
Zamek w Rzemieniu

    Zamek w Rzemieniu został wzniesiony w XVI w. przez rodzinę Tarnowskich. Usytuowany jest
on w miejscu warowni siedziby rycerskiej, która istniała już prawdopodobnie w XV wieku.
Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1468 roku. Zamku broniły wówczas ziemno -
drewniane wały oraz mokradła. Przed siedzibą rycerską mieściło sie przedzamcze, na którym
znajdowały się zabudowania gospodarcze, domy mieszkalne czeladzi. Dalej rozpościerały się
ogród i sad. Twierdza miała kształt zbliżony do kwadratu długości boku 13 metrów. Miała cztery
kondygnacje. W piwnicy i na parterze znajdiwała się kuchnia i pomieszczenia gospodarcze. Na
pierwszym piętrze mieściły się mieszkania właścicieli zamku. Na drugim piętrze znajdowała się
sala płęniąca funkcję reprezentacyjne, w której odbywały się uroczystości, przyjęcia, biesiady
itp. Wieża i przylegające do niej zabudowania otoczone były wałem i fosą. Pomieszczenia
mieszkalne właścicieli były połączone z wałami i stajnią za pomocą drewnianych ganków. W
1616 roku zamek został kupiony przez Stanisława Lubomirskiego. Lubomirscy zmodernizowali
umocnienia ziemne wokół zamku, zamek został rozbudowany i wyposażyli go w 40 dział.
Lubomirscy nie zamieszkiwali zamku, ale służył on im do nadzoru wielkich dóbr jakie posiadali
w tej okolicy. Bagna które otaczały zamek oraz wały obronne i duża liczba dział sprawiły, że
była to jedna z bardziej warownych twierdz w Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku. Kolejnymi
właścicielami zamku byli Sanguszkowie, Stadniccy, Lasoccy, Reyowie, Boguszowie i
Szoszkiewiczowie. W 1857 roku Feliks Bogusz ówczesny właściciel dokonał przebudowy,
podwyższając wieżę o jedną kondygnację. W 1931 roku zostaje wzniesiona cylindryczna baszta
z klatką schodową oraz dwie dobudówki od północy oraz zachodu. Po dziś dzień zachowała się
rycerska wieża mieszkalna, otoczona umocnieniami. Współcześnie właścicielem zamku jest
osoba prywatna. W pobliżu zamku stoi wybudowany w końcu XIX wieku pałac.    
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