Obronne rezydencje
Zamki

Gdybyś podróżował po Polsce w dawnych czasach, musiałbyś uważać na grasujących po drogach
zbójców i błędnych rycerzy, zwierzynę czyhającą w leśnych gęstwinach, zasadzki wrogów. Życie
nie było wówczas bezpieczne: często wybuchały wojny i konflikty sąsiedzkie. Dlatego ludzie zaczęli
budować zamki – warownie otoczone wysokimi, kamiennymi murami, strzegące miast, granic
i przepraw przez rzeki. Niektóre z nich do dziś zobaczysz w różnych zakątkach Polski. Zajrzyj do nich,
a kto wie, może spotkasz ducha błąkającego się po podziemnych lochach lub zjawę wyglądającą
z zamkowej wieży…
Inkaskie kipu

Tajemnica skarbu Inków

z dawnymi właścicielami zamku – obieżyświatem Sebastianem Berzeviczym oraz jego córką Uminą, żoną przedstawiciela inkaskiej dynastii królewskiej. Być może węzełki kipu
informowały o miejscu ukrycia skarbów władców Inków?
Niestety, tajemnicze rzemienie z węzełkami zaginęły,
a miejsce ukrycia skarbu nie jest znane do dziś.

Zamek w Niedzicy od XIV wieku wznosi
się malowniczo nad wodami Dunajca.
Przez wiele wieków należał do Węgier,
na początku swego istnienia pełnił nawet funkcję węgierskiej strażnicy na
granicy z Polską. Z jego istnieniem wiąże się kilka legend. Jedna z nich mówi,
że w podziemiach zamku więziony był
dobry zbój Janosik, inna dotyczy tajemnicy skarbu Inków. W 1946 roku w zamku znaleziono charakterystyczne wiązki
rzemieni z węzełkami, tzw. kipu, służące
dawnym władcom Peru do przekazywania informacji. Znalezisko powiązano

Zamek pełen wież
Prawdziwą osobliwością wśród polskich zamków jest rezydencja rodziny von Thiele Wincklerów w Mosznej na Opolszczyźnie. Liczy aż 99 wież, z których każda wyróżnia się
swoistym stylem architektonicznym i nakryta jest innym
hełmem. Jedna z legend mówi, że właściciel nakazał wybudować tyle wieżyczek, ponieważ ród posiadał 99 majątków. Z zamkiem związana jest też inna legenda: podobno
po komnatach błąka się biała dama,
duch zakochanej nieszczęśliwie
guwernantki, która na zamku
odebrała sobie życie.

Zamek w Niedzicy

Zamek w Mosznej

Autorzy: Koryna i Adam Dylewscy (teksty z książki
„Kierunek: Polska!”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2016)
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Ilustracje i fotografie: (kipu) Werner Forman Archive/BE&W, (zamek w Niedzicy) FotoDruk.pl/

Shutterstock.com, (zamek w Mosznej) Dziewul/Shutterstock.com

Na turnieju
rycerskim
Do najpiękniejszych zamków w Polsce należy zamek w Golubiu z XIV wieku. Zobaczysz go z daleka,
bo położony jest na wysokim wzgórzu nad Drwęcą.
Warto tu przybyć, aby
z góry podziwiać wspaniałe widoki na historyczne
miasto Dobrzyń. A jeśli
jesteś miłośnikiem walk
rycerskich, czeka tu na
ciebie kolejna atrakcja.
Zamek w Golubiu był
pierwszym, na którym wznowiono turnieje rycerskie.

Polski symbol
Zamkiem, który koniecznie powinieneś zobaczyć, jest Wawel w Krakowie – symbol polskiej państwowości. Od początków
panowania pierwszych polskich władców wzgórze wawelskie było jedną z królewskich rezydencji. Główną siedzibą królewską zamek stał się w XIV wieku po koronacji
Władysława Łokietka i pełnił tę funkcję przez kolejnych kilkaset lat. W wawelskiej katedrze koronowano i chowano
władców Polski. Zamek słynie z wielu wspaniałych zabyt-

Zamek Królewski na Wawelu

Szranki przygotowane do turnieju rycerskiego w Golubiu
ków. W jego salach przechowywany jest m.in. Szczerbiec,
miecz koronacyjny królów Polski, oraz mnóstwo innych
drogocennych eksponatów.

