
 

 

ZAMEK 

Nazwa: 
Zamek w Brzegu 

 

Lokalizacja: Brzeg, gmina Brzeg, powiat brzeski, woj. opolskie  
 

Adres: Muzeum Piastów Śląskich  
pl. Zamkowy 1  

49-300 Brzeg  
tel. (+77) 416-32-57  

 

Współrzędne geograficzne: N 50°51'    E 17°27'  
 

Wpis do rejestru zabytków: zamek nr 53 z dn. 29.03.1949 r. oraz 514/58 z 15.11.1958 r.  

kościół zamkowy p.w. św. Jadwigi: 514/58 z 15.11.1958 oraz 2005/73 z 26.11.1973  

Renesansowa rezydencja książąt brzesko-legnickich, położona 
w zachodniej części miasta Brzeg i sprzężona z jego systemem 
obronnym.  
 
Opracowała Iga Malawska  

 
 
Brzeg, widok na budynek bramny i wjazd do zamku, archiwum NID 



 

 

 
 

Jest to jeden z ważniejszych zamków w czasach renesansu w tej części Europy. 

Rezydencja książąt brzesko-legnickich położona jest w zachodniej części miasta. Powstaniu miasta 

sprzyjało dogodne położenie na skrzyżowaniu szlaków lądowych i wodnego, łączących największe 

ośrodki średniowiecznego Śląska. Lokacja Brzegu nastąpiła pomiędzy 1246 a 1248 rokiem na mocy 

dokumentu wystawionego przez księcia wrocławskiego Henryka III Białego. Wyznaczony teren lokacji 

(na wzór miasta Halle) jest do dziś czytelny. Od 1331 roku miasto było stolicą odrębnego księstwa 

brzeskiego i, aż do wygaśnięcia tej linii Piastów tj. do 1675 roku, jedną ze stolic księstwa legnicko-

brzeskiego. 

Od początku powstania zamek był rezydencją Piastów śląskich.  

Pierwszy dwór książęcy w Brzegu wzmiankowany był już w 1235 roku. Prawdopodobnie był to 

obiekt drewniany, sytuowany pomiędzy bramami miejskimi: Wrocławską i Zamkową, otoczony fosą i 

połączony z fortyfikacjami miasta. W 1296 roku książę świdnicki Bolko I prawdopodobnie przebudował 

zamek drewniany na murowany i wzniósł kwadratową murowana wieżę, której fragmenty znajdują się 

w Wieży Lwów. 

Być może zamek był rozbudowywany przez Bolka III Rozrzutnego zwanego też Hojnym (1291 

-1352), który mieszkał w Brzegu. Za jego czasów Brzeg stał się oficjalną stolicą księstwa (1342 r.), a 

to wymagało dostosowania siedziby do nowej rangi. Nie znane jest rozplanowanie ówczesnej 

zabudowy. W latach 1359-1398, za panowania księcia legnickiego Ludwika I założenie doczekało się 

pełnej realizacji. Książę Ludwik I, człowiek europejskiego formatu, znany był nie tylko jako świetny 

polityk, ale też jako mecenas sztuki (zgromadził największy na ziemiach polskich zbiór świeckich 

książek z okresu średniowiecza) i fundator licznych budowli zarówno świeckich, jak i kościelnych. W 

zamku w Brzegu przypisuje się mu stworzenie czworobocznego zarysu murów zamku, wybudowanie 

potężnej wieży na planie kwadratu zwanej Wieżą Lwów, a przede wszystkim kolegiaty p.w. Św. 

Jadwigi (patronki Piastów śląskich). Pierwsza kaplica zamkowa, kilkuprzęsłowa,  prawdopodobnie 

przylegała do południowej ściany donżonu. W 1368 roku Ludwik I podjął decyzję o fundacji kolegiaty, 

a jej statut zatwierdził w 1371 roku biskup wrocławski. Przy budowie wykorzystano mury istniejącej 

kaplicy zwanej do XVIII wieku starym kościołem. Do niego dostawiono obecnie istniejące prezbiterium 

z przybudówką mieszczącą na parterze zakrystię i skarbiec, a na piętrze emporę książęcą. Natomiast 

po drugiej stronie transeptu, wzdłuż zachodniego skrzydła zamku powstał niewielki korpus nawowy. Z 

uwagi na fakt wykorzystania starej kaplicy i konieczność liczenia się z położeniem innych budowli 

zwłaszcza donżonu i bramy wjazdowej, nowopowstała świątynia miała kształt nieregularny. Prace w 

gotyckiej warowni trwały jeszcze w latach 1481-1490. Wiadomo, że w tych latach Ambroży Radewicz z 

Wrocławia prowadził prace przy rozbudowie Wieży Lwów.  

Przebudowy podjęte w latach 30. XVI wieku zostały zaprzepaszczone przez pożar i katastrofę 

budowlaną w starszych częściach zamku. Zaraz potem (1541-1544) odbudowano skrzydło 

południowe. 



 

 

   Największej i najważniejszej przebudowy całego zamku podjął się książę legnicki i brzeski 

Fryderyk II (1480-1547), a kontynuował ją jego syn Jerzy II (1523-1586). Prace rozpoczęto w 1544 

roku a  zakończono w roku 1560 r. Gotycką warownię przekształcono i gruntownie przebudowano w 

jedną z najokazalszych rezydencji renesansowych tej części Europy. 

Do skrzydła południowego dostawiono część wschodnią od strony Odry . Do dziś zachowały się 

renesansowe pomieszczenia w układzie amfiladowym, na planie kwadratu (archiwum, sala sądowa, 

kancelaria sądu) i prostokąta (kancelaria), przesklepione sklepieniami zwierciadlanymi z lunetami 

wyposażone w kamienne portale i bogate dekoracje stiukowe. 

Do prac nad nową rezydencją zaproszono mistrza budowlanego Jakoba Parra i architekta Franciszka 

Parra z Włoch. Prace wykończeniowe prowadzono pod kierunkiem Lorentza Güntera z Wrocławia. 

Dziedziniec zamknięto od północy murem kurtynowym. Wtedy powstał też budynek bramny z 

dekoracją rzeźbiarską wykonaną przez  murarzy: Krzysztofa Hirscha i Antoniego Marosza oraz 

kamieniarza Wolfa Scholza i rzeźbiarza Jakoba Wartera. Dekoracja rzeźbiarska elewacji budynku 

bramnego przedstawia płaskorzeźbione popiersia książąt piastowskich. Pełnoplastyczne kamienne 

posągi księcia Jerzego I Piasta i jego żony Barbary Brandenburskiej przeplatane są kartuszami 

herbowymi  księstwa legnicko-brzeskiego i marchii brandenburskiej. Jerzy II wyraźnie podkreślił 

ufundowaniem tej budowli swoje pochodzenie.  

Zamknięty teraz dziedziniec wewnętrzny zamku wyposażono w trzykondygnacyjne kolumnowe 

krużganki. Nowa rezydencja uzyskała też nowe fortyfikacje. Całość otoczono narysem bastionowym 

łącząc system obronny siedziby książęcej z systemem obronnym miasta. Projekt fortyfikacji opracował 

architekt książęcy Bernard Niuron w latach 1565-1568. 

 Arkadowy dziedziniec wewnętrzny i dekoracja fasady budynku bramnego uważane są za jedno z 

najwspanialszych dzieł renesansowej architektury na Śląsku. 

Po zakończeniu prac budowlanych w 1560 roku zajęto się wyposażeniem wnętrz i przebudową 

kolegiaty Św. Jadwigi na rodową nekropolię książąt brzesko-legnickich.  

 

Świetność rezydencji zakończyła się w 1675 roku wraz ze śmiercią ostatniego Piasta z linii 

brzeskiej, księcia Jerzego IV Wilhelma. Zamek wraz z księstwem przeszedł w ręce austriackie. 

Habsburgowie, w 1682 roku zajęli zamek przeznaczając go na czasowe rezydencje książąt. Część 

zamku adaptowano na biura i urzędy.  

Zamek w Brzegu, wplątany w konflikt zbrojny pomiędzy Austrią Habsburgów a Prusami 

Hohenzollernów o sukcesję austriacką i Śląsk, ucierpiał znacznie. Umocnienia zamku nie przetrzymały 

pruskiego ostrzału artyleryjskiego w 1741 roku. W tym samym roku król pruski Fryderyk II Wielki 

wydał rozkaz zbombardowania miasta Brzeg. Zamek legł w gruzach.  Jednak uratowały się 

najcenniejsze jego elementy: fasada budynku bramnego, prezbiterium kaplicy, parter skrzydła 

wschodniego i część krużganków. Ocalałe resztki budowli zamkowych adaptowano na potrzeby 

magazynów prowiantowych twierdzy pruskiej.   



