
Strzegowa, założenie obronne na górze Biśnik, XIII-XIV w.

1. Kategoria

Militaria, fortalicja

2. Położenie administracyjne

gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.42618 19.66537

4. Kod w dokumentacji

Strzegowa-04-174

5. Data weryfikacji terenowej

26 kwietnia 2016 r.

 6. Opis

Góra Biśnik położona jest około 2,7 km na zachód od Strzegowej, na wschodnim zboczu Doliny Wodącej.
Pomiędzy XIII i pierwszą połową XIV wieku na szczycie skalistego wzniesienia istniał niewielki gródek, 
który wchodził w skład linii fortyfikacji przebiegającej od Smolenia do Strzegowej. Przyjmuje się, że 
umocnienia te mogły odegrać ważną rolę w czasie walk o tron krakowski, jakie u schyłku XIII wieku toczył
Władysław Łokietek z królem Czech Wacławem II. Znaleziska archeologiczne wskazują, że gródek był w 
tamtym czasie oblegany i został zapewne zdobyty, a następnie spalony*.

 Domniemany wygląd fortyfikacji na Biśniku znany jest z badań sondażowych, które przeprowadził w 
latach 90. XX wieku archeolog Błażej Muzolf. Według przytoczonego na portalu it.jura.pl opisu, 
Zamknięcie obwodu obronnego stanowiła (…) fosa, broniącą dostępu na szczyt skalnego ostańca i 
uformowana poprzez pogłębienie naturalnego obniżenia terenu na stoku wzgórza. Fosa ta stanowi 
przedłużenie naturalnej szczeliny skalnej, przecinającej wapienny masyw wzgórza po stronie północno-
wschodniej. Jak się wydaje, szczelina ta stanowiła szczególnie ważny element całego założenia 
obronnego - przypuszczalnie tędy właśnie prowadziła z dołu droga na teren warowni. Biegnąca szczeliną
droga mogła być w razie potrzeby łatwo zamknięta i skutecznie broniona. Wewnątrz obwodu obronnego, 
nieco poniżej kulminacji wzgórza, odkryto relikty niewielkiej budowli na planie prostokąta, której dolne 
partie (rodzaj podpiwniczenia) były wkopane w grunt aż do litej skały. Budowla ta mogła mieć charakter 
wieży, a śladem po niej jest obecnie niewielkie zagłębienie terenu*. 

W czasie badań na terenie gródka odnaleziono bogaty materiał zabytkowy z okresu średniowiecza, w 
którym wyróżnia się ażurowa aplikacja w formie gotyckiej tarczy z wizerunkiem wspiętego lwa w koronie, 
a także fragmenty oporządzenia jeździeckiego (części ostróg, strzemion, wędzideł, podków, sprzączek i 
metalowych elementów uprzęży końskiej), noże, sierpy, groty bełtów i strzał, klucze, okucia, krzesiwa 
oraz fragmenty ceramiki. Odkryto też ślady średniowiecznej produkcji metalurgicznej (żużle żelazne z 
resztkami glinianej obudowy pieca – dymarki). Ponadto w zebranym materiale znalazły się zabytki 
będące wytworem wcześniejszych kultur archeologicznych z epoki żelaza, brązu i kamienia (kultury: 
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przeworska, łużycka, pucharów lejkowych i ceramiki sznurowej).

Najbardziej charakterystycznym elementem dawnej fortyfikacji jest naturalna szczelina pomiędzy skałami 
oraz znajdująca się na jej przedłużeniu fosa. Szczeliną prowadzi obecnie (2016) ścieżka dydaktyczna, 
która wyprowadza z doliny Wodącej pod sam szczyt Biśnika. Poza sezonem wegetacyjnym dobrze 
widoczne jest także wspomniane wcześniej zagłębienie, stanowiące pozostałość średniowiecznej budowli
na planie prostokąta. 

7. Źródła i materiały

*Opis przygotowany na podstawie artykułu Smoleń-Góra Biśnik, http://www.it-jura.pl/pl/grody.php?
go=smolenbi, dost. 17.08.2016. Tam również hipotetyczny plan fortyfikacji.

8. Varia

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Szczelina pomiędzy skałami Fosa na przedłużeniu szczeliny
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