
 

 

ZAMEK 

Nazwa: 
Zamek w Głogówku 

 

Lokalizacja:  
Głogówek, gmina Głogówek, powiat prudnicki, woj. opolskie   

 
Adres: Muzeum Regionalne 
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48-250 Głogówek 

Tel 48 77 437 35 00 

 
Współrzędne geograficzne: N 50°21'  E 17°39'  
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Gotycki zamek książęcy przebudowany na renesansową 
rezydencję rodziny Oppersdorffów, położony w mieście 
Głogówek i sprzężony z fortyfikacjami miasta. 
 
Opracowała Iga Malawska  

 
Głogówek, zamek dolny, skrzydło bramne, archiwum NID, 2011, fot. K. Czartoryski 

 



 

 

Zamek położony jest w północno-zachodnim narożniku średniowiecznego miasta otoczonego 

murami obronnymi. Posiada swoje własne fortyfikacje, ale jest też sprzężony z miejskimi. Budowlę 

wzniesiono na wzgórzu górującym nad rzeką i miastem. 

Miasto Głogówek wzmiankowane jest w 1076 roku, a w roku 1275 otrzymało prawa miejskie nadane 

przez księcia Władysława Opolskiego. Jemu też przypisuje się wzniesienie warowni. Powstanie 

pierwszego zamku datuje się na koniec XIII w., zaraz po lokacji miasta. Został wzniesiony jako jedna z 

rezydencji Piastów opolskich i był użytkowany od czasów panowania Bolesława I aż do śmierci Jana II 

Dobrego w 1532 roku, kiedy to wygasła opolska linia Piastów. Bolesław I, władający księstwem 

opolsko-raciborskim w latach 1283-1313, traktował Głogówek jako drugą po Opolu swą główną 

siedzibę. 

Nie jest znana forma zamku gotyckiego. Prawdopodobnie było to założenie regularne, którego 

dominantę stanowiła potężna wieża mieszkalna o wymiarach 12,8 x 16,6 m, wzmocniona czterema 

szkarpami i zwieńczona ostrosłupowym hełmem osadzonym na nadwieszonej izbicy. Wieża otoczona 

była fosą. Fundamenty wieży odsłonięto w czasie badań w 1978 roku. Był to najstarszy element 

zamku. 

W roku 1533 zamek przeszedł w ręce rodu Zeidlitzów. Po śmierci ostatniego z nich – Otto von Zeidlitz 

oraz małżeństwie Christiny von Zeidlitz z Johannem Oppersdorffem, zamek w Głogówku znalazł się w 

posiadaniu rodziny Oppersdorffów. Władali oni rezydencją od 1561 roku aż do roku 1945.  

Johann Oppersdorff rozpoczął w Głogówku budowę renesansowej rezydencji. Stara gotycka 

warownia została scalona z nową budowlą lub też rozebrana. Rozbudowa trwała 10 lat do roku 1571. 

 Współcześni historycy architektury dzielą zamek na górny i dolny. Ten pierwszy – 

dwupiętrowy, z zachowanymi fragmentami gotyckich murów ma kształt podkowy. Zamek dolny 

ostatecznie ukształtowany około roku 1645 – to rozległa, jednopiętrowa budowla dobudowana do 

zamku górnego.  

Renesansowe założenie Johanna Oppersdorffa (zamek górny) składało się z trzech skrzydeł 

otaczających dziedziniec. Głównym skrzydłem było skrzydło zachodnie. Środkowa część pałacu była 

jednopiętrowa, zaś dwie boczne miały po dwie kondygnacje. W tym czasie powstały też ogrody i 

przedzamcze (późniejszy zamek dolny). 

W roku 1582 miasto strawił wielki pożar. W dwa lata później rozpoczęła się rozbudowa zamku, 

którą prowadził bratanek Johanna – Jerzy Maksymilian zwanym Jerzym II. Podwyższono skrzydło 

zachodnie dotąd jednokondygnacyjne, a narożniki zaakcentowano czterema cylindrycznymi wieżami. 

