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Zamek Krupe 
 

 

                         Po raz pierwszy na tej stronie internetowej (http://kalinowski.weebly.com) zmierzyłem 
się z tym tematem w dniu 09.07.2009 r. zacytowanym ”Zamek w Krupem i Grobisko w Krynicy”. 
Spróbuję to zrobić po raz wtóry, ale już w innym układzie 
                              Ruiny zamku w Krupem stoją przy rozlewiskach dopływu rzeki Wieprz. Ich częścią 
jest jeziorko znajdujące się tuż przy zamku od strony północnej Składał się ono z zamku właściwego, 
postawionego najwcześniej i przedzamcza z budynkami gospodarczymi otoczonych wspólnym murem 
z 4 bastejami (przeznaczonymi na artylerię) oraz fosą i mokradłami. Basteje służyły zwykle do 
mieszkania, bowiem na każdym ich piętrze znajdowała się izba mieszkalna. Zamek właściwy miał 
kształt czworoboku z dwoma skrzydłami mieszkalnymi ustawionymi prostopadle, będącymi 
jednocześnie częścią murów obwodowych, pomiędzy którymi znajdował się dziedziniec. Do zamku 
właściwego przylegała w narożu pięcioboczna, trzykondygnacyjna basteja (zachowana w części). Od 
przedzamcza oddzielała go sucha fosa. Wjazd prowadził od najbardziej reprezentacyjnej strony płn-
wsch. przez most zwodzony. Do dzisiaj przetrwały wysokie mury z otworami okiennymi wsparte 
szkarpami, (co ciekawe od wewnątrz!), ozdobione sgraffitem i zwieńczone attyką, świadczące o 
dawnej świetności obiektu, który był podobno urządzony z wielkim przepychem. Potwierdzają to 
znaleziska archeologiczne.   
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Plan ruin zamku wg Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce tom 8  

Przedruk z czasopism: 
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Litografia z "Przyjaciela Ludu" 1840 r.  
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               „Dnia 15 maja 1925 r. Zarząd Szkoły urządził dzieciom IV, V i VI stopnia wycieczkę naukową 
do Krupego. Urząd Gminy wyznaczył furmanki. Wyjazd nastąpił o godzinie 8 –ej. Właściciel Krupego 
p. Kozaryn z chęcią pozwolił zwiedzić ruiny dawnego zamku. 
Wycieczka odbyła się pod nadzorem nauczycieli pp. Kuhny, Wollówny i Turewicz. Pani Franciszka 
Kuhny podczas zwiedzania ruin opowiadała dzieciom historię zamku oraz odczytała z Tygodnika 
Ilustrowanego bardzo ciekawy tekst dotyczący tego miejsca. Sam właściciel zamczyska wydawał się 
być zainteresowany tym artykułem, który napisano przed 70-ciu laty. Jego treść była następująca: 
             Po wysłuchaniu prelekcji dziatwa szkolna dzieliła się zasłyszanymi opowiadaniami i 
legendami na temat tajemniczego miejsca jakim jest „Wieża Ariańska.” Niemal wszyscy mówili o 
lochach prowadzących do piwnic pod „Domem Reja” w Rynku. Z wycieczki wrócono o godzinie 17- 
tej.” 
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Obok zamku stoi dawny dwór Reyów z XVIII wieku. Można się do niego dostać od strony jeziora 

 
Ostatnio jest to dwor p.Kozaryna właściciela Krupego i ruin pobliskiego zamku. 

 
 

 
 
 

 
Widok na ruiny zamku w Krupem od strony północnej 

 



Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski 

10 

 

 
 

 
Zamek na pocz. XVIII w. Drzeworyt Jana Styfi. Tygodnik Ilustrowany z 1863 r.  
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Ziemia. Towarzystwo krajoznawcze ilustrowane. 1912 R3 Nr 12. 
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Ważniejsze wydarzenia z historii zamku w Krupem 
 
