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W latach 1924–1926 Adolf Szyszko-Bohusz wybudował w Przegorzałach własny dom podmiejski – willę 

Odyniec – w kształcie baszty osadzonej na wyniosłej skale wapiennej, z której roztacza się wspaniały 

widok na okolicę oraz panoramę Beskidów i Tatr. W 1940 roku posiadłość zajął Otto Wächter, 

gubernator dystryktu krakowskiego. Uzyskał on od Hansa Franka zgodę na rozbudowę Przegorzał, 

polegającą na postawieniu olbrzymiego zamku tuż obok willi Odyniec. Jego projekt powstał 

w   przedsiębiorstwie Richarda Pfoba i Hansa Petermaiera, ale ostateczną wersję budynku przygotował 

Adolf Szyszko-Bohusz. Obiekt otrzymał nazwę Schloss Wartenberg, która pochodziła od przybranego 

nazwiska używanego przez Wächtera podczas ucieczki w 1934 roku po zamachu na kanclerza Austrii 

Engelberta Dollfussa. Po awansie Otto Wächtera na gubernatora dystryktu Galicja we Lwowie, co 

nastąpiło 1 lutego 1942 roku, zamek pozostawał nieukończony i niezamieszkały. Dopiero 19 listopada 

1943 roku Hans Frank podarował go Heinrichowi Himmlerowi, który przekazał go na jedno z trzech 

sanatoriów dla esesmanów w Krakowie. 

 

Audiodeskrypcja obiektu z działu: Architektura i budownictwo. Schloss Wartenberg w 

Przegorzałach 

Tytuł: Budowa Schloss Wartenberg w Przegorzałach 

To czarno-biała fotografia dokumentująca budowę zamku na siedzibę Otto von Wächtera, gubernatora 

dystryktu krakowskiego. Zdjęcie wykonał Ewald Theuergarten w tysiąc dziewięćset czterdziestym 

drugim roku. Na wystawie prezentowana jest powiększona reprodukcja. Oryginał ma siedemnaście 

centymetrów szerokości i dwanaście wysokości. Pochodzi ze zbiorów  Narodowego Archiwum 

Cyfrowego.  

Pochmurny dzień. Wyniosłe, strome wapienne wzgórze w podkrakowskich Przegorzałach. Widok 

z  dołu. Na wprost nas, na szczycie wzgórza wznosi się okazały dwupiętrowy gmach zamku. Z prawej 

strony ma boczne skrzydło biegnące w naszą stronę. Na lewo od zamku stoi baszta. 

Zamek wyrasta z krawędzi wzgórza. Jest w trakcie budowy. W dużych oknach brakuje szyb. Powstaje 

szkielet dwuspadowego dachu z drewnianych belek. Biegną one ukośnie od górnej krawędzi ściany 

w  stronę szczytowej, łączącej je belki.  



Z prawej strony zamku wyrasta boczne skrzydło. Jest ono prostopadłe do długiej głównej części. Przed 

bocznym skrzydłem wznosi się kamienny mur. Od lewej strony ma półokrągły kształt. Na prawo od 

półokrągłego fragmentu biegnie prosto. Na parterze głównego budynku znajdują się podcienia. Składa 

się na nie osiem łuków wspieranych przez siedem słupów. Duże prostokątne okna na obydwu piętrach 

biegną w równych szeregach. Na prawo od budynku rośnie kępa drzew. Na lewo stoi ukończona baszta. 

To tak zwana willa Odyniec. Ma stromy dach. Do jej ściany przylega półokrągły wykusz, czyli część 

budynku wystająca poza jego elewację. 

Zbocze wzgórza pokrywa trawa. Spod niej wystają liczne wapienne głazy i skały. Są jasne, nieregularne. 

Na pierwszym planie, zza dolnej krawędzi fotografii wystaje fragment dwuspadowego dachu jakiegoś 

budynku.  

Projekt zamku powstał w przedsiębiorstwie Richarda Pfoba i Hansa Petermaira. Ostateczną wersję 

budynku przygotował Adolf Szyszko-Bohusz. Posiadłość ta przed wojną należała do niego. 

 

 

 

 


