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 6. Opis

Ruiny zamku wznoszą się w samym sercu lasów udorskich, na wzgórzu Zamczysko, około dwa kilometry
na południowy zachód od Udorza. Pozostałości warowni zajmują koniec wąskiego cypla, który góruje od 
wschodu nad potokiem Udorka. Zabezpieczony z trzech stron urwistymi stokami, cypel dostępny jest 
jedynie od wschodu, ścieżką prowadzącą przez wały dawnego grodziska z czasów kultury łużyckiej.

Zamek w Udorzu należy do najbardziej tajemniczych budowli na Jurze. Wiadomo, że jest młodszy od 
samej wsi, wzmiankowanej po raz pierwszy w roku 1232 i należącej przez długi czas do klasztoru 
bożogrobców w Miechowie*. W XIV/XV wieku jednym z kolejnych właścicieli Udorza był Iwo z Obiechowa
herbu Wieniawa, wielkorządca krakowski i starosta ruski, uczestnik bitwy pod Grunwaldem (1410), do 
której wystawił własną chorągiew (jednostkę jazdy rycerskiej), wymienioną przez Długosza w opisie wojsk
polsko-litewskich biorących udział w kampanii grunwaldzkiej pod numerem trzydziestym pierwszym**. 
Tenże Iwo miał w drugiej połowie XIV wieku rozpocząć budowę zamku udorskiego, wykorzystując w tym 
celu naturalne walory obronne wzgórza Zamczysko i umocnienia ziemne istniejącej tu wcześniej osady 
obronnej. 

Wiele wskazuje na to, że budowę w którymś momencie z nieznanych powodów przerwano i zamek nigdy 
nie został zamieszkany. Badania archeologiczne prowadzone w latach 1987-1988 przez łódzkich 
archeologów, Janusza Pietrzaka i Andrzeja Bartczaka wykazały, że wewnątrz murów brak jest 
jakichkolwiek śladów mieszkalnych, gospodarczych lub obronnych, jak również przedmiotów 
codziennego użytku. Wiadomo jedynie, że zamek wznoszono na planie nieforemnego pięcioboku o 
powierzchni około 600 m2, z wjazdem od strony wschodniej***.

Tajemnicza przeszłość zamku w Udorzu od lat pobudza wyobraźnię jego miłośników, owocując niekiedy 
ciekawymi pomysłami. Do najbardziej oryginalnych należy koncepcja, którą w 2000 roku przedstawił w 
swojej pracy dyplomowej Michał Uruszczak, student żyjącego jeszcze wtedy profesora Janusza 
Bogdanowskiego, wybitnego eksperta z dziedziny architektury krajobrazu i jednego z największych 
znawców polskiej architektury obronnej. Doceniając niezwykłą atmosferę zamku i jego okolicy, Uruszczak
przedstawił pomysł stworzenia parku kontemplacji, z ruinami warowni jako centralnym punktem. 
Inspirację autor zaczerpnął od innego, zapomnianego już dzisiaj badacza architektury obronnej, 
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profesora Jerzego Saby Dobrzańskiego, zdaniem którego pięcioboczny kształt ruin nasuwa skojarzenie 
ze średniowieczną sektą Katarów. Uruszczak rozwinął twórczo ten pomysł, czyniąc z zamku udorskiego 
ostatnie schronienie wyklętych przez oficjalny kościół heretyków, którzy mieli się tutaj zjawić po tym, jak w
1244 roku padł ich ostatni bastion na zachodzie Europy, wzniesiona na planie pięcioboku warownia 
Montsegur (dzisiejsze Pireneje francuskie). Zastrzegając, że na poparcie swojej tezy nie ma żadnych 
konkretnych dowodów, Uruszczak snuje niezwykle intrygującą opowieść o tym, jak Udórz stał się 
miejscem schronienia ostatnich Katarów. Przez nich zbudowany, w tajemniczych okolicznościach 
powstał, w tajemniczych okolicznościach skonał zapomniany na wieki w lesie, na końcu czasów gdy 
pojawi się znów dziwna świetlista mgła do Udorza przyjadą tajemniczy odziani na czarno mnisi, czyli 
potomkowie Katarów***. 

Rzut oka na ruiny zamku i jego otoczenie wystarczy, aby stwierdzić, że plany zagospodarowania tego 
miejsca jako parku kontemplacji nigdy nie zostały zrealizowane. Z zamku zachowało się jedynie kilka 
nieregularnych fragmentów muru, z których najbardziej okazały, o wysokości blisko czterech metrów, 
znajduje się od strony zachodniej. Ścieżka prowadząca do ruin od wschodu przecina dobrze zachowany 
wał ziemny i suchą fosę.
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