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Renesansowy dwór Majkowskich 
z pierwszej połowy XVI w. 
był już trzecią rezydencją obronną
w tej miejscowości,
dziś zostały z niego malownicze ruiny
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D
wór, jak przystało na ro-

dową siedzibę średnio-

zamożnej szlachty,

zgodnie z ówczesną

modą w architekturze,

otrzymał renesansową oprawę, ale chcąc

wzmocnić i utrwalić rodowy prestiż,

właściciele nadali rezydencji cechy bu-

dowli obronnej. Dwór rycerski wybudo-

wany z kamienia i cegły składał się z bu-

dynku mieszkalnego, wzniesionego na

planie nieregularnego prostokąta o wy-

miarach 15,5 x 13,5 m, dwóch ryzalitów

(części budynków wysunięte z lica ele-

wacji ku przodowi), dziedzińca oraz na-

rożnej baszty. Północny ryzalit spełniał

rolę klatki schodowej, we wschodnim zaś

w kondygnacji parterowej umiejscowio-

ny był przejazd bramny, w wyższej zaś

prawdopodobnie kaplica zamkowa. 

Najlepiej zachowanym i chyba najbar-

dziej interesującym fragmentem zam-

ku jest dostawiona od północnego za-

chodu trójkondygnacyjna narożna basz-

ta. W przyziemiu okrągła, na wysoko-

ści pierwszej kondygnacji ośmiobocz-

na, powyżej czworoboczna. W baszcie

znajduje się kilka ciekawych detali ar-

chitektonicznych. Należą do nich  do-

skonale zachowane kluczowe otwory

strzelnicze oraz elementy renesansowej

kamieniarki okiennej. Obiekt rozbudo-

wany był przez następnych właścicieli

w XVI i XVII wieku. Dwór został znisz-

czony przez Szwedów w 1702 roku pod-

czas tzw. wojny północnej.

Dobra Majkowickie w drugiej poło-

wie XVI wieku przeszły na rzecz Za-

krzewskich, następnie Mierskich, Wy-

życkich, Małachowskich, Potockich, od

1752 roku ponownie Małachowskich na-

stępnie Ostrowskich, znowu Potockich

i po parcelacji w 1927 roku Czaińskich.

Współcześnie ruiny zamku znajdują się

na terenie należącym do Genowefy Bu-

łacińskiej, która nazywa siebie społecz-

nym opiekunem ruin. - Z ubolewaniem

patrzę jak to niszczeje - mówi. W latach

Położone są w południowo-wschodniej części województwa, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 742,
łączącej Przedbórz z Przygłowem. By dojechać do miejscowych ruin zamku, należy w Ręcznie lub
Zbyłowicach odbić w kierunku wschodnim. Ruiny znajdują się na południowo-wschodnim skraju wsi,
w pobliżu dużego stawu . Obiekt usytuowany jest na terenie prywatnym.

To jedna z najpiękniejszych i najbardziej ma-

lowniczych tras w województwie łódzkim. Wy-

bieramy się na południe regionu, dotrzemy aż

po pierwsze pasma Gór Świętokrzyskich.

Podczas naszej wędrówki obejrzymy kilka

zamków, a raczej dworów obronnych albo

miejsc, gdzie kiedyś stały. Zaczynamy od Maj-

kowic.

Pierwszą wzmiankę źródłową o Maj-

kowicach posiadamy z 1398 roku, kie-

dy to wymieniane są jako własność ry-

cerska Nagodziców - Jelitczyków.

Miejscowość ta wraz Laskami, Woź-

nikami i Wronikowem tworzyła dzie-

dziczny klucz tej rodziny w XIV-XVI

wieku. Najbardziej znanym przedsta-

wicielem rodu był rycerz Florian Sza-

ry - bohater bitwy pod Płowcami w

1331 roku, którego historia została

utrwalona przez Jana Długosza w

„Rocznikach, czyli kronikach Króle-

stwa Polskiego”. 

Z postacią rycerza często kojarzone są

malownicze ruiny budowli obronnej.

Obiekt ten tymczasem jest młodszy o

około 200 lat w stosunku do lat życia

bohatera spod Płowców. Współcześnie

zachowane ruiny są pozostałością rene-

sansowego dworu obronnego, czasami

zwanego w literaturze zamkiem, z

pierwszej połowy XVI wieku. Są one

trzecią z kolei rezydencją obronną ro-

dziny Majkowskich w tej miejscowości. 

Najpierw 
trochę historii…

11 BITWA
POD PŁOWCAMI

Wiąże się pośrednio 
z zamkiem 

w Majkowicach,
rozegrana została

na Kujawach 
27 września 1331 r.
pomiędzy wojskami

Władysława
Łokietka 

i oddziałami zakonu
krzyżackiego. Choć

nie została
rozstrzygnięta pod

względem
strategicznym,
Polacy odnieśli

sukces moralny.
Prysł mit o tym, że

zakonu
krzyżackiego nie da

się pokonać. Od
tego momentu

Krzyżacy zaczęli się
z Polakami liczyć.

Ruiny dworu Majkowskich z ciekawą trójkondygnacyjną basztą

Majkowice

Zamek albo dwór

6_zamki_zeszytOK.qxd  2008-04-25  13:00  Page 2



zeszyt 6 1 Majkowice 1 czyli szlakiem Zamków w województwie łódzkim 

Spacerownik po regionie 3
Gazeta Wyborcza 1 Łódź

11LEGENDA

Historia Floriana
Szarego,właściciela

okolicznych dóbr,
sięga czasów bitwy

pod Płowcami w
1331 roku. Ów

dzielny mąż wsławił
się wyjątkowym

męstwem w walce,
co zwróciło uwagę

Władysława
Łokietka. Król

przybyły na
pobojowisko

następnego dnia po
krwawej walce

dostrzegł wśród
martwych ciał
rycerzy ciężko

rannego Floriana.
Leżał z otwartym

wskutek rany
brzuchem i w

obydwu rękach
trzymał własne

wnętrzności.
Monarcha widząc
cierpienie rycerza,
wyraził serdeczne

współczucie i hojnie
go wynagrodził

dobrami za
poświęcenie dla

kraju. Zaś jego
herbowi Koźle Rogi,

w którym były trzy
skrzyżowane lance,

nadał nowe
zawołanie - Jelita -
na znak męstwa 

i poniesionych 
w boju obrażeń.

Historia ta przypadła
szczególnie do
gustu Józefowi

Ignacemu
Kraszewskiemu,

który zachwyciwszy
się postacią

rycerza,uczynił go
głównym bohaterem
powieści pt. „Jelita -
legenda herbowa”.

Jednym 
z wątków,

pojawiającym się na
kartach dzieła,są
burzliwe perypetie
międzysąsiedzkie
Floriana Szarego

i Nikosza Bąka
z pobliskiej 

Bąkowej Góry. 

Pozostałości najstarszej budowli obronnej w Majkowicach,najprawdopodobniej wybudowanej
przez rycerza Floriana Szarego

O pochodzeniu
krzyża w lesie

historia milczy

Kilkaset metrów na wschód od ruin

dworu, w kierunku Pilicy, znajdują się

relikty dwóch wcześniejszych budowli

obronnych Majkowic. Nie będzie łatwo

do nich trafić. Pierwszy z nich znajdu-

je się w środku pola. Dla posiadaczy

GPS podajemy dokładne współrzędne:

North 51,1647, East 19,8972.

Docieramy do kopca zarośniętego

krzewami. 

To najstarsza fortalicja. Miała kształt

drewnianej wieży obronno-mieszkal-

nej usytuowanej na kopcu wśród łąk.

Powstała prawdopodobnie w drugiej

połowie XIII wieku i funkcjonowała

jeszcze w pierwszej połowie następne-

go stulecia jako rezydencja rodowa Na-

godziców - Jelitczyków, zwanych z cza-

sem Majkowskimi. 

Kolejna budowla powstała prawdopo-

dobnie w końcu XIV wieku nad brze-

giem rzeki, na północny-wschód od

opisywanego kopca. Jeszcze trudniej to

miejsce znaleźć (GPS: North 51,1724,

East 19,9074). 

Zamek ten określany jest w literatu-

rze przedmiotu jako Surdęga i utożsa-

miany z rezydencją bohatera spod Pło-

wców. Była to budowla wzniesiona z

cegły i kamienia polnego. Badacz pro-

blemu Leszek Kajzer podaje w wątpli-

wość zbudowanie murowanego zamku

przez Floriana Szarego, skłaniając się

raczej za wzniesieniem przez owego ry-

cerza drewnianej fortalicji na łąkach

(najstarszy obiekt). Zamek prawdopo-

dobnie został rozebrany podczas wzno-

szenia renesansowej rezydencji. Do

nowej budowy prawdopodobnie wyko-

rzystano odzyskany budulec. Hipotezy

te wymagają jednak potwierdzenia źró-

dłowego. 

