
Siedlec, ruiny zamku Ostrężnik

1. Kategoria

Militaria, zamek

2. Położenie administracyjne

gm. Janów, pow. częstochowski, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.67485 19.40082

4. Kod w dokumentacji

Siedlec-08-839

5. Data weryfikacji terenowej

24 marca 2018 r.

6. Opis

Ruiny znajdują się około 3,5 km na południowy wschód od Siedlca, na skalistym wzgórzu wznoszącym się na prawym 
(wschodnim) brzegu Wiercicy. Brak źródeł historycznych oraz skąpe pozostałości materialne sprawiają, że istniejąca tu 
niegdyś warownia uchodzi za jedno z najbardziej tajemniczych jurajskich orlich gniazd. Zamek powstał w XIV wieku, a 
inicjatywa jego budowy jest przypisywana biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie, królowi Kazimierzowi Wielkiemu lub 
działającemu na polecenie księcia Władysława Opolczyka właścicielowi okolicznych dóbr, Wojciechowi z Potoka herbu Jelita. 
Nie jest wykluczone, że nigdy nieukończona warownia została zburzona w 1391 roku przez ekspedycję karną wysłaną z 
Krakowa przez króla Władysława Jagiełłę przeciwko Opolczykowi. W XV wieku fortyfikacja znajdowała się już w stanie ruiny. 
Do naszych czasów przetrwały fragmenty murów zamku górnego, fosa oddzielająca zamek górny od podzamcza oraz słabo 
czytelne ślady wałów. Badania archeologiczne wykazały, że na miejscu podzamcza istniała osada z okresu Cesarstwa 
Rzymskiego, o czym świadczą odnalezione tutaj resztki ceramiki i monety. Ruiny są wpisane do rejestru zabytków (nr 20/78 z 
20.02.1978). Wzgórze zamkowe wraz z najbliższym otoczeniem objęte jest ochroną jako leśny rezerwat przyrody Ostrężnik.

W zachowanych rejestrach częstochowskich z XV wieku jest mowa o tym, iż w Ostrężniku stoi rudera wieży czy zamku 
(www.zamkipolskie). Następne wzmianki źródłowe na temat Ostrężnika pochodzą dopiero z XIX wieku, kiedy warownia była 
już od dawna opuszczona i znajdowała się w stanie ruiny. 

W literaturze dotyczącej jurajskich orlich gniazd fortyfikacja była przez długi czas klasyfikowana jako strażnica. Obecnie 
uznawana jest za pełnoprawny zamek, przede wszystkim ze względu na jej znaczne rozmiary przypominające warownie w 
Smoleniu, Mirowie czy Bobolicach.

Warownia składała się z zamku górnego wzniesionego na szczycie skalistego wzniesienia oraz przylegającego do niego od 
południa i oddzielonego fosą obszernego zamku dolnego (podzamcza), który pełnił funkcje gospodarcze. 

Zamek górny posiadał kształt wydłużonego wieloboku i powierzchnię około 1,2-1,5 tys. m2. Jego zabudowę tworzył 
usytuowany w północno-zachodniej części dom mieszkalny na planie prostokąta oraz wysunięta przed lico południowego 
odcinka murów czworoboczna baszta-ryzalit, pod którą znajdowały się zasypane obecnie podziemia. W części północno-
wschodniej znajdował się dziedziniec. Całość była otoczona kamiennym murem obwodowym o długości około 144 metrów. 
Wjazd do zamku górnego prowadził z przedzamcza od strony zachodniej (według innej wersji – przez basztę bramną od 
południa, po drewnianym moście). Zamek dolny posiadał powierzchnię od 2 do 7  tys. m2 i był prawdopodobnie otoczony 
drewnianą palisadą. Wjazd na jego teren znajdował się w południowo-wschodniej części założenia. 

Według legendy zamek był niegdyś siedzibą rozbójników, którzy zakopali w jego podziemiach skarby pochodzące z 
łupieżczych wypraw. Inna opowieść mówi o tym, że podczas powstania styczniowego po bitwie pod Śmiertnym Dębem (9 lipca
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Wzgórze zamkowe od strony podgrodzia

http://www.kulturawlesie.pl/


1863 r.) powstańcy ukryli w ruinach zamku dokumenty i skarb (być może żołd). U stóp góry zamkowej znajduje się się 
okresowo czynne wywierzysko zwane Źródłem Zdarzeń. Pojawiająca się w nim woda ma być zwiastunem nadchodzących 
wielkich zdarzeń. Według innej wersji, brak wody w źródle wróży urodzaj, kiedy zaś woda płynie, należy spodziewać się 
nieurodzaju i klęski, tym większej, im więcej wody. Legendy związane są także ze znajdującą się w zamkowej skale Jaskinią 
Ostrężnicką.

7. Źródła i materiały

http://www.zamkipolskie.com/ostre/ostre.html dost. 20.01.2021.

https://www.orlegniazda.pl/nature/3887/zamek-ostreznik-w-rezerwacie-przyrody dost. 20.01.2021.

https://www.janow.pl/swiat-historii dost. 20.01.2021.

http://web.archive.org/web/20170114004021/http://it-jura.pl/pl/zamki.php?go=ostrezni dost. 20.01.2021.

Tablice informacyjne przy zamku.

8. Varia

W rejestrze zabytków zamek posiada trzy wpisy: nr rej.: 370 z 10.01.1953, 258/60 z 4.03.1960, 20/78 z 20.02.1978

Wzmianka w SGKP: Na wierzchołku tej skały miał stać kiedyś zamek zwany O. [Ostrężnik – przyp. red.] (Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego, tom VII, 1886, s. 679).

Opis w Bibliotece Warszawskiej z 1848 roku: Miejsce gdzie stał ten zamek, jestto (...) ogromna skała prawie niedostępna, 
szczególniej od frontu całkiem prostopadle ścięta i zupełnie naga; z innych zaś stron porosła krzakami i drzewami. Na 
wierzchołku, który jest dosyć obszerny i płaski, znajduje się przy dębie altana, podobno znak trygonometryczny; ztąd widok 
bardzo rozległy (Opis podróży po kraju... w: Biblioteka Warszawska, 1848, T. 1, s. 48).

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Zamek górny, widok od zachoduZachodni skraj zamku górnego, rejon dawnej bramy wjazdowej
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Zamek górny z wschodniego cypla wzgórza

Urwisko skalne po północnej stronie wzgórza zamkowego, w górze 
widoczny fragment murów

Urwisko skalne po północnej stronie wzgórza zamkowego

Pozostałości murów zamku górnegoPozostałości murów zamku górnego

Wschodnia część zamku górnego
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Rekonstrukcja zamku zamieszczona na stronie zamkipolskie.com

Fosa oddzielająca zamek górny (po lewej) od podzamcza (po 
prawej), widok w kierunku wschodnim

osa oddzielająca zamek górny (po prawej) od podzamcza (po lewej), 
widok w kierunku zachodnim

Pozostałości baszty przy południowym odcinku murówPozostałości baszty przy południowym odcinku murów

Pozostałości baszty przy południowym odcinku murów, wiodk od 
strony podgrodzia
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Rekonstrukcja zamku zamieszczona (zamkipolskie.com): 1- dziedziniec zamku górnego, 2 -
budynek mieszkalny, 3 - baszta, 4 - wjazd na zamek górny, 5 - podzamcze, 6 - wały, 7 - 
brama wjazdowa na podgrodzie
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Zamek na numerycznym modelu terenu z Geoportalu: 1-zamek górny, 2 - fosa, 3 - zamek dolny
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