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Zamek nie przetrwaÅ‚ do dziÅ›, zostaÅ‚ zniszczony podczas "potopu szwedzkiego", a w XIX w.
caÅ‚kowicie rozebrany, oglÄ…daÄ‡ moÅźemy jedynie jego relikt w postaci naroÅźnika muru (budynku)
z przyporÄ… przy ul. Podzamcze, pochodzÄ…cy z XV w. Przy ul. Koneckiej znajduje siÄ™ fragment muru
z bramÄ…, ale mylnie jest on uwaÅźany za pozostaÅ‚oÅ›Ä‡ po zamku, prawdopodobnie wybudowany
zostaÅ‚ w wieku XVI w wyniku porzÄ…dkowania wzgÃłrza zamkowego.
Zamek poÅ‚oÅźony byÅ‚ na wzgÃłrzu w pn.-zach. czÄ™Å›ci miasta i ufundowany zostaÅ‚ przez krÃłla
Kazimierza Wielkiego w II poÅ‚. XIV wieku. Budulcem byÅ‚ miejscowy kamieÅ„. PowstaÅ‚
prawdopodobnie na miejscu dawnego grodu warownego, choÄ‡ istnienie grodu jest jedynie hipotezÄ…,
niepotwierdzonÄ… w dotychczas znanych ÅºrÃłdÅ‚ach. Zamek stanowiÅ‚ czÄ™Å›Ä‡ systemu
obronnego Polski stworzonego przez krÃłla Kazimierza Wielkiego. PodstawowÄ… funkcjÄ… zamku byÅ‚a
obrona przeprawy przez rzekÄ™ oraz szlaku handlowego. Do koÅ„ca nie wiemy, czy byÅ‚ to zamek, czy
dwÃłr. Po raz pierwszy wymieniony jest w kronice Jana z Czarnkowa i okreÅ›lony jest mianem curia (po
Å‚ac. dwÃłr), tego samego terminu uÅźywa pÃłÅºniej Jan DÅ‚ugosz. W XV w. rozbudowany
zostaÅ‚ przez WÅ‚adysÅ‚awa JagieÅ‚Å‚Ä™, otoczony murem, wtedy dopiero mÃłgÅ‚ uzyskaÄ‡
charakter zamku. W XVI w. byÅ‚ siedzibÄ… starostwa niegrodowego. Wielokrotnie uszkodzony w czasie
poÅźarÃłw, ktÃłre nawiedzaÅ‚y miasto i powaÅźnie zniszczony w czasie "potopu szwedzkiego" juÅź nie
wrÃłciÅ‚ do dawnej Å›wietnoÅ›ci. W XVIII wieku zostaÅ‚ caÅ‚kowicie opuszczony. Stopniowo
rozbierany do poÅ‚owy XIX w. Do dziÅ› zachowaÅ‚ siÄ™ jedynie relikt muru przy ul. Podzamcze.
Badania archeologiczne prowadzone w roku 1991 pod kierunkiem Jerzego Augustyniaka z Å•odzi
pozwoliÅ‚y na odtworzenie przebiegu dawnych murÃłw zamkowych.
Na zamku zatrzymywali siÄ™ rÃłÅźni krÃłlowie, sam krÃłl budowniczy przebywaÅ‚ na zamku 2 razy i
stÄ…d wyruszyÅ‚ w swoje sÅ‚ynne ostatnie polowanie we wrzeÅ›niu 1370 roku, a najczÄ™stszym
goÅ›ciem byÅ‚ WÅ‚adysÅ‚aw JagieÅ‚Å‚o, potwierdzone jest 13 pobytÃłw tego krÃłla w Przedborzu
(za "Itinerarium KrÃłla WÅ‚adysÅ‚awa JagieÅ‚Å‚y 1386-1434"). PrzedbÃłrz (i zapewne zamek) byÅ‚
takÅźe ostatnim przystankiem dla orszakÃłw krÃłlewskich w drodze na sejm do Piotrkowa.
O historii zamku moÅźna przeczytaÄ‡ TUTAJ.(pg)
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