W czasie II wojny światowej wi-

doczny był jeszcze kopiec ziemny, bę-

dący reliktem warowni. Niestety woj-

ska hitlerowskie zniszczyły go na

przełomie 1944 i 1945 roku podczas

umacniania linii Pilicy. Nad rzeką wi-

doczne są jeszcze transzeje. 

W latach siedemdziesiątych XX wie-

ku był tu jeszcze słabo widoczny pa-

górek, wypełniony materiałem budow-

lanym. Obecnie miejsce jest niemalże

nieczytelne. Zachował się relikt zało-

żenia przystosowany przez hitlerow-

ców na stanowisko obrony (był tu

ustawiony karabin maszynowy).

Niedaleko stąd, w środku lasu na

wzgórzu, stoi stary krzyż z datą 1754.

Nie udało się ustalić, kto go postawił i

co to za data. Z pewnością upamiętnia

jakieś lokalne wydarzenie, o którym hi-

storycy nic nie wiedzą. Być może

powstanie legenda, by tę lukę uzupeł-

nić…

RENESANSOWE DETALE
W zamkowej wieży zachowało się wiele

renesansowych detali,
a  wśród nich kluczowe otwory

strzelnicze służące do obrony zamku.
Nic jednak nie wiadomo 

o atakach na dwór. 
Być może nie oddano

z nich ani jednego strzału

80. powstał projekt ratowania ruin w

Majkowicach i Bąkowej Górze. Przygo-

towano dokumentację techniczną, za-

konserwowano część podziemną, ale po-

tem prace zostały przerwane. 

Lokalne władze w Strategii Rozwoju

Gminy Ręczno w latach 2004-2018

przedstawiły kilka inicjatyw, które po-

średnio mogą wpłynąć na popularyzację

ruin majkowickich. Przewidziane jest

m.in. stworzenie ścieżki rowerowej na

trasie Ręczno - Ignaców - Majkowice -

Wilkowice - Bąkowa Góra oraz promo-

cja działalności agroturystycznej i roz-

woju bazy turystyczno-rekreacyjnej na

tym terenie. Na razie tylko od czasu do

czasu w zamkowej scenerii organizowa-

ne są pikniki.
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Bąkowa Góra
Położona jest przy trasie łączącej

Przygłów z Przedborzem. Ruiny dwo-

ru-zamku usytuowane są na zboczu

wzniesienia (282 m n.p.m.) górującego

nad doliną Pilicy na zachodnim krańcu

wsi w pobliżu kościoła parafialnego. To

od kilku lat teren prywatny, ale prowa-

dzi do niego publiczna droga i zamek

(przynajmniej z zewnątrz) można bez

problemu oglądać. Z parkingu jest też

piękny widok na okolicę.

Bąkowa Góra w źródłach odnotowa-

na została po raz pierwszy w 1398 ro-

ku jako własność rycerska. Między

XIV a XV wiekiem stanowiła centrum

dziesięciowioskowego klucza dóbr Bą-

ków herbu Zadora. Pozostały po nim

niewielkie ruiny budowli obronnej,

określanej najczęściej w literaturze

mianem zameczku lub zamku. Po

wstępnych badaniach terenowych

obiekt określono jako obronny dwór

murowany. Tezę tę potwierdził wybit-

ny badacz zamków naszego regionu

Leszek Kajzer, wnioskujący, „iż obiekt

o funkcjach rezydencjonalnych, czyli

dworskich, nie miał murów obwodo-

wych, więc niesłuszne byłoby określa-

nie go mianem zamku”. 

Początkowo inicjatywę budowlaną

przypisywano na przełomie XIII/XIV

wieku Bąkom - rycerzom rabusiom. Ba-

dania potwierdziły, że obiekt powstał ja-

ko siedziba rodowa około XV wieku z ini-

cjatywy Zbigniewa Bąka Starszego, bądź

jego syna Zbigniewa Bąka Młodszego,

należących do najbliższych współpracow-

ników króla Władysława Jagiełły. 

Do budowy wykorzystano miejscowy

kamień. W 1489 roku obiekt określono

mianem fortalicji, miał prawdopodob-

nie kształt wieży mieszkalnej. 

Zachowane relikty to dolna partia XV-

-wiecznego budynku, wzniesionego na

planie prostokąta, o wymiarach około

14 x 30 m, z dwoma ryzalitami na osi

dłuższych ścian. Budynek miał pięć po-

mieszczeń z położoną w centralnej czę-

ści izbą główną i położonymi po jej bo-

kach dwoma pomieszczeniami oraz

dwoma w ryzalitach. Ściany miały gru-

bość około trzech metrów, co dodatko-

wo wskazuje, że była to budowla być

może trzy albo czterokondygnacyjna.

