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Z dawnego zamku w Besiekierach
zostały tylko ruiny,których 
od wiosny do późnego 
lata „pilnują” bociany
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W
ybudowano go stara-

niem Mikołaja Soko-

łowskiego, herbu Po-

mian, stolnika brze-

skiego (1496) i kasz-

telana dobrzyńskiego (1496-1503). Nie-

którzy badacze uważają jednak, że zamek

wzniósł Wojciech Sokołowski, stolnik

brzeski (1502-1529). Hipoteza ta, jak uwa-

ża specjalista tematu Leszek Kajzer, nie

ma głębszego poparcia źródłowego. 

Budowla położona jest na sztucznym

nasypie o wymiarach 60 x 55 m. Jest on

umieszczony w południowo-wschodniej

części stawu, który jednocześnie pełnił

niegdyś rolę fosy zamkowej, zasilanej

wodą z pobliskiej rzeczki Orłówki. Wa-

rownię wybudowano z cegły na kamien-

nym fundamencie na planie zbliżonym

do czworoboku (38x40 m). 

Pierwotny późnogotycki obiekt skła-

dał się z murów obwodowych (kurty-

nowych), domu mieszkalnego i czwo-

robocznego budynku bramnego. Dom

zamkowy był czterokondygnacyjną bu-

dowlą mającą po cztery izby na trzech

poziomach. W XVI wieku zamek na-

leżał do biskupa Andrzeja Batorego,

bratanka króla Stefana, który dokonał

nieznacznej rozbudowy. Następnymi

właścicielami byli: Zofia Batorówna i

Jerzy Rakoczy. Około 1653 roku ko-

lejny właściciel, Jan Szczawiński, kasz-

telan i wojewoda brzesko-kujawski

przebudował zamek w duchu baroko-

Po kilku zamkach, gdzie można zobaczyć ściany, baszty, wykusze, a nawet architektoniczne detale,
przyszedł czas na urokliwe ruiny. Tym razem zapraszamy w północno-zachodni koniuszek
województwa łódzkiego. Przed nami Besiekiery. Większości łodzian ta nazwa niewiele powie, 
ale miejsce naprawdę warte jest odwiedzenia. A dodatkowo okolica wyjątkowo piękna.

Wcale niełatwo jest dojechać do Besie-

kier. Tej maleńkiej miejscowości nie ma

na wielu mapach. Najlepiej kierować się

na Grabów. Kiedy już dojedziemy do

wioski, bez trudu znajdziemy ruiny daw-

nego zamczyska. Aż trudno uwierzyć, że

w tym oddalonym od świata miejscu sta-

ła kiedyś tak potężna budowla.

Besiekiery jako wieś rycerska były wzmiankowane w źródłach już w 1232 roku.

W dzisiejszym kształcie osada powstała na gruntach majątku o tej samej nazwie,

rozparcelowanego po powstaniu styczniowym. 

Ruiny późnogotyckiego zamku rycerskiego z około 1500 roku znajdują się na

północno-zachodnim skraju wsi, za budynkiem dawnej zabytkowej szkoły. 

Najpierw 
trochę historii…

Zamek11 LEGENDA

Z zamczyskiem 
w Besiekierach

związana jest
legenda,mówiąca 
o zakładzie diabla

Boruty, „pana”
łęczyckiego zamku,

z rycerzem
będącym

właścicielem
okolicznych dóbr.

Dotyczył on
zbudowania zamku
bez użycia siekiery,

skąd miała
pochodzić także

nazwa wsi.

KURTYNA
mur obwodowy w formie ściany bronionej

skrzydłowo basztami

Pozostałości późnogotyckiego zamku w Besiekierach

Besiekiery
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wym na wygodną szlachecką rezyden-

cję rodzinną. Nad budynkiem bram-

nym wzniesiono wówczas ośmiobocz-

ną część wieżową, zaś po obu stronach,

w oparciu o kurtynę południową i frag-

ment kurtyn wschodniej i zachodniej,

dostawiono budynki gospodarcze. Na

pozostałej długości kurtyn wschodniej

i zachodniej dobudowano krużganki

arkadowe, umożliwiające komunika-

cję między piętrem domu mieszkalne-

go a nowymi budynkami i kaplicą znaj-

dującą się w wieży.

Najbardziej charakterystycznym ele-

mentem zamku jest relikt wieży bram-

nej, dostawionej po południowej ze-

wnętrznej stronie do kurtyny. Budynek

wjazdowy założony był na planie kwa-

dratu o długości boku około 12 metrów.

Na wysokości trzeciej kondygnacji prze-

chodził on w ośmiobok, tworząc ma-

lowniczą wieżę górującą nad okolicą.

Na szczególną uwagę zasługują zacho-

wane detale barokowej kamieniarki. 

