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Z jaskinią położoną w Skałach Zegarowych na zachód od Strzegowej związana jest legenda, którą 
przytoczył w Periodyku Towarzystwa Jurajskiego Aleksander Kot. W jaskini, zwanej Zegarową lub 
Zegarówką, w noc świętojańską, w Wigilię albo też – w zależności od wersji - w noc sylwestrową można 
podobno usłyszeć bijący o północy zegar. Legenda mówi, że zegar swoim biciem wróżył przyszyły los 
właścicieli smoleńskiego zamku. Ilekroć rok zapowiadał się pomyślnie (…) mieszkańcy słyszeć mogli 
miarowe, czyste i dźwięczne uderzenia ukrytego gdzieś pod ziemią zegara. Czasami jednak dochodziło 
chrapliwe, przytłumione bicie zwiastujące ciężki rok. Bywało że godzinie dwunastej towarzyszył zgrzyt 
zwiastujący śmierć w rodzinie*.

Zdarzyło się kiedyś, że na zamek do starosty zjechało mnóstwo gości, wśród nich jego córka niedawno 
poślubiona jednemu z senatorów krakowskich. Święta minęły radośnie na ucztach i zabawach. Kiedy 
przy dźwiękach kapeli rozpoczęto sylwestrowe pląsy, kiedy zaszumiały w głowach trunki, jeden z gości 
przypomniał o tajemniczym zegarze. Wkrótce uczestnicy zabawy znaleźli się w jaskini i wśród wesołego 
gwaru oczekiwali bicia tajemniczego zegara, nie wątpiąc, że radosna melodia zapowiadać będzie kolejny
rok dobrobytu. Uderzenia zabrzmiały jednak nieczysto. (...) Prysł nastrój beztroskiej zabawy. Zmieszani i 
przygnębieni goście wrócili na zamek i wkrótce porozjeżdżali się w swoje strony. Niedługo po tym do 
zamku dotarła wieść, że w posiadłości nowożeńców wybuchła zaraza która zabrała córkę starosty, jego 
zięcia i nowo narodzonego wnuczka. Zrozpaczony starosta kazał zamurować wejście do jaskini aby nikt 
więcej nie słyszał tajemniczego zegara*.
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