1.  Rok.1492 r. - Jerzy Krupski rozpoczął budowę niewielkiego zamku. Nie zachował się opis tej 
warowni  
2.  Rok 1523 r. - pierwsza wzmianka o zamku w dokumentach  
3.  Następnym właścicielem był Samuel Zborowski herbu Jastrzębiec oraz jego potomkowie - 
Gnoińscy. Zborowski otoczył zamek murem kurtynowym z drewnianymi gankami strzelniczymi. 
Wiadomo, że zamek miał wtedy 4 baszty ozdobione herbem Jastrzębiec oraz wieżę bramną. 
Dodatkowo zamku broniła fosa, rozlewiska i most zwodzony  
4.  Koniec XVI w. Od Gnoińskich zamek kupił Paweł Orzechowski. Wzniósł on skrzydło płn-zach. z 
krużgankami i wielkimi salami reprezentacyjnymi oraz płd-zach. z basztą. Mieściły się tam kuchnie, 
spiżarnie oraz izba stołowa. Całość wieńczyła attyka i gzymsy  
5.  Lata 1604 - 1608 - nastąpiła znaczna rozbudowa i przebudowa zamku. Powstało trzypiętrowe 
skrzydło płd-zach. z wielką salą reprezentacyjną, przedzamcze z zabudowaniami gospodarczymi, 
dodano attykę, zmodernizowano baszty narożne na basteje. Zamek otaczały dwa ogrody  
6. 1644 r. - po Orzechowskich zamek często zmieniał właścicieli  
7.  ok. 1656 r. - w czasie "potopu szwedzkiego" został zniszczony przez Szwedów  
8.  1665 r. - po wybuchu pożaru mury zamkowe były w bardzo złym stanie, dachy pokryto słomą. 
Spłonęła cała zabudowa gospodarcza zamku, w jej miejsce pobudowano prowizoryczne budy, które w 
razie zagrożenia były schronieniem dla mieszkańców okolicznych wsi  
9.  1670 r. - z ruin zamek podnieśli dopiero następni właściciele - Reyowie  
10. Kolejnymi właścicielami byli Niemirycze, Buczaccy a potem ponownie Reyowie, którzy wznieśli 
obok zamku ok. 1780 r. zachowany do dziś dwór  
11. 1794 r. - na podniszczonym zamku wybuchł pożar. Nikt nie miał już ochoty go odbudowywać  
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Widok zamku z 1855 r. 
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"Ruiny zamku w Krupem". Drzeworyt M. Różańskiego z 1882 r. 
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Zwaliska zamku w Krupem. 
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Ruiny Zamku Krupem, w gub. lubelskiej. (Rysował z natury Kozarski) 
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 Pocztówka z początku XX w. 

 
12. Kolejne zniszczenia i rozbiórki przyniosły wojny w XX w., m.in. Niemcy rozebrali część północną 
murów  
13. 1962 r. - podjęto prace konserwacyjne i remontowe. Wzmocniono ściany, odnowiono elewacje  
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W odpowiedzi na przeczytany artykuł – 
 
                          - Czasopismo artystyczne „Nestor” 3(28) 2014 Rok VIII Krasnystaw. Na stronach 21 
– 24 znajduje się artykuł pt. „Leksykon zamków, pałaców i dworów powiatu krasnostawskiego” 
autorstwa dr Agnieszka Szykuła-Żygawska- znajduje się rycina (rysunek) przedruk z Pismo 
Ilustrowane Tygodniowe „ Kłosy”.  
Część tego artykułu poniżej: 
 

Zamek w Krupem 
 
                       „ Temat zamku w Krupem przed czterdziestu laty omówił starannie Mieczysław 
Kurzątkowski, wpisując jego realizację w kontekst wznoszenia od podstaw w tym samym okresie 
Zamościa. Ostatnimi laty Irena Rolska przedstawiła zespół zamkowo-fortyfikacyjny w Krupem na tle 
XVI- i XVII-wiecznej architektury zamkowej Lubelszczyzny. Tematowi zamku poświęcił swą pracę  
magisterską historyk sztuki, miłośnik architektury renesansowej i etykiety rycerskiej Krzysztof Czyż, 
pieczołowicie zrekonstruował na makiecie cały zespół, obrazując etapy jego przebudowy. Zebrał  
wartościowy materiał ilustracyjny, w tym ryciny i fotografie z archiwów rodzinnych. 

Dzieje stosunków własnościowych. 
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                        Pierwszy, niewielki zamek w miejscowości Krupe wystawił w roku 1492 jej właściciel 
Jerzy Krupski, herbu Korczak. Kolejni właściciele - Samuel Zborowski, herbu Jastrzębiec oraz 
Gnoińscy otoczyli go murem kurtynowym z drewnianymi gankami strzelniczymi. Do zamku wiodły 
wówczas cztery baszty, a obok jednej z nich stała wieża bramna. Funkcje obronne spełniały fosa, 
liczne rozlewiska i most zwodzony (8). Już wówczas zamek spełniał funkcje warowne.  
 