Dolna czworoboczna część reliktu

bramy ma ścianę zewnętrzną gładką z

dwoma otworami okiennymi, wyżej

umieszczony ośmiobok zaś jest pila-

strowany na krawędzi i zwieńczony

wyraźnie wyprofilowanym gzymsem.

Zachowały się także relikty okien na

dwóch kondygnacjach, niżej prosto-

kątne, wyżej okrągłe. 

11ZDARZYŁO SIĘ
W BESIEKIERACH

Gdy podjeżdżamy
do ruin zamku,

uwagę przyciąga
fragment wieży

bramnej, na której
przez wiele lat było

gniazdo bocianie. W
2007 roku, gdy

wokół ruin
postawiono

rusztowania,
gniazdo

przeniesiono na
inne miejsce. W tym

roku przyleciał
samotny bocian i

bardzo długo
wyczekiwał na swoją

partnerkę.
Zamkowe bociany

od wielu
dziesięcioleci

towarzyszą
mieszkańcom

Besiekier. Są dla
nich barometrem

pogody. Długo przed
wichurami, które

dwa lata temu
przeszły nad Polską,

besiekierzanie
wiedzieli, że coś się

będzie działo, bo
bociany wybudowały

bardzo wysokie
gniazdo dla ochrony

swoich piskląt.

Zamek w I poł. XIX w. Akwarela J. Freya. 
Źródło: Zamki w Polsce,Bohdan Guerquin,Arkady 1984

BYŁ KIEDYŚ ZAMEK

Komnaty zamkowe należały do bardzo wytwornych. Źródło pochodzące z pierwszej po-
łowy XVIII wieku wymienia wśród nich: pokój karmazynowy, pokój marmurowy oraz izbę
wielką. Zamek pokryto tynkiem, w narożnikach dachów domu mieszkalnego założono
„banie mosiężne”, zaś budynek bramny zwieńczono dwoma „kopułami”. XVII-wieczna
przebudowa zatarła wcześniejszą surowość budowli, czyniąc zamek w Besiekierach je-
dyną w Polsce środkowej wytworną rezydencją posiadającą arkadowy dziedziniec.
Współcześnie zachowany obiekt posiada wiele elementów powstałych w wyniku owej
przebudowy. Po północnej stronie dziedzińca,w oparciu o mur kurtyny,wzniesiono dom
mieszkalny o cechach rezydencjonalnych o szerokości około 13 metrów. Budowla mia-
ła piwnice,wysoki parter i dwa piętra. Dobrze zachowany jest podział wewnętrzny na trzy
prostokątne pomieszczenia i położoną od wschodu kwadratową izbę. Widoczne są tak-
że zarysy siedmiu otworów okiennych. 

Plan zamku z XIX w. wg B. Guerquina
Źródło: Leksykon Zamków w Polsce,L. Kajzer,
S. Kołodziejski, J. Salm,Arkady 2002

Co roku  
na świat przychodzą

dwa małe, ale rok
temu były aż cztery.

Młode 
wykluwają się 

w czerwcu,
uczą się latać,
a 20 sierpnia

(niemal dokładnie)
odlatują. 

Taki jest cykl 
w Besiekierach…

Widok od strony dawnej fosy

Zachodnia ściana zamku

WIEŻA BRAMNA

BUDYNKI
POŁUDNIOWE

DOM MIESZKALNY

BRAMA 
BOCZNA

DZIEDZINIEC
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UPADEK
Na przełomie XVII i XVIII wieku zamek w Besiekierach zaczął
popadać w ruinę. W 1731 roku wybuchł pożar, który strawił
znaczną część  budowli. Ówcześni właściciele,Gajewscy, roze-
brali następnie drugie piętro domu mieszkalnego i pokryli
dach strzechą. W połowie XIX wieku budynek pełnił funkcje go-
spodarcze. Później zamek już tylko niszczał. Pierwsza powo-
jenna inwentaryzacja została zrobiona w 1963 roku. W latach
70. XX wieku przeprowadzono badania archeologiczne. Dziś
zamek w Besiekierach jest jednym z nielicznych w wojewódz-
twie łódzkim, dla którego stworzono plan rewitalizacji i zago-
spodarowania. 

Właściciel obiektu -  Urząd Gminy Gra-

bów - planuje stworzyć w oparciu o za-

mek w Besiekierach, który jest najcen-

niejszym zabytkiem na terenie gminy,

kompleks historyczno-rekreacyjny. Ideą

przewodnią jest stworzenie pierwszego

w Polsce historycznego parku tematycz-

nego, pozwalającego zapoznać odwie-

dzających z cechami stylów architekto-

nicznych występujących na ziemiach pol-

skich z odniesieniem do najbardziej cha-

rakterystycznych budowli regionu łódz-

kiego. Ma to być miejsce edukacyjne i

rekreacyjne. 

- Celem projektu jest zachowanie dzie-

dzictwa kulturowego oraz  wzmocnie-

nie tożsamości regionalnej i lokalnej.