Prace te ukształtowały ostatecznie tzw. zamek górny zbudowany na planie podkowy, z ryzalitem od 

zachodu. Zamek praktycznie w większości wzniesiono z cegły, jedynie niewielkie fragmenty muru są  

kamienne. Posiadał amfiladowy układ pomieszczeń. Przykryty dwuspadowym dachem w całości był 

podpiwniczony, a piwnice posiadały kolebkowe sklepienia. W tej samej fazie, przed 1606 rokiem 

przystąpiono do budowy zamku dolnego na miejscu dawnego przedzamcza. Powstały skrzydła: 



 

 

południowe i północne. Jednokondygnacyjne skrzydło północne posadowiono na kolebkowo 

sklepionych piwnicach, które łączy system przejść i schodów. 

Trzecia faza rozbudowy wiązana jest z Janem Jerzym III, najstarszym synem Jerzego 

Maksymiliana, uważanym za najwybitniejszego przedstawiciela rodziny. Miastem i zamkiem władał on 

w latach 1617-1651. W roku 1626 uzyskał tytułu hrabiego Rzeszy (Reichgraf), a w roku 1642 

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

rady cesarskiej, starostą księstwa głogowskiego, landwójtem Górnych Łużyc.  

W roku 1643, w czasie wojny trzydziestoletniej, zamek został splądrowany przez Szwedów. 

W latach 1645-47 prowadzono intensywne prace w zamku dolnym. Podwyższono o jedną 

kondygnację skrzydło północne, dobudowano filarowo-kolumnowe krużganki. Wybudowano 

jednopiętrowe skrzydło wschodnie z bramą wjazdową.  

W roku 1668 pomiędzy skrzydłem południowym i wschodnim wzniesiono nową kaplicę pod 

wezwaniem św. Jana Chrzciciela.  

Zamknięto w ten sposób czworobok zabudowań. Pomiędzy zamkiem górnym i dolnym powstał 

ogromny wewnętrzny dziedziniec do którego prowadziła od strony miasta okazała renesansowa brama 

wjazdowa z sienią . Nad wjazdem ozdobionym portalem umieszczono herb rodowy Oppersdorffów. 

Skrzydło bramne wyposażono w centralnie usytuowaną wieżą zegarową. Znajdowały się tam dwa 

zegary: mechaniczny ze wskazówkami oraz poniżej niego zegar słoneczny. Za czasów Jerzego III na 

zamku funkcjonowała drukarnia, teatr i orkiestra kameralna.  

Jerzy III założył też bibliotekę, której zbiory uważano później za jedne z największych na Górnym 

Śląsku. Biblioteka mieściła się w skrzydle wschodnim, w czworobocznym pomieszczeniu sklepionym 

kolebkowo. Poszczególne pola sklepienia biblioteki posiadały dekoracje odnoszącą się tematycznie do 

dziedzin wiedzy gromadzonych w księgozbiorze. 

Drugim ordynatem na Głogówku był syn Jana Jerzego III – Franciszek Euzebiusz. On to, w 

czasie potopu szwedzkiego udzielił na zamku schronienia królowi Janowi II Kazimierzowi Wazie wraz z 

małżonką Ludwiką Marią Gonzaga i dworem. Monarcha przebywał w Głogówku przez dwa miesiące w 

końcu 1655 roku. Franciszek Euzebiusz hrabia von Oppersdorff za zasługi dla Polski podczas wojny ze 

Szwedami został mianowany starostą księstwa raciborskiego i opolskiego (tytuł utrzymał do swojej 

śmierci w 1691 roku), a w 1683 roku starostą księstwa opolsko-raciborskiego. Otrzymał też polskie 

szlachectwo wraz z herbem Kur. Jako wojewoda księstwa opolsko-raciborskiego witał powracającego 

spod Wiednia króla Jana III Sobieskiego. 

Górnośląska linia rodziny Oppersdorff wygasła wraz z bezpotomną śmiercią (w roku 1714) 

Franciszka Euzebiusz, drugiego ordynata. Głogówek wraz z zamkiem na krótko przeszedł we władanie 

linii morawskiej: Jerzego V Fryderyka a następnie jego syna Henryka Ferdynanda. 