 
 
Najbardziej znaczącego przedsięwzięcia budowlanego dokonał jednak kasztelan i podkomorzy 
chełmski Paweł Orzechowski - właściciel Krupego od 1577 roku i jeden z bardziej reprezentatywnych 
polityków w ówczesnej ziemi chełmskiej.  Przypuszcza się, że Orzechowski, jako nadzorujący 
podczas nieobecności Jana Zamoyskiego prace budowlane w Zamościu, mógł w pewnym stopniu 
wzorować się na pomysłach hetmana wielkiego koronnego. Z pewnością, wznosząc zamek we 
własnych włościach, wykorzystał wiedzę, umiejętności i znajomości zdobyte w hetmańskim grodzie. 
Korzystając z fundamentów dotychczas i reprezentatywne, renesansowe formy. Kiedy po 1644 roku 
Krupe wraz zamkiem otrzymali kolejni właściciele, zamek był jeszcze w dobrym stanie, jednak walki 
ze Szwedami i pożary spowodowały, że pod koniec stulecia obiektu wymagał znaczących reperacji? 
Dokonali ich po 1670 roku nowi właściciele, potomkowie Mikołaja Reya - Reyowie. W zamku 
następnie mieszkali przedstawiciele rodu Niemiryczkich i Buczackich.  