Prawdopodobnie była to obronna wie-

ża mieszkalna, czyli donżon. Obiekt

mógł być przebudowany bądź wznie-

siony częściowo od nowa w późnym re-

nesansie, o czym mogą świadczyć po-

średnio detale architektoniczne. Dwór

opustoszał w końcu XVII wieku, powoli

chyląc się ku ruinie. 

Po śmierci Zbigniew Bąka w 1489 ro-

ku dobra rodzinne podzielono między

dwie córki - Zuzannę i Małgorzatę oraz

brata wdowy, biskupa Piotra z Bnina. W

1502 roku część majątku poprzez mał-

żeństwo z Zuzanną z Bąków przecho-

dzi w ręce Jarosława Łaskiego. W XVII

wieku właścicielami Bąkowej Góry są

Bobrowniccy, a następnie Małachow-

scy, którzy w latach 1770-1780 u pod-

nóża zamku wznieśli barokowy dwór. 

CIEKAWOSTKA
Jednym z

proboszczów
miejscowej parafii
był ksiądz Antoni

Kraszewski,
stryjeczny brat
pisarza Józefa

Ignacego
Kraszewskiego.

Fakt ten z
pewnością wpłynął
na częste przyjazdy
pisarza do Bąkowej

Góry. Podczas
jednej z wizyt znalazł

on w okolicy
inspirację do

napisania powieści
„Jelita - legenda

herbowa”, czyniąc
jednym z jej
bohaterów

rycerza-rabusia
Bąka z Bąkowej

Góry.

Murowany dwór obronny należał do rodziny Bąków herbu Zadora, zaufanych rycerzy króla Władysława Jagiełły,a barokowy dwór do Małachowskich

Dawny dwór
obronny Bąków
jest dziś
wyjątkowo
malowniczą ruiną
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BIESIADY W BĄKOWEJ GÓRZE
Bąkowa Góra w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej słynęła z hucznych zabaw karnawałowych, suto zakrapianych

wybornymi napitkami. Ich organizatorem był miejscowy dziedzic Adam Leon Albin Kazimierz Nałęcz
Małachowski (1706-1766). Każdego zmęczonego podróżą przybysza już na progu swego dworu witał

szklanicą bez nóżki - zwanym kuśtykiem albo kulawką - pełnym wysokoprocentowego alkoholu. Lokalna
tradycja podaje, że ów puchar wypełniony po brzegi mieścił aż dwa litry ognistego trunku. Pewne jest, że było
to ponad pół litra. Nietypowy kształt naczynia zobowiązywał gościa do wypicia całej jego zawartości. Dopiero

po takim przywitaniu przechodzono do właściwej biesiady, którą nazywano trzydniówką. 
Adam Małachowski był jedną z najbardziej znanych postaci epoki saskiej. Pamiętnikarz Jędrzej Kitowicz w
swym dziele pod tytułem „Opis obyczajów za panowania Augusta III”, podkreślając niechlubną cechę tego
męża, zaliczył go w poczet czterech największych opojów XVIII wieku. Małachowski piastował również wiele

godności publicznych,między innymi czterokrotnie funkcję marszałka sejmu,posła oraz starosty
oświęcimskiego i przedborskiego. Od 1755 roku aż do śmierci był także krajczym wielkim koronnym,do

zadań którego należało krojenie i próbowanie potraw podawanych na ucztach królewskich. 

POLSKIE PEJZAŻE
Okolice Bąkowej Góry i Przedborza są
niezwykle malownicze. Można co chwilę
zatrzymywać się, by fotografować krajo-
brazy z lekko pofałdowanym terenem i
bielonymi kapliczkami. 
W  rejonie jest wiele ciekawych szlaków
spacerowych i rowerowych. Góry Mokre
i okoliczne wioski mają wspaniałe stare
chaty drewniane pomalowane na różne
kolory, głównie niebieski. 

W obejściach można zobaczyć stare
studnie, pochylone żurawie, nawet stare
kuźnie. W dali widać Pasma Małogosko-
-Przedborskie, przedpole Gór Święto-
krzyskich. Jeśli ktoś chce odnaleźć kli-
mat polskich dróg, niech się wybierze w
te rejony. Są tu kapliczki wśród bezkre-
snych pól i dawne znaki stojące na roz-
drożach.
Polecamy zwłaszcza Góry Mokre,Chałupy,
Gaj,Policzko Stare,Zuzowy,Wygwizdów.