Co tu dużo ukrywać, młodzi ludzie stąd

wyjeżdżają. Niedługo wieś całkowicie

opustoszeje. Trzeba coś zrobić, by za-

interesować tym miejscem - mówi Ire-

neusz Pietrzak, mieszkający vis-a-vis

zamku sołtys Besiekier.

Kompleks ma się składać z kilku funk-

cjonalnych części: 

- strefa zamkowa - obejmująca ruiny

zamku wraz z otaczającym go dawnym

stawem, nawiązująca tematycznie do

okresu prehistorycznego, średniowiecza

i nowożytnego (gotyk, renesans) 

- strefa osadnicza - obejmująca budy-

nek szkoły wraz z otoczeniem oraz drogę

dojazdową – nawiązującą do XIX-wiecz-

nego układu osadniczego (klasycyzm)

oraz kultury ludowej z tego okresu.

- strefa parku współczesnego - obej-

mująca nowy obszar zagospodarowania

(z odniesieniami do okresu przedchrze-

ścijańskiego, romańskiego i baroku).

Projekt zakłada w strefie zamkowej

uporządkowanie i zabezpieczenie wys-

py i stawu, zabezpieczenie ruin zamko-

wych, utworzenie punktu widokowego

na wieży oraz założenie na stawie wy-

spy spełniającej rolę osady prehistorycz-

no-wykopaliskowej, która połączona bę-

dzie z kolejną wyspą - amfiteatrem. Wo-

kół kompleksu planowane jest utworze-

nie ścieżki krajoznawczo-edukacyjnej

w punktami widokowymi, wyposażo-

nej w tablice informacyjne o założeniu

zamkowym, zbudowanie kąpieliska oraz

małej przystani wodnej. 

W strefie osadniczej kolejnym zada-

niem ma być rekonstrukcja zabytko-

wego układu osadniczego oraz głów-

nej drogi dojazdowej. W sąsiedztwie

wjazdu za wyspę zamkową planowane

jest utworzenie punktów gastronomicz-

nych: starej karczmy i nowej karczmy.

Budynek zabytkowej szkoły posłuży

jako siedziba centrum dziedzictwa re-

gionalnego. W sąsiedztwie ma powstać

także skansen kultury ludowej. W stre-

fie współczesnej ma powstać ogród w

stylu francuskim w kształcie labiryn-

tu, nawiązujący do sztuki baroku. Ma

on odtwarzać herb gminy Grabów. Po

wschodniej stronie założenia zamko-

wego planowane jest centrum konfe-

rencyjno-naukowe, pawilon kultury

prehistorycznej, romańskiej i wczesno-

gotyckiej, jak również pawilon hotelo-

wy i parkingi. 

Historyczny park w Besiekierach

CIEKAWOSTKA
Jak podaje internetowy serwis 

historyczno-krajoznawczy
www.zamki.res.pl,

nazwa wsi wskazuje, iż jej początki
związane były z wojownikami

skandynawskimi.

„Besiekr”
to nordyckie słowo oznaczające

„człowieka odzianego
w skórę niedźwiedzia”. 

Prawdopodobnie osielili się tu wikingowie
walczący w piastowskim wojsku

już od czasów Mieszka.

Odbudowany most  nad fosą wisi na razie w próżni

Herb gminy 
Grabów
ma być inspiracją 
do stworzenia
ogrodowego
labiryntu
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Projekt jest bardzo kosztowny i prze-

widziany na wiele lat. Urząd Gminy

Grabów zaplanował najpierw realiza-

cję fragmentu przedsięwzięcia. Powstał

program działań konserwatorskich za-

łożenia zamkowego, którego celem jest

zabezpieczenie i uporządkowanie tere-

nu oraz otoczenia zamku. To pierwszy

element tworzenia kompleksu histo-

ryczno-rekreacyjnego we wsi Besiekie-

ry. 

- Zamek ma pozostać w stanie ruiny,

ale muszą zostać przeprowadzone pra-

ce wzmacniające obiekt, aby zwiedza-

jącym zapewnić całkowite bezpieczeń-

stwo – mówi sołtys. 

Ta część już jest realizowana. W 2007

roku ze środków unijnych odtworzona

została wieża bramna i część mostu

zwodzonego. 

Pierwszoplanowym problemem by-

ło ustabilizowanie zachowanego trój-

kondygnacyjnego fragmentu wieży

bramnej oraz odtworzenie mostu przez

fosę z terenu otaczającego zamek.

Kolejnym, było zrekonstruowanie

fragmentu muru wieżowego od strony

dziedzińca zamkowego, co miało usta-

bilizować istniejący wielokondygna-

cyjny relikt. W tym roku mają powstać

wejścia  na dziedziniec. - Wszystko za-

leży od tego, czy dostaniemy fundusze

- podkreśla sołtys. 

Przewiduje się także przywrócenie

w bezpośrednim sