją Białą Damę.  
 Ponoć spaceruje nocami po murach  
 zamkowych i rzuca się w przepaść.  
• Wieść niesie, że to duch kasztelanki 
 Małgorzaty. Dziewczyna zakochała się w giermku, jednak 

ojciec postanowił ją wydać za starego barona 
• Małgorzata nie chciała spełnić woli ojca. Na wspólnym 

spacerze z małżonkiem zepchnęła go w przepaść. Wszystko 
widział ojciec dziewczyny, który nakazał zamurować ją w 
krypcie. Po dziś dzień duch Małgorzaty błąka się po zamku, 
głośno zawodząc 
 



Duchy na zamkach - legendy 

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu  

 

• Ducha siostry króla 
Zygmunta III Wazy można 
podobno spotkać na 
zamku. 

 



Duchy na zamkach - legendy 

Zamek Ogrodzieniec  

• Duch tego zamku jest dość nietypowy - nie jest 
to, jak w przypadku wcześniej opisywanych 
twierdz, postać człowieka, a czarnego psa 

• Zwierzę ma być ogromnych rozmiarów, a jego 
pojawieniu się towarzyszy podobno 
pobrzękiwanie łańcuchów  

 



Zamki świata 

 

Najpiękniejsze zamki świata –  jak z bajki: 

 



Niemcy, Rumunia 



Krym, Hiszpania  



Irlandia, Anglia 



Czechy,  Szkocja 



Dzisiejsza rola zamków 

• W dawnych średniowiecznych zamkach 
obecnie mieszczą się najczęściej muzea, po 
niektórych zamkach pozostały jednak 
wyłącznie ruiny. 

 

• W zamkowych wnętrzach funkcjonują również 
hotele, restauracje i sale konferencyjne.  



Muzeum Zamkowe w Malborku 



Zamek w Karpnikach jako hotel 



Zamek Ogrodzieniec – turniej rycerski 



Ruiny zamku w Chęcinach 
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