Jest to parterowy budynek, założony

na planie wydłużonego prostokąta,

przykryty tzw. łamanym dachem pol-

skim. W części centralnej elewacji fron-

towej znajduje się ganek zwieńczony

wspaniałym wolutowym barokowym

szczytem wspartym na dwóch parach

półkolumienek, będący najbardziej cha-

rakterystycznym elementem architek-

tonicznym dworu. 

W XIX i początku XX wieku wieś na-

leżała do Ostrowskich i Potockich. 

Po wojnie na terenie zamkowym ist-

niał Dom Pracy Twórczej, obejmujący

ruiny zamku - dworu, spichlerz i dwór

Małachowskich. Placówka przyjmowa-

ła turystów indywidualnych, jak i gru-

PRZEDBORSKI
PARK

KRAJOBRAZOWY
W 1988 roku

powołany został
Przedborski Park

Krajobrazowy,
który ma chronić

wartości
przyrodnicze i
krajobrazowe

Wyżyny
Przedborskiej i
Doliny Czarnej

Włoszczowskiej.
Jest też Park

Sulejowski
obejmujący

fragment
dorzecza Pilicy na

północ od
Przedborza. Na

tym terenie mamy
również kilka

rezerwatów
przyrody, gdzie
zachowało się

wiele gatunków
roślin

chronionych,m.in.
sześć gatunków

storczyków.
Chronione są też

bagienne lasy i
torfowiska.

py zorganizowane. Organizowano tam

konferencje oraz plenery artystyczne.

Od 2005 roku ośrodek przeszedł w rę-

ce nowego właściciela i czeka na po-

nowne zagospodarowanie. 

Ze wzgórza Bąkowej Góry rozpoście-

ra się wspaniały widok. Patrząc w kie-

runku południowo-zachodnim można

dostrzec Górę Chełmo (323 m. n.p.m.),

w kierunku południowym i południo-

wo-wschodnim - miasto Przedbórz i Pa-

smo Przedborsko-Małogoskie, nato-

miast w kierunku wschodnim i północ-

no-wschodnim dolinę Pilicy, Diablą

Górę (285 m. n.p.m.) i Wzgórza Opo-

czyńskie.

h

Barokowy dwór
Małachowskich
słynął z mocno
zakrapianych
imprez,nie tylko
w dawnej Polsce

Drogę prowadzącą z zamku w Bąkowej Górze obok kościoła parafialnego
w kierunku cmentarza zdobią przepiękne wierzby
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W końcu docieramy do Przedborza

Przedbórz
Położony jest w południowo-wschod-

niej części województwa w powiecie ra-

domszczańskim.  

stracja z 1745 roku, z zamku pozostały

jedynie ruiny czworobocznej wieży

bramnej, pod dachem znajdowały się

zaledwie trzy izby, a do murów dosta-

wione były chatki dla miejscowej bie-

doty. W XIX wieku zamek został roze-

brany przez okolicznych mieszkańców. 

Obecnie wzgórze zamkowe zajmują

budynki mieszkalne. Osoby, które nie

wiedzą, że znajdują się na terenie za-

mczyska, nawet tego nie zauważą. Ar-

To niewielkie miasteczko założone

przed 1136 rokiem (data najstarszej zna-

nej wzmianki źródłowej, pochodzącej z

bulli gnieźnieńskiej). Przedbórz był 

ośrodkiem dóbr monarszych, przy do-

godnej przeprawie przez Pilicę. Rzeka

oddziela w tym miejscu górskie Pasmo

Przedborsko-Małogoskie, będące połu-

dniowo-zachodnim elementem Gór

Świętokrzyskich, od Wzgórz Radomsz-

czańskich. Historyczne miasto leżało na

pograniczu prowincji łęczyckiej i Mało-

polski. W XIV -XV wieku krzyżowały

się tutaj szlaki handlowe. Jeden z nich

prowadził ze stołecznego Krakowa przez

Jędrzejów, Kurzelów do Przedborza, da-

lej do Piotrkowa, a następnie do Torunia

i Gdańska; inny zaś z Opoczna przez Żar-

nów, Przedbórz do Radomska. Biegły tę-

dy również inne drogi o znaczeniu lokal-

nym. 

