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Przybliżając dziedzictwo kulturowe powiatu konińskiego, jego wielką i wspaniałą 
tradycję, nie można nie wspomnieć o Rychwale. Z tą miejscowością związany jest bowiem 
jeden z najwybitniejszych polskich rodów rycerskich - ród Zarembów, który zapisał się w 
historii Polski w walkach dzielnicowych, w wojnie z krzyżakami 1409-1411, tudzież obec-
ności w polityce polskiej XVI w. (hołd pruski 1525).

SZLAK ZAMKÓW, RYCHWAŁ – 
Właścicielem Rychwała w połowie XV w. zo-
stał Marcin ze Sławska, zna-
komity rycerz, wsławiony 
w bitwie pod Grunwaldem, 
gdzie walczyła wystawiona 
przez niego chorągiew. Wy-
wodził się on z gałęzi zna-
nego rodu Zarembów, który 
posiadał miasteczko Króli-
ków, gdzie także zachowa-
ły się ślady pierwotnej re-
zydencji. Jego siedzibą był 
jednak Sławsk, gdzie po-
siadał dwór. Z chwilą zaku-
pienia Rychwała powstała 
nowa siedziba rodowa – po-
zostający obecnie w ruinie 
– dwór położony w parku 
na sztucznym wzniesieniu, 
zwany często zamkiem. 

Za zasługi w służbie króla i państwa 
Marcin uzyskał godność starosty generalnego 
Wielkopolski i urząd wojewody kaliskiego. 
Dzierżawił także starostwo ujskie (k. Piły). 
W czasie rozruchów w mieście zamordowano 
jego syna. 

Po jedynym męskim potomku pozostał 

wnuk Wojciech. Ten jednak nie wsławił się 
rycerskimi czynami, lecz rozbojami. Często 

napadał na kupców. Wyrokiem 
królewskim został skazany na 
karę śmierci. Jednakże prze-
bywający w 1525 r. w Krako-
wie wielki mistrz krzyżacki Al-
brecht von Hohenzollern wy-
jednał mu łaskę u Zygmunta 
Starego. Wydarzenie to nawią-
zuje do hołdu pruskiego. Woj-
ciech jednak nie długo pozostał 
przy życiu. Napadał nadal na 
kupieckie karawany, za co, zo-
stał stracony. 

Zamek od tego stulecia 
pozostaje w ruinie. Kamieni-
ca Przyjemskich, znana z licz-
nych opisów, zachowała się w 
stanie ruiny. Zniszczeniu uległa 
zapewne w latach wojny pol-

sko-szwedzkiej 1655-1660, podobnie jak po-
bliskie zamki w Kazimierzu Biskupim i Go-
sławicach.
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