
Przewodziszowice, strażnica, XIV-XV w.

1. Kategoria

Militaria, strażnica

2. Położenie administracyjne

gm. Żarki, pow. myszkowski, woj. śląskie

3. Współrzędne

50.64466 19.39476

4. Kod w dokumentacji

Przewodziszowice-01-806

5. Data weryfikacji terenowej

24 marca 2018, 25 października 2019 r.

6. Opis

Pozostałości średniowiecznej strażnicy znajdują się na dużej polanie usytuowanej około 1 km na północny wschód od 
Przewodziszowic. Brak jest bliższych informacji o historii budowli. Wiadomo, że składała się ona z wieży obronnej (tzw. 
kamieńca) wzniesionej na szczycie trudno dostępnej skały oraz położonego u jej stóp majdanu gospodarczego. Obydwie 
części łączył system drabin i pomostów. Do naszych czasów przetrwał fragment muru w górnej części strażnicy oraz ślady 
ziemne fortyfikacji otaczających majdan. W trakcie badań powierzchniowych przeprowadzonych w latach 1954 i 1961 na 
terenie strażnicy odkryto materiał archeologiczny z drugiej połowy XIV wieku. Ze strażnicą związane są miejscowe legendy o 
zbójnikach i skarbach. Budowla wpisana jest do rejestru zabytków (nr 427/60 z 18.03.1960 oraz 120/76/A z 1.03.1978).

Jako czas powstania strażnicy podaje się XIV lub XV wiek. W pierwszym przypadku inicjatorem budowy mógł być król 
Kazimierz Wielki lub książę Władysław Opolczyk, w drugim zaś rycerz-rozbójnik Mikołaj Kornicz zwany Siestrzeńcem, do 
którego w latach 1424-44 należały Przewodziszowice. Według niektórych opracowań strażnica nie została nigdy ukończona, 
według innych funkcjonowała do końca XV lub do przełomu XV i XVI wieku. 

Fortyfikacja w Przewodziszowicach należy do grupy kilku podobnych strażnic wzniesionych na Jurze. Przypuszcza się, że 
budowle te pełniły funkcję wysuniętych punktów obserwacyjnych i flankujących, wykorzystywanych w czasie oblężenia 
powiązanych z nimi zamków. W takim przypadku strażnica w Przewodziszowicach wraz z położoną po sąsiedzku strażnicą w 
Suliszowicach wchodziłaby w skład systemu obronnego zamku Ostrężnik. 

Według miejscowych podań strażnica była schronieniem rozbójników i pustelnią rycerza odprawiającego pokutę. W jej 
podziemiach ukryte są wielkie skarby, do których dostęp prowadzić ma między innymi przez studnię wykutą w ostańcu 
usytuowanym kilkaset metrów na południowy wschód od fortyfikacji.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

http://web.archive.org/web/20170113193024/http://it-jura.pl/pl/zamki.php?go=przewodz , 
http://www.zamkipolskie.com/przew/przew.html dost. 23.11.2020.
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