Opis. 
                            Brakuje dokładniejszych informacji jak wyglądał pierwszy, XV-wieczny zamek, na 
którego podwalinach wzniesiono kolejny. Był kamienny, zapewne skromny, choć rozbudowywany i 
uzupełniany o elementy drewniane oraz otoczenie w postaci muru obronnego. Kolejny, XVI-wieczny 
zespół był kamienno-ceglany, składał się z siedziby głównej i podzamcza. Zamek został wzniesiony na 
planie czworoboku, miał dwa ustawione prostopadle skrzydła mieszczące wnętrza mieszkalne. Był 
otoczony wewnętrzną fosą, a podzamcze okalały mury z bastejami, mokradła i głębsze rozlewiska 
wody. Podczas pierwszego etapu rozbudowy wzniesiono skrzydło północo-zachodnie. Elewację na 
parterze flankowały kamienne półkolumny, na piętrze ceglane filary, a całość wieńczyła attyka z 
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arkadową galerią na obydwu kondygnacjach. W tej części zamku zaplanowano sale reprezentacyjne. 
Na izby mieszkalne przeznaczono sale w dobudowanej przylegle baszcie zachodniej. Drugi etap 
budowy zamku przeprowadzono w latach 1604-1608 i obejmował on budowę skrzydła południowo-
zachodniego, które jednocześnie pomyślano, jako zamknięcie niewielkiego dziedzińca wewnętrznego. 
Dolne kondygnacje tego skrzydła przeznaczono na pomieszczenia gospodarcze, wyżej znajdowała się 
izba stołowa oraz pokoje, a najwyżej - kolejne pokoje. Efektownie została zaplanowana elewacja. 
Dzielił ją gzyms kordonowy, boniowane lizeny oraz rozmieszczone rytmicznie prostokątne okna o 
boniowanych obramieniach. Jednak największe wrażenie musiały robić sgraffitowe fryzy ozdobione 
motywami balustrady i wici roślinnych. Całość, podobnie jak wzniesione pół wieku wcześniej 
skrzydło, wieńczyła attyka. Do zamku przylegała usytuowana w narożu pięcioboczna basteja. 
Wiadomo, że była trzykondygnacyjna. Na terenie wspomnianego podzamcza znajdowały się budynki 
mieszkalne dla służby, rzemieślników oraz gospodarcze. (9) Całe założenie miało charakter obronny. 
W narożach czworokątnego założenia wzniesiono basteje. Główny wjazd wiódł przez bramę, do której 
prowadził most zwodzony. Dalej znajdował się dziedziniec, a w jego narożniku - opisany zamek. 
Baszta bramna mieściła sklepione pomieszczenia dla straży i była wyposażona w okna strzelnicze. 
Całe, powstałe do początków XVII stulecia założenie w Krupem można określić, jako wzniesioną z 
rozmachem wielką warownię, jedną z okazalszych w ówczesnej ziemi chełmskiej. Wobec braku 
zachowania jakichkolwiek akt, utrudniona pozostaje bliższa analiza form krupskiego zamku. Pewnym 
źródłem informacji są materiały ikonograficzne: ryciny, drzeworyty oraz pochodzące z początku XX 
stulecia fotografie  (10).  O bogatym wyposażeniu zamku świadczą materiały lapidarne, wydobywane 
podczas odgruzowań od czasu zakończenia II wojny światowej. Zachowały się okazałe elementy 
ceramiczne z wyposażenia wnętrz. O randze wystroju świadczą efektowne barwne, glazurowane kafle 
z pieców o różnorodnych, wyszukanych wzorach i kształtach. Widnieją na nich elementy roślinne, 
zwierzęce, geometryczne i heraldyczne. Jeszcze w latach 60. W jednej z izb pałacu znajdowały się 
pozostałości kominka. (11) Tragiczne w skutkach dla krupskiego zamku były wydarzenia z 1794 roku, 
kiedy wybuchł w nim pożar. Nieodnawiany przez stulecia, zaczął popa-dać w ruinę. Także podczas I i 
II wojny światowej, kiedy Niemcy rozebrali północną część murów.  
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Niszczenie pozostałości tak okazałego zamku wstrzymało częściowo dokonane w 1962 roku 
zakonserwowanie i wzmocnienie jego murów. Do czasów obecnych zachowały się części 
wspomnianych murów zamku wraz z jego zdobieniami w postaci sgraffita. Rozpoznawalna też jest 
architektura usytuowanej w narożu pięciobocznej bastei. Przed kilkoma laty otoczenie zamku zostało 
oczyszczone z samosiewów. Pomimo zniszczeń, ze względu na czytelne jeszcze do czasów obecnych 
mury zamku-fortecy, wzbudza zainteresowanie zarówno badaczy historyków sztuki, architektury 
fortecznej jak i turystów. Na tle malowniczych ruin od kilku lat odbywa się w okresie wakacyjnym 
impreza plenerowa. Rekonstrukcja obiektu byłaby marzeniem wielu, chociaż wymagała z pewnością 
niebagatelnych nakładów finansowych.” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
8 O stosunkach własnościowych por. B. Chlebowski, A. Palmirski, [w:] Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, T. IV, Warszawa 
1983, s. 729. 
9 Syntetyczny i treściwy opis zamku znajduje się w Katalogu zabytków sztuki w Polsce, (Katalog zabytków 
sztuki w Polsce, T. VIII, Województwo lubelskie, redr. Brykowski, E. Smulikowska, Z. Winiarz, z. 8, Powiat  
krasnostawski, oprac. T. Sulerzyńska, F. Uniechowska, E. Rowińska, Warszawa 1964, s. 12) 
10 Wszystkie ryciny, drzeworyty oraz odnalezione foto-grafie rodzinne na tle zamku reprodukuje Krzysztof 
Czyż w pracy magisterskiej 
 11 M. Kurzątkowski, Z badań nad kulturą artystyczną ziemi chełmskiej w czasach budowy Zamościa, [w:] Za-
mość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, red. K. Myśliwski, Zamość 1969, s. 153-160 
 

dr Agnieszka Szykuła-Żygawska 
 
Wkradł się błąd. Tak na marginesie, nie drzeworyt a drzeworyty, chociaż w tym przypadku nie jest to 
określenie ścisłe. I tu zaczyna się problem, autorka pod tą reprodukcją podała nieprawdziwe 
informacje. Straciłem wiele czasu, aby dotrzeć do archiwalnego pisma i ryciny (rysunku). W 
konsekwencji okazało się, że Pismo Ilustrowane Tygodniowe „ Kłosy” powinno mieć – Nr. 867 
Warszawa 31 grudnia 1881r./ 11 stycznia 1882r. Tom XXXIV. 
 

 
 
 
 Rycina (rysunek) archiwalny znajduje się na stronie 20  
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Natomiast artykuł jest na stronach 22 – 23 pt. „Zamek w Krupem” (str. – 234) autor K. Pobóg. Nr.863 
– Tom XXXIV. Cytuję za oryginałem po niżej - 
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