Dogodne położenie zaowocowało wie-

lokrotnymi wizytami władców Polski,

którzy wybierali Przedbórz ma miejsce

zjazdów, na których zapadały ważne dla

naszego kraju i regionu postanowienia.

Monarchowie poprzez liczne przywileje

przyczyniali się do rozwoju Przedborza.

W 1370 roku Kazimierz Wielki podniósł

osadę do godności miasta. Zaś w 1405

roku lokację tę odnowił Władysław Ja-

giełło, przenosząc miasto z prawa pol-

skiego na niemieckie (magdeburskie).

Bawiący w Przedborzu królowie często

oddawali się polowaniom na grubego

zwierza w okolicznych borach. Sytuacja

ta wymogła na Kazimierzu Wielkim, jak

podaje kronikarz Jan Długosz, budowę

zamku, będącego od 1570 roku w dzier-

żawie starostów niegrodowych.

Zamek

Relikty zamku usytuowane są między

ulicami Podzamcze i Konecką w pobli-

żu mostu na Pilicy i wkomponowane

we współczesną zabudowę. 

Myśliwska rezydencja królów Polski

powstała przy przeprawie przez Pilicę

na północny-zachód od miasta w trze-

ciej ćwierci XIV wieku. Warownię two-

rzył dom mieszkalny, zwany wielkim,

o wymiarach 13 x 31 m oraz czworo-

boczna wieża o wymiarach 4,7 x 5,2 m.

W wyniku XV-wiecznej przebudowy

obiekty opasano murem obwodowym,

zaś na dziedzińcu utworzonym w połu-

dniowej części założenia wzniesiono

drewniane budynki gospodarcze. W

czasach nowożytnych zamczysko kil-

kakrotnie rozbudowywano, nie znamy

jednak dokładniejszych opisów tych

prac. Królewska rezydencja została

zniszczona przez Szwedów podczas

wojny zwanej potopem szwedzkim, a

następnie opuszczona. Jak podaje lu-

29 lipca 1423 roku w Przedborzu
król Władysław Jagiełło nadał
prawa miejskie wsi Łodzia,
czyli dzisiejszej Łodzi. 

11ZDARZYŁO SIĘ
W PRZEDBORZU
W 1239 roku pod-

czas spotkania
władców dzielnico-
wych: księcia san-

domierskiego Bole-
sława Wstydliwego z
matką księżną Grzy-

misławą i Konrada
Mazowieckiego z sy-

nem Ziemowitem
ustalono włączenie
tak zwanych kaszte-
lani zapilickich księ-

stwa łęczyckiego
(Żarnów,Mało-

goszcz i Skrzynno)
do księstwa sando-
mierskiego,a więc
do Małopolski,wy-
znaczając tym sa-

mym nową granicę
między tymi prowin-

cjami. 

Kamienna wieża gotycka o charakterze 
obronnym z 1341 roku stoi przy kościele  pw. św. Aleksego 

Zamek po spaleniu podczas potopu
szwedzkiego wg rys. E. Fabijańskiego

Przedbórz od strony Pilicy,po lewej stronie zamek, rycina ze zbiorów Muzeum
Ziemi Przedborskiej

11  NAZWA
Nazwa Przedbórz
ma pochodzić od

imienia
średniowiecznego
rycerza Przedbora

albo też od
położenia,

miasteczko leży
przecież „przed
borami” pięknej

puszczy
świętokrzyskiej.
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LEGENDA 
Jedna z miejsco-

wych legend tłuma-
czy przyczynę znisz-

czenia warowni.
Podczas wznosze-
nia zamczyska bu-
downiczy przeklął
go, gdyż nie otrzy-

mał od króla należ-
ności ustalonej we
wstępnej umowie.

Wziąwszy pędzel na-
malował cztery krzy-
że, czyniąc zaklęcie:
„Będziesz stał tylko
trzy wieki i parę lat,
na wieczność pozo-

staną jedynie
szczątki ruin”.

Ostatni krzyż nama-
lował od strony Kra-
kowa,skąd do wa-

rowni zmierzał wten-
czas Kazimierz Wiel-
ki. Dalsza część za-
klęcia, skierowana

do monarchy,
brzmiała: „Żyj sobie

dostatnio i kochaj
piękne kobiety w

tym zamku,ale kie-
dy nadejdzie twój

czas odejścia z tego
świata,w najmniej

spodziewanej chwili
spadniesz z konia

podczas polowania
w tutejszych bo-
rach, żegnając

wszystkie ogromne
bogactwa”.

Po latach przekleń-
stwo wypełniło się.
We wsi Żeleźnica,
koło Przedborza,

8 września 1370 ro-
ku podczas polowa-
nia monarcha spadł
z konia, a w wyniku
doznanych obrażeń

zmarł. 

KUGIEL
- tradycyjna potrawa żydowska, która w

Przedborzu ma żywą tradycję. Kugiel jada
się w domach do dziś, a w okolicach

świąt można go też zamówić w
restauracjach. Robi się go z tartych

ziemniaków,mięsa (kiedyś gęsiego,dziś
taklże wieprzowego), cebuli i ziół (w tym

imbiru). 

MUZEUM OSOBLIWOŚCI
Będąc w Przedborzu nie można ominąć Mu-
zeum Ludowego Ziemi Przedborskiej. Mieści
się ono w dawnej XVII-wiecznej karczmie przy
ul. Kieleckiej. To wyjątkowe miejsce i zupełnie
inne niż tradycyjne kolekcje regionalnych pa-
miątek. 
Przedborskie osobliwości przez kilkadziesiąt
lat zbierał miłośnik regionu, Tadeusz Michal-
ski, wielki oryginał i zapaleniec. To postać
barwna i wyjątkowa: pisarz, nauczyciel, bio-
energoterapeuta! Czego tam nie zgromadził...
Są przedmioty pozbierane z okolicznych wio-
sek, m.in. stroje ludowe, fragmenty kapliczek,
kafle z oryginalnych pieców, archiwalne zdję-
cia. Trzeba uważnie patrzeć, a można znaleźć
wśród nich prawdziwe unikaty, m.in.: ekspona-
ty związane z zamkiem: nadproże i kamień sto-
jący niegdyś przy stajniach przedborskiego
zamku. Z tego kamienia miał ponoć dosiadać
konia sam król Kazimierz Wielki jadąc na łowy
do puszczy świętokrzyskiej.
Wspaniała kolekcja świętych obrazów zbierana
z wiejskich domów i tworząca swoistą galerię
(ponad 200 eksponatów).
Trzy macewy z tutejszego cmentarza żydow-
skiego, bardzo bogato zdobione, jedna z nich
stała na grobie cadyka.
Odtworzone są warsztaty rzemieślnicze przy-
pominające umarłe bądź znikające zawody z te-
go regionu, wyposażone w odpowiednie narzę-
dzia (np. kuźnia, warsztaty bednarski, stolar-
ski, plecionkarski, trepiarski i siciarski).
Jest też izba ludowa z tego rejonu  z kominem i
zapieckiem. We fragmencie piwnicy jest nawet
zaaranżowany bunkier partyzancki.

Muzeum Ziemi Przedborskiej jest czynne od
wtorku do piątku w godz. 8-14, od czerwca do
września także w soboty i niedziele w godz.
10-14, na inne terminy można się umawiać 
44 781 50 80,44 781 23 59

cheologowie, którzy prowadzili tu ba-

dania, odtworzyli przebieg dawnych

murów zamkowych.

Reliktami dawnej warowni są: 

1Przypora przy ul. Podzamcze, pier-

wotnie przystawiona do muru obwodo-

wego w północno-wschodniej części za-

łożenia obronnego, 

1 fragment muru wieży bramnej przy

ul. Koneckiej (prawdopodobnie dobu-

dowanego w XVI w.) 

1 piwnice sklepione kolebkowo, cią-

gnące się pod wzgórzem zamkowym,

przy ulicy Podzamcze 11 oraz ulicy Ko-

neckiej 2. 

Relikt zamku przy ul. Podzamcze (dawna Krzywa)

Fragment wieży bramnej z przyporą,
a pod nią zamkowe lochy, z którymi
łączą się piwnice okolicznych domów.

W okolicach Przedborza są wspaniałe przestrzenie, idealne na wycieczki piesze
i rowerowe

