
Zamek w Węgierce

  
    Wieś Węgierka, położona jest blisko 4 km od Pruchnika nad rzeką Mleczką. Najstarsza
wzmianka o wsi pochodzi z 1358 r. gdy król Kazimierz Wielki potwierdził własność Węgierki i
Rozborza Jackowi Słoneczko.  Późniejsi właściciele wsi to: Maciej Mzurowski oraz jego synowie
Maciej, Jan i Mikołaj. Po nich Węgierka była własnością Rozborskiego i Pruchnickich a kolejno
trafiła w ręce Pieniążków. To właśnie oni w drugiej połowie XVI w., wznieśli bastejowy zamek
nadając mu obronny charakter. Kształtem miał przypominać czworoboczne zamki
basztowo-bastejowe w Przemyślu, Krasiczynie i Rybotyczach - lecz wykonanie nie do końca
przypominało ten styl obronny. 
    
    Historia zamku pisze się następująco:
       
    -        1484 r. - zachowany zapis wspomina o pożyczce na budowę rezydencji zaciągniętej
przez syna Jana Rozborskiego z Bystrzejowic - Piotra         
    -        1506 r. - od Rozborskich wieś z rezydencją przejął Piotr Pruchnicki herbu Korczak,
którego córka wyszła za Jana Pieniążka herbu Odrowąż wnosząc Węgierkę w wianie.    
 
  
    -        II poł. XVI w. - Pieniążkowie znacznie rozbudowali obiekt i dodali dwie basteje         
    -        1713 r. - po dwóch wiekach posiadania Pieniążkowie sprzedali Węgierkę
Siemianowskim. Teofila Wiktoria Siemianowska wzniosła ją w wianie Józefowi Rosnowskiemu
herbu Ogończyk         
    -        ok. 1730 r. - wieś wraz z zamkiem kupił Józef Morski         
    -        koniec XVIII w. - zamek spłonął i nie został już odbudowany         
    -        1819 r. - Węgierka przeszła w ręce Magdaleny Dzieduszyckiej         
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    -        koniec XIX w. - kolejnymi właścicielami zostali Szembekowie         
    -        1929 r. - od Szembeków Węgierkę kupili Mycielscy         
    -        1978 r. - rozpoczęto pierwsze powierzchowne badania archeologiczne

   
        

    Resztki zamku w Węgierce położone są  na podmokłym terenie blisko rzeki Mleczki. Ludność
miejscowa określa ten obiekt jako &quot;Basztę&quot;. Zamek zbudowany został na planie
kwadratu (40x40 m). Posiadał dwie basteje, pierwszą od strony północno-zachodniej (do dziś
zachowana) oraz drugą od strony południowo-zachodniej. Zamek posiadał dwa skrzydła
mieszkalne: południowe i zachodnie, być moze i od strony północy a od wschodu otaczał go
mur obronny. Fragment zachodniego skrzydła, jest mocno zrujnowany i bezmyślnie
wykorzystywany przez mieszkańców pobliskiego domu. Czterokondygnacyjna basteja ma
średnicę 12 m, posiada otwory strzelnicze, zbudowana jest po części z kamienia oraz z cegieł.
Można do niej wejść przez okno, lecz w środku zalana jest wodą. Od dłuższego czasu jest w
stanie ruiny i bez restauracji z pewnością się rozsypie.       
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