
Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

 Jak podają źródła początki zamieszkania Wzgórza Zamkowego w Przemyślu sięgają 2 poł. X
w. W X i XI w. w jego najwyższej części istniał gród otoczony ziemno-drewnianym wałem. W
grodzie zaś murowane z kamienia palatium z kaplicą, zapewne wzniesione w czasach
Bolesława Chrobrego, który panował nad Przemyślem od 1018 r. Później zamek przeszedł pod
panowanie książąt halickich, którzy mieli tutaj swoją siedzibę. Gdy Kazimierz Wielki przyłączył
te ziemie do państwa polskiego po roku 1340, został wzniesiony murowany zamek.  W 1498 r.,
zamek został spalony przez Wołochów  a następnie odbudowany na polecenie Zygmunta
Starego (1511-1553).  Przekształcona budowla reprezentowała styl twierdzy renesansowej,
która zgodnie z ówczesną sztuką obronną założona była na planie czworoboku z bastejami w
narożach. W latach 1612-1631 przeprowadzona została kolejna przebudowa zamku, którą
dokonał starosta przemyski hr. Marcin Krasicki. Podczas prac skoncentrowano się głownie na
murach obronnych oraz części zabudowy. Postawiono przy kurtynie północno-wschodniej nowy
budynek z krużgankami. Narożne baszty zostały podwyższone i ozdobione attykami. Wszystkie
zamkowe pomieszczenia miały swoje przeznaczenie w czasie pokoju. W jednej z baszt mieściło
się archiwum akt sądowych, w drugiej - pomocniczej w dodatku podpiwniczonej było w lochu
więzienie dla złoczyńców, a w innych izbach magazynowano broń. W trzeciej baszcie, na jej
dwóch kondygnacjach znajdował się arsenał zamkowy: w pierwszej części przechowywano
proch strzelniczy, a w drugiej broń, hakownice, rusznice, oszczepy itp. Jedna z baszt,
nazywana "Biskupią", służyła w razie napadu wroga za schronienie dla rzymsko-katolickiego
biskupa i kapituły przemyskiej. 

 Na dziedzińcu zamkowym znajdowały się pomieszczenia takie jak:
  
    -  domiar na sądy ziemskie  
    -  mieszkanie dla starosty i podstarościego  
    -  rezydencje królewskie

 Warto dodać ze na zamku gościli się m.in.:
  
    -  Kazimierz Wielki  
    -  Władysław Opolczyk  
    -  Władysław Jagiełło z Jadwigą  
    -  Kazimierz Jagiellończyk  
    -  Jan Olbracht  
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    -  Stefan Batory  
    -  Zygmunt III  
    -  Władysław IV  
    -  Jan III  
    -  August II  
    -  Katarzyna i Anna Jagiellonka  
    -  siostra króla Zygmunta Augusta

  
  oraz późniejsi królowie Polski:  

    -  książę Michał Korybut Wiśniowiecki (1659 r.)  
    -  książe Stanisław August Poniatowski - który jako jeden z ostatnich starostów przemyskich
odnawił zamek.

   Po oddaniu zamku przez rząd austriacki miastu, był on restaurowany w latach 1865-1867 i
później w roku 1912. Obecnie wewnątrz zamku mieści się m.in. sala teatralna Towarzystwa
Dramatycznego im. Aleksandra Fredry - najstarszego w Polsce teatru amatorskiego.

 Adres:
 ul. Zamkowa
 37-700 Przemyśl
 tel. 016/ 678 50 61
 strona www 
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