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Odrzwia zamku wmurowane w sieradzką kolegiatę



7

P
ierwszy zamek wzniósł w Sieradzu w XIII wieku w widłach Warty książę Kazi-

mierz Mazowiecki. W 1331 roku spalili go Krzyżacy. Drugi, już murowany, fun-

dowany był przez Kazimierza Wielkiego. Miał cztery baszty – sieradzką, szad-

kowską, szczercowską i warcką. Był jednocześnie więzieniem dla ważnych osobistości, między 

innymi dla Ziemowita Mazowieckiego z żoną, zbuntowanego biskupa Pawła z Przemankowa 

i wielu jeńców krzyżackich pojmanych w bitwie pod Grunwaldem. 

Wojny i pożogi następnych wieków obróciły go w ruinę, a funduszy na odbudowę nie było. 

Na początku XVIII wieku został złupiony przez wojska rosyjskie, saskie i szwedzkie. Dlatego 

sejmik sieradzki uchwalił w 1792 roku jego rozebranie, ale nawet na to brakło grosza. 

Grabieżczą dewastację zamku rozpoczęli w 1800 roku panujący w mieście Prusacy. Rozka-

zali rozebrać warownię, resztki murów i bramy (wtedy prawdopodobnie stała już tylko ostat-

nia z nich – Krakowska) oraz zasypać fosę. Prace nadzorował powołany do tego przez zabor-

ców Johann Zille. To wydarzenie zbiegło się w czasie z największym w mieście pożarem, który 

strawił większą część starej drewnianej zabudowy. Po nim zakazano budowania w Sieradzu 

Ostatni sekret zamku

Sieradzki zamek na dawnej rycinie
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drewnianych budynków. Pod nadzorem Zillego postawiono w centrum wiele nowych muro-

wanych kamienic. Do niejednej z nich wykorzystano historyczne zamkowe cegły.

Bardzo smutną i, niestety, powszechną wadą narodową było wtedy nieposzanowanie pa-

miątek własnej przeszłości. Ubolewał nad tym późniejszy proboszcz sieradzki, ksiądz Walery 

Pogorzelski: „z murów i wałów tak pamiętnych walkami i zmaganiem się naszych pradziadów 

z wrogami i uświęconymi krwią rycerską, bezmyślność ludzka pobudowała chlewiki, przystaw-

ki lub domy”.

Podczas grabieży resztek zamku natrafiono na mnóstwo wartościowych przedmiotów, 

takich jak monety, biżuteria, elementy uzbrojenia, a nawet kule armatnie, które uwięzły  

w murach lub potopiły się w fosie. Nikt się za bardzo tymi pozostałościami nie interesował, 

a większość z nich przezornie wykupili niemal za bezcen miejscowi Żydzi. Gdy w 1824 roku 

car Aleksander I, a rok później Julian Ursyn Niemcewicz wizytowali miasto, na zamkowym 

wzgórzu nie było już czego oglądać. Tak pamiątki Kazimierzowskiego zamku popadły w za-

pomnienie. Do czasu!

Na początku XX wieku nieznany nam z imienia ani z nazwiska sieradzki „miłośnik sta-

rożytności” badał wmurowaną we frontonie budynku na rogu ulic Toruńskiej i Warszaw-

skiej dziwną rzeźbę ptaka siedzącego jakby na nadprożu przytrzymywanym przez dwa filary.  

W budynku tym mieściła się restauracja „Pod Gęsią” niejakiego Ickowicza. Ptak ten jednak 

gęsi nie przypominał, bardziej orła, któremu oderwano koronę. Znaleźli się też inni poszu-

kiwacze pamiątek dawnych wieków i po pewnym czasie zbadano drugie podobne do tamtych 

odrzwia z piaskowca, wmurowane w kamienicę na rogu Rynku i Dominikańskiej. Tu filarki 

były bardzo zniszczone, jakby wyszczerbione. Ktoś z okolicznych mieszkańców przypomniał 

wtedy sobie, że te kolumienki służyły wszystkim wokół do ostrzenia noży, stąd na nich te 

szczerby i wyżłobienia. 