 

 

W 1783 roku jezuita Ksawery Bönisch zebrał fundusze na odbudowę kolegiaty. W wyniku remontu 

zachowane gotyckie prezbiterium zamknięto barokową absydą, a w ścianie czołowej absydy gotyckiej 

wykuto drzwi. W ten sposób kościół przeorientowano. Ostrołukowe okna przemurowano, zlikwidowano 

laskowania i maswerki. Całe ocalałe wyposażenie zastąpiono rokokowo-klasycystycznym.  

W 1801 roku na zamku wybuchł pożar. Zniszczone zostało skrzydło zachodnie. Po pożarze 

zamek odbudowano według projektu Konrada Kirschsteina.  Obniżono skrzydła o dwie kondygnacje i 

dobudowano budynek w miejscu kurtyny północnej. Zabezpieczono fasadę budynku bramnego i 

pomieszczenia parteru w skrzydle wschodnim. Cenniejsze wyposażenie wywieziono do Berlina.  

W latach 20. XX wieku, po wykwaterowaniu wojska i magazynów, przystąpiono do pierwszych 

prac konserwatorskich. Prace te były prowadzone w niewielkiej skali w celu utworzenia Muzeum 

Miejskiego. Mieściło się ono w pomieszczeniach skrzydła wschodniego i południowego.   

W roku 1935 rozpoczęto przygotowania do rekonstrukcji renesansowego wyglądu zamku. 

Prace te przerwał wybuch II wojny światowej, w czasie której zamek został zdewastowany i spalony w 

1945 roku. Po wstępnych zabezpieczeniach w latach 1947-49, w dziesięć lat później przystąpiono do 

prac badawczych, a następnie konserwatorskich. 

W roku 1988 zakończono zasadniczą rekonstrukcję zespołu zamkowego, w tym odtworzono krużganki 

wokół dziedzińca wewnętrznego. W latach 1980-1994 regotyzowano kaplicę, a w roku 1999 

przeprowadzono prace przy zamkowym założeniu ogrodowym. 

 

Zbiory Muzeum Miejskiego, które znalazło swoją siedzibę w zamku w roku 1925, w czasie II 

wojny uległy zniszczeniu w 60%. Ocalałe eksponaty stały się zalążkiem utworzonego w 1945 roku 

Muzeum Piastowskiego. W 1965 roku zmieniono nazwę na Muzeum Piastów Śląskich. Jest to jedyna 

instytucja w Polsce, która zajmuje się całością problematyki Piastów Śląskich oraz tradycjami 

piastowskimi na historycznym obszarze Ziemi Śląskiej. 

Od 2004r. w piwnicach zamkowych prezentowane są sarkofagi nowożytnych (XVI-XVII w.) Piastów 

legnicko-brzeskich oraz kopie 20 średniowiecznych nagrobków Piastów śląskich. 

 

 
Podpisy do zdjęć i materiałów archiwalnych: 

 

NID-zamki-Brzeg-002 – archiwum NID, zdjęcie lotnicze, fot. J. Siemaszko, 1957  
NID-zamki-Brzeg-003 – archiwum NID, zdjęcie lotnicze, fot. J. Siemaszko, 1957 

NID-zamki-Brzeg-004 – archiwum NID, fot. E. Falkowski, 1956 
NID-zamki-Brzeg-005 – archiwum NID, fot. E. Falkowski, 1959 

NID-zamki-Brzeg-006 – archiwum NID, fot. J. Pilch, 1956 

NID-zamki-Brzeg-007 – archiwum NID, fot. J. Szandomirski 
NID-zamki-Brzeg-008 – archiwum NID, fot. J. Szandomirski, lata 60. XX w. 

NID-zamki-Brzeg-009 – archiwum NID, decyzje o wpisie do rejestru zabytków z 1949 i 1973 r. 
NID-zamki-Brzeg-010 – archiwum NID, karta ewidencyjna zamku z 1956 r. 

NID-zamki-Brzeg-011 – archiwum NID, karta ewidencyjna kaplicy zamkowej z 1956 r. 

 
 