W XVIII wieku nastąpiła późnobarokowa przebudowa rezydencji, która zatarła część jego 

renesansowych cech. Zamek zyskał barokowy wystrój. Sgraffitowe dekoracje na elewacjach 

zastąpiono tynkami. Zmieniono również obramienia okien, a wejścia ozdobiono nowymi  portalami. 



 

 

Rozbudowano skrzydło południowe i fasadę kaplicy. Około roku 1780 wnętrze kaplicy zamkowej 

zostało przyozdobione scenami z życia św. Jana Chrzciciela. Autorem fresków był Franciszek Antoni 

Sebastini.  

W 1800 roku na zamku wybuchł pożar, który spowodował duże zniszczenia. 

 W sześć lat później, w roku 1806, w głogóweckiej rezydencji przebywał, na zaproszenie ordynata 

Franciszka Joachima Wacława, Ludwig van Beethoven. Z wdzięczności za gościnę kompozytor 

dedykował hrabiemu jedną ze swoich symfonii – IV symfonię B-dur op. 60. Z tamtego czasu ocalał 

klawesyn, na którym grywał Beethoven (można go oglądać w Pszczynie, w Muzeum Wnętrz 

Zamkowych). 

Pierwsza połowa XIX wieku, to lata zaniedbań i niszczenie zamku. Przywrócenie go do świetności w 

latach 1848-49, a zwłaszcza remont zamku górnego, to zasługa Jerzego Edwarda von Oppersdorff 

(1800-1889). Przebudowę w stylu neogotyckim i przekomponowanie parku w stylu angielskim 

kontynuował jego syn Jan Jerzy Oppersdorff wraz z małżonką księżniczką Dorota Radziwiłłówną. 

Jan Jerzy był ordynatem w trudnych dla Śląska czasach (1889 – 1930). Podczas I wojny światowej 

zamek w Głogówku, jak większość innych zamków, przeznaczono na cele wojskowe. Był tu szpital 

wojskowy i koszary. Propolskie przekonania polityczne Jana Jerzego w czasie plebiscytu na Śląsku w 

1921 roku zmusiły hrabiego, w następstwie przegrania przez Polskę tego plebiscytu, do zrzeczenia się 

ordynarii na rzecz syna Wilhelma Karola Jana. Był on ostatnim ordynatem mieszkającym w Głogówku. 

W 1945 roku przeniósł się do Niemiec. Opuszczony i niezamieszkany po II wojnie światowej zamek 

popadał w ruinę. W latach 50. XX w. przeprowadzono prace zabezpieczające i konserwatorskie w 

zamku górnym, a następnie rozpoczęto adaptację zamku dolnego na schronisko turystyczne. Jednak 

koszty utrzymania tak dużego obiektu spowodowały, że władze Głogówka zdecydowały w 2005 roku o 

sprzedaży zamku prywatnemu inwestorowi. Obecnie dwie sale i kaplica udostępnione są do 

zwiedzania, działa tu dom kultury i muzeum regionalne. Zamek jednak wymaga gruntownego remontu 

i konserwacji. 

 

Podpisy do zdjęć i materiałów archiwalnych: 

NID-zamki-Glogowek-002 – archiwum NID, fot. J. Siemaszko, 1975 

NID-zamki-Glogowek-003 – archiwum NID, fot. J. Siemaszko,1975 

NID-zamki-Glogowek-004 – archiwum NID, fot. Marchewka, 1955 

NID-zamki-Glogowek-005 – archiwum NID, fot. Marchewka, 1955 

NID-zamki-Glogowek-006 – archiwum NID, fot. L. Święcki, 1958 

NID-zamki-Glogowek-007 – archiwum NID, fot. L. Święcki, 1958 

NID-zamki-Glogowek-008 – archiwum NID, fot. T. Chrzanowski,1970 

NID-zamki-Glogowek-009 – archiwum NID, fot. S. Karnicki, 2007 

NID-zamki-Glogowek-010 – archiwum NID, karta ewidencyjna zamku górnego z 1963 r. 

NID-zamki-Glogowek-011 – archiwum NID, karta ewidencyjna zamku dolnego z 1963 r. 