Potem przyszły inne nieszczęścia – I wojna światowa, najazd bolszewików – i o zabytkach 

zapomniano. Wszystko uległo zmianie w 1922 roku, gdy nowym proboszczem został świa-

tły i energiczny ksiądz, Walery Pogorzelski. Dzieje Sieradza stały się jego pasją i z miastem 

tym związał się na całe życie. Kapłan, namówiony przez kilku mieszkańców interesujących 

się historią grodu nad Wartą, dokonał przy wsparciu architekta inżyniera Włodzimierza Śló-

sarskiego dokładnych oględzin portalu z ptakiem. Ktoś wtedy opowiedział im, że ta niby gęś 

była kiedyś polskim orłem, któremu Rosjanie kazali odpiłować koronę. Inżynier Ślósarski 

był przekonany, że zabytek ten to główne odrzwia sieradzkiego zamku i szacował je na XVI 

lub nawet XV wiek. Ksiądz Pogorzelski postanowił za wszelką cenę odzyskać to cenne i stare 

znalezisko i we właściwym miejscu je umieścić. 

O sprawie zaczęło być głośno, gdy do negocjacji z właścicielem kamienicy włączył się bur-

mistrz miasta, Ignacy Mąkowski, postać wielce zasłużona, twórca nowej dzielnicy Sieradza 

– Pragi. Po jego staraniach ksiądz Pogorzelski za niemałą jak na tamte czasy sumę 150 zł 
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Odrzwia sieradzkiego zamku 
w ścianie żydowskiej kamienicy 
na rogu ul. Warszawskiej, 
początek XX w.
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wykupił te skarby i zaproponował ich wmurowanie we frontonie kościoła Wszystkich Świę-

tych, najstarszej istniejącej sieradzkiej fary. Rajcy miejscy uznali ten pomysł za wspaniały, bo 

świątynia, tak jak i zamek, z czasów Kazimierza Wielkiego pochodziła i nie mniej była sławna. 

To w niej w 1383 roku sejm powołał Jadwigę Andegaweńską na tron polski, a potem obrano 

tu królem Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka, który z tej przyczyny do dziś 

patronuje sieradzkiemu liceum.

Gdy załatwiono wszelkie formalności, do pracy przystąpiła ekipa znanych w mieście mu-

rarzy – bracia Margiel. Ostrożnie, po kawałku odzyskali elementy zabytku z  żydowskiej ka-

mienicy, a potem wpuścili je głęboko w mur świątyni, przymocowali sześcioma żelaznymi 

kotwami i przymurowali. W ten sposób po wieczne czasy odrzwia zabezpieczyli. Ta wspa-

niała uroczystość z licznym udziałem mieszkańców miasta odbyła się 14 marca 1925 roku. 

Od tego dnia na sieradzkiej farze podziwiać można orła z rozpostartymi do lotu skrzydłami 

podtrzymywanego po bokach przez lwa i gryfa. Pod nim wmurowano przy okazji kamienną 

kulę armatnią, podobno z okresu najazdu na Sieradz Krzyżaków w pamiętnym 1331 roku. 

Mało prawdopodobne, by mały oddział krzyżacki szalejący wtedy po Polsce ciągnął ze sobą na 

wyprawę bombardy, na zawsze więc kula pozostanie drugą niewyjaśnioną tajemnicą sieradz-

kiego zamku. Ksiądz Pogorzelski obiecał znaleźć fachowca, który dorobi orłowi odpiłowaną 

koronę, ale nie zdążył tego zrobić. Przedwojenne władze miasta, potem komunistyczne, na 

koniec postsolidarnościowe też o tej sprawie zapomniały. Do dziś w murze kościoła tkwi orzeł 

bez korony na głowie! 

I tak mało optymistycznie można by zakończyć tę barwną historię, ale po latach okazało 

się, że cała sprawa ma drugie dno. Znaleźli się bowiem specjaliści, historycy, artyści i inni fa-

chowcy, którzy orzekli, że „ze względu na swoją chronologię” odrzwia te nie mogą pochodzić 

z sieradzkiego zamku. Tak świat naukowy podzielił się w swoich ocenach na dwa obozy: zwo-

lenników portalu jako elementu pozostałego z zamku oraz jego zagorzałych przeciwników. 

Spór trwa po dziś dzień i jego końca raczej szybko nie ujrzymy. Ostatni sekret sieradzkiego 

zamku musi więc na swoje ostateczne rozwiązanie jeszcze poczekać… 