Szlakiem Orlich Gniazd
Urwiste wzniesienia Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej
tworzyły niegdyś granicę państwową oddzielającą ziemie Małopolski i Śląska. Dla jej zabezpieczenia król Kazimierz Wielki postanowił wznieść cały zespół zamków,
stanowiących razem niezwykle skuteczną linię obrony. Większość z nich zbudowano na szczytach niedostępnych wapiennych skał i dlatego nazwano je Orlimi
Gniazdami. Odstraszały skutecznie – nigdy nie
zostały zdobyte. Dziś prowadzi tamtędy popularny wśród turystów Szlak Orlich Gniazd.
Na pewno warto go przemierzyć!

Ruiny zamku w Mirowie
na Szlaku Orlich Gniazd

Autorzy: Koryna i Adam Dylewscy (teksty z książki
„Kierunek: Polska!”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2016)
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Mały Wawel w Baranowie Sandomierskim
Mały Wawel
W Baranowie Sandomierskim możesz zobaczyć zamek zwany Małym Wawelem. Tak samo jak siedziba polskich królów
w Krakowie wyróżnia się narożnymi basztami i wewnętrznym dziedzińcem otoczonym piętrowymi krużgankami. Wybudowano go pod koniec XVI wieku, a obecny, imponujący
kształt nadał mu zamożny ród Leszczyńskich. Szczególną
ozdobą zamku jest prostokątna, centralna wieża wjazdowa.

Osobliwa wieża
Spotkanie z żółtą damą

Zamek w Kwidzynie wzniesiony w XIV wieku przez zakon
krzyżacki jest niezwykły z kilku powodów. Budowla zamkowa łączy się z katedrą obronną. Jednak to nie połączenie
tych dwóch funkcji wzbudza najwięcej emocji, a znajdujące się tutaj najwyższe w Polsce gdanisko, czyli wieża ustępowa. Ze względu na swoją wielkość zwana jest czasem
największą toaletą świata. Gdanisko łączy się z zamkiem
przez potężny ganek długości 50 m, wsparty na 5 kilkunastometrowych arkadach, czyli łukach.
Co ciekawe, wieża ta pełniła
również funkcje obronne.

Jeśli odwiedzisz zamek w Liwie, w tamtejszym muzeum
poznasz jego długą historię i obejrzysz zabytkową broń.
Zamek powstał na przełomie XIV i XV wieku jako warownia
broniąca Mazowsza przed napadami Jadźwingów. Wiąże
się z nim wiele legend. Jedna z nich przestrzega przed
błąkającą się po komnatach żółtą damą – duchem niewinnie zgładzonej tu kobiety. Zjawę rozpoznasz po brunatnej sukni i żółtym czepcu.

Zamek w Liwie
Największa toaleta
świata – gdanisko
na zamku w Kwidzynie

Autorzy: Koryna i Adam Dylewscy (teksty z książki
„Kierunek: Polska!”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2016)
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(zamek w Liwie) ArturHenryk/Shutterstock.com, (zamek w Kwidzynie) Pecold/Shutterstock.com

Zamek Królewski w Warszawie
Zamek z historią
Zamek Królewski w Warszawie to doskonałe miejsce
na spotkanie z historią. To tutaj mieszkali polscy królowie, tu odbywały się dawno temu obrady sejmu.
Siedziba władców Polski przy placu Zamkowym powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Jednak dzisiejszą postać
zyskała dopiero po przeniesieniu stolicy do Warszawy
w 1596 roku. Trudno to sobie wyobrazić, ale podczas
II wojny światowej Zamek Królewski został doszczętnie
zniszczony! Przetrwała tylko jedna ściana wieży! Dopiero

prawie trzydzieści lat później zaczęto odbudowę dawnej siedziby polskich królów. Przed zamkiem stoi kolumna Zygmunta – pomnik króla Zygmunta III Wazy, który
przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. To miejsce jest
wizytówką stolicy, a schody u podstawy pomnika to
miejsce spotkań warszawiaków i odpoczynku turystów.

