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Z pomiędzy małej bardzo w dawnej Polsce liczby dzieł 
świeckiego budownictwa w stylu ostrołukowym odznacza 
się wspaniały gmach, jeszcze świetny ozdobami swemi, 
w których spoczęła pierwotna myśl założyciela, 
wypieszczone dziecko gotycyzmu krajowego zakroju.

Wł. Łuszczkiewicz, Zamek w Dębnie, Tygodnik Ilustrowany 1866
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Przed rokiem 1357
Kenna, starsza z dwóch
córek Jakuba z jego pier−
wszego małżeństwa, wnio−
sła wieś w posagu wraz
z pobliskim Sufczynem
Piotrowi herbu Odrowąż.
Był to człowiek zapobie−
gliwy, który stworzył pod−
waliny ekonomicznej po−
tęgi skromnego dotąd
rodu wywodzącego się
ze Szczekocin. Piastował
przy tym znaczące urzę−
dy państwowe – starosty
a następnie kasztelana
sądeckiego i lubelskiego.
W roku 1357 Piotr uzys−
kał od króla Kazimierza
Wielkiego zezwolenie na
przeniesienie Dębna na
prawo niemieckie. On też
był zapewne fundatorem nowej siedziby, wzniesionej w miejscu spalonego
w 1 poł. XIV wieku drewnianego gródka. Można domniemywać (na pod−
stawie porównań z innymi budowlami tego okresu), że stanowiła ją wieża
mieszkalno−obronna, obok której stała kaplica, wzmiankowana w źródłach
historycznych już w roku 1362. Opasujące pagórek wcześniejsze obwało−
wanie podwyższono, oblicowując je dla zwiększenia obronności kamienny−
mi płytami. W roku 1398 synowie Piotra Odrowąża, Jan i Piotr zwany „Pie−
traszem”, podzielili dobra. Ojcowizna wraz z zamkiem przypadła w udziale
Piotrowi, podstolemu królowej Jadwigi w latach 1390−1394. Życie
„Pietrasza” – podobnie jak później jego syna, Bartosza – dalekie było od

Lokalizację swą na wzgórzu oblanym niegdyś ze wszystkich stron
wodą zawdzięcza zamek starszej tradycji osadniczej. Już w połowie XIII
wieku wznosił się tu obronny drewniany gródek z mostem przerzuconym
nad najwęższym od wschodu odcinkiem fosy. Władał nim zapewne komes
Świętosław herbu Gryf, pierwszy notowany historycznie właściciel Dębna,
które nadał mu w roku 1264 (lub 1274) książę Bolesław Wstydliwy. Żona
tego władcy, księżna Kinga, utrwalona została w popularnej do dziś legen−
dzie o brawurowym uratowaniu jej przez miejscową ludność od Tatarów
w pobliżu rzeczki Niedźwiedź. Tutaj też stanął jej pomnik, ufundowany
w roku 1725 przez Annę Tarłową.

W roku 1317 wieś była w posiadaniu Mszczuja z rodu Pobogów,
a następnie jego syna Jakuba piszącego się „de Monte Vini” (z „Winogóry”
– tak zapewne zwano wtedy zamkowe wzgórze).
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Zamek w Dębnie od północy, litografia wg rysunku Napoleona Ordy, 1880 r.

Widok zamku w Dębnie z wykuszem północnym, drze−
woryt wg rysunku Jana Matejki, Tygodnik Ilustrowany,
1866 r.



ideału. Obaj dosłużyli się nawet opinii awanturników, gdyż nie wahali się
stosować rękoczynów przy dochodzeniu swych racji. Dopiero za sprawą
najmłodszego potomka Bartosza Jakuba, doszło do odbudowania prestiżu
rodowego Odrowążów.

Urodzony pomiędzy 1426 a 1428 rokiem w Dębnie już w roku 1441
podjął on studia na krakowskiej Alma Mater. Działalność polityczną
rozpoczął jako dworzanin młodego króla Kazimierza Jagiellończyka. Rychło
potem został królewskim podczaszym a następnie zarządcą kilku starostw.
Zyskał uznanie władcy, które ułatwiło mu sięganie po kolejne godności –
podskarbiego koronnego oraz kanclerza wielkiego koronnego. Był też
kasztelanem małogojskim i wojewodą sandomierskim a w roku 1478 objął
stanowisko kasztelana krakowskiego, najwyższy urząd w dawnej Polsce.
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Sala rycerska, drzeworyt wg rysunku Jana Matejki, Tygodnik Ilustrowany, 1866 r.

Karta z albumu Wł. Łuszczkiewicza „Zabytki dawnego budownictwa w Krakowskiem –
zamek w Dębnie przy Wojniczu“, litografie wg rysunków E. Baudischa, Kraków 1864 r.