6_zamki_zeszytOK.qxd  2008-04-25  13:04  Page 7



czyli szlakiem Zamków w województwie łódzkim 1 Majkowice 1 zeszyt 6

8 Spacerownik po regionie
Gazeta Wyborcza 1 Łódź

PIOTRKÓW

TRYBUNALSKI

Bąkowa

Góra

Sulejów

Przedbórz

Majkowice

Ręczno

Stobnica

Łęczno

Aleks

Przygłów

Łęki

Szlacheckie

Zalesice

Skotniki

Przerąb

Gorzkowice

Rozprza

Masłowice

Kodrąb

KKoorrzzyyssttaalliiśśmmyy  zz  nnaassttęęppuujjąąccyycchh  ppuubblliikkaaccjjii::
DDoolliinnaa  PPiilliiccyy..  WWoojjeewwóóddzzttwwoo  ŁŁóóddzzkkiiee,,  ppoodd  rreedd..  JJ..  KK..  KKuurroowwsskkiieeggoo,,  MMoosszzcczzeenniiccaa  22000033
GGłłoosseekk  MM..,,  DDwwóórr  mmuurroowwaannyy  ww  BBąąkkoowweejj  GGóórrzzee,,  ŁŁóóddźź  11999988
KKaajjzzeerr  LL..,,  ZZaammkkii  ii  ddwwoorryy  ww  PPoollssccee  CCeennttrraallnneejj,,  WWaarrsszzaawwaa  22000044
KKaajjzzeerr  LL..,,  AAuugguussttyynniiaakk  JJ..,,  WWssttęępp  ddoo  ssttuuddiióóww  nnaadd  śśwwiieecckkiimm  bbuuddoowwnniiccttwweemm  oobbrroonnnnyymm  ssiieerraaddzzkkiieeggoo  ww  XXIIIIII--XXVVIIII//XXVVIIIIII  wwiieekkuu,,  ŁŁóóddźź  11998866
KKaajjzzeerr  LL..,,  KKoołłooddzziieejjsskkii  SS..,,    SSaallmm  JJ..,,  LLeekkssyykkoonn  zzaammkkóóww  ww  PPoollssccee,,  WWaarrsszzaawwaa  22000044
MMiicchhaallsskkii  TT..,,  ZZiieemmiiaa  PPrrzzeeddbboorrsskkaa,,  WWłłoosszzcczzoowwaa  22000000
PPllaann  zzaaddaańń  GGmmiinnyy  RRęęcczznnoo  ddoo  rrookkuu  22001188,,  RRęęcczznnoo  22000044
PPoollsskkaa  JJaannaa  DDłłuuggoosszzaa  [[ww::]]  ppoodd  rreedd..  HH..  SSaammssoonnoowwiicczzaa,,  WWaarrsszzaawwaa  11998844
PPuuggeett  WW..,,  ZZaammeecczzeekk  ww  MMaajjkkoowwiiccaacchh..  HHiissttoorriiaa  ssiieeddzziibbyy  sszzllaacchheecckkiieejj,,  „„KKwwaarrttaallnniikk  AArrcchhiitteekkttuurryy  ii  UUrrbbaanniissttyykkii””,,  tt..  2244,,  11997799,,  zz..  44
SSyyppkkoowwiiee  AA..  ii  RR..,,  ZZaammkkii  ii  wwaarroowwnniiee  zziieemmii  ssaannddoommiieerrsskkiieejj,,  WWaarrsszzaawwaa  22000033
SSzzyymmcczzaakkoowwaa  AA..,,  DDzziieeddzziiccee  BBąąkkoowweejj  GGóórryy  ww  wwiieekkuu  XXVV,,  „„RRoocczznniikk  ŁŁóóddzzkkii””,,  tt..  4400,,  11999933
WWnnuukk  ZZ..,,  ŚŚcciieeżżkkaa  pprrzzyyrrooddnniicczzoo--hhiissttoorryycczznnaa  ww  PPrrzzeeddbboorrzzuu,,  MMoosszzcczzeenniiccaa--PPrrzzeeddbbóórrzz  11999988

Redaktor prowadzący: Joanna Podolska
Projekt graficzny, skład: Alicja Pukaczewska

Autorzy tekstów: Piotr Machlański, Joanna Podolska
Korekta: Małgorzata Gołąb
Zdjęcia: Tomasz Stańczak
Mapy: Robert Lisiecki i Dawid Lasociński
Koordynatorzy projektu: Łukasz Śwituniak,Bartosz Jóźwiak

Bezpłatny dodatek 
do łódzkiego wydania „Gazety Wyborczej”

Wydawca: 
AGORA SA oddział w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 72,90-318 Łódź

Wszystkie prawa zastrzeżone.Żadna część ani całość dzieła 

nie mogą być reprodukowane bez wcześniejszej zgody wydawcy.

ISBN 978-83-7552-287-7

Segregator 
wyprodukowano przez:

Dziękujemy za pomoc 

panu Tadeuszowi Michalskiemum, 

dyrektorowi Muzeum Ludowego Ziemi Przedborskiej

6_zamki_zeszytOK.qxd  2008-04-25  13:05  Page 8