Krzyżacka warownia
Na zwiedzenie zamku w Malborku założonego przez
zakon krzyżacki najlepiej poświęć kilka godzin: jest naprawdę ogromny! Uznaje się go za jedno z największych
osiągnięć średniowiecznego budownictwa w Europie.
Podobno do wzniesienia zamku użyto aż 3,5 miliona
czerwonych cegieł. To wielki kompleks gmachów, będący jednocześnie fortecą, pałacem, urzędem i klasztorem.
Obejmuje Zamek Wysoki, Zamek Średni i Zamek Niski.

Mury zamku krzyżackiego w Malborku
Autorzy: Koryna i Adam Dylewscy (teksty z książki
„Kierunek: Polska!”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2016)
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Ilustracje i fotografie: (Zamek Królewski w Warszawie ) Grand Warszawski/Shutterstock.com,

(Zamek Królewski i kolumna Zygmunta) PHOTOCREO Michal Bednarek/Shutterstock.com,
(zamek w Malborku) Kamilalala/Shutterstock.com

Panorama zamku w Malborku

Założono go w 1278 roku i poszerzano w kolejnych latach.
W swej finalnej postaci zamek w Malborku był aż sześć
razy większy od Wawelu! Co roku w lipcu odbywa się tutaj
rekonstrukcja oblężenia zamku przez polskiego króla Władysława Jagiełłę.

Magnacka rezydencja
Barokowy zamek, który dziś możesz oglądać w Rydzynie,
stoi na ruinach dawniejszego średniowiecznego zamku.
Budowlę wzniesiono na sztucznej wyspie, otoczonej fosą.
Należał do wielkiego rodu Leszczyńskich, zasiadających na
tronach Polski, Lotaryngii i Francji. W środku zachowały się
wspaniałe sale, zwłaszcza Sala Balowa, Sala Morska (z rzeźbami mitologicznych postaci związanych z morzem) oraz
Sala Czterech Pór Roku (ozdobiona wyobrażeniami Zimy,
Wiosny, Lata i Jesieni). Dziś w zamku znajduje się hotel i restauracja – w tej pięknej barokowej scenerii organizuje się
przyjęcia weselne.

Wśród kwiatów i książek

Zamek w Kórniku

Do zamku w Kórniku położonego niedaleko Poznania najlepiej wybrać się w maju, aby zobaczyć efektownie kwitnące
rododendrony – dumę tutejszego arboretum, czyli ogrodu
będącego naturalną kolekcją drzew i krzewów. Poza tym
sam zamek przypomina bajkową budowlę. Choć wybudowano go w XV wieku, swój obecny wygląd uzyskał 400 lat
później. Dziś w jego wnętrzach szczególne wrażenie robi
Sala Mauretańska, inspirowana arabską architekturą południowej Hiszpanii. Zamek słynie też z wielkiej biblioteki,
liczącej blisko 350 tysięcy książek.

Kwitnące rododendrony w Kórniku

Zamek w Rydzynie
Herb rodu Leszczyńskich,
właścicieli zamku w Rydzynie
Autorzy: Koryna i Adam Dylewscy (teksty z książki
„Kierunek: Polska!”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2016)
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Ilustracje i fotografie: (panorama zamku w Malborku) Leonid Andronov/Shutterstock.com,
(zamek w Kórniku) Mike Mareen/Shutterstock.com, (zamek w Rydzynie) Agnieszka i Włodek Bilińscy,
(herb rodu Leszczyńskich) Agnieszka i Włodek Bilińscy,
(kwitnące rododendrony) PAP/Bogdan Borowiak

