
Siedlec, Diabelskie Mosty

1. Kategoria

Legendy

2. Położenie administracyjne

gm. Janów, pow. częstochowski, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.68318 19.41036

4. Kod w dokumentacji

Siedlec-07-842

5. Data weryfikacji terenowej

25 marca 2018 r.

6. Opis

Ostaniec wapienny Diabelskie Mosty znajduje się około 3,5 km na południowy wschód od Siedlca, na prawym (wschodnim) 
brzegu Wiercicy. Nazwę skale nadał poeta Zygmunt Krasiński podczas swoich wędrówek po okolicy w roku 1857. Z ostańcem 
związana jest legenda o diable, który podczas pogoni za czarnoksiężnikiem Mistrzem Twardowskim wpadł tutaj w szczelinę 
skalną. Diabeł zaklinował się pomiędzy skałami, dzięki czemu Twardowski mógł uciec przed nim na Księżyc (według innej 
wersji diabeł zaklinował się w skałach, obserwując z nich przebywającego już na Księżycu czarnoksiężnika). Chcąc 
zabezpieczyć się na przyszłość przed podobną niespodzianką, diabeł wyczarował na szczycie skał mosty. Inna legenda mówi 
o istniejącym w tym miejscu rycerskim zamku. Jego właściciel wszedł w pakt z diabłem, który obiecał rycerzowi pomoc w 
zebraniu wielkiego majątku pod warunkiem, że rycerz nigdy prześpi porannego piania koguta. Skłonność do całonocnych 
libacji przywiodła właściciela do zguby. Diabeł zniszczył zamek, a rycerza zamienił w kamień. W drugiej połowie XIX wieku na 
polecenie Krasińskich ze Złotego Potoku pomiędzy wierzchołkami skał wybudowano mostki, które przetrwały do lat 60. XX 
wieku. W czasie II wojny światowej w pobliżu Diabelskich Mostów partyzanci AK przeprowadzili udany zamach na zastępcę 
komendanta żandarmerii z Żarek Juliana Schuberta, zwanego „Krwawym Julkiem” (patrz: Siedlec, pomnik „Ponurego” i 
kapliczka przydrożna).

7. Źródła i materiały

Tablica informacyjna przy Diabelskich Mostach

https://orlegniazda.pl/actively/3890/diabelskiemostywzlotympotoku 

https://www.janow.pl/swiatostancow 

Fotografia archiwalna: Diabelskie Mosty 19201930, https://fotopolska.eu/237816,foto.html dost. 13.01.2021.

8. Uwagi

Na mapie WIG z 1925 roku (1:100 000) ostaniec nosi nazwę Skała Wielki Most.
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Kładka na Diabelskich Mostach, lata 1920-1930 (fotopolska.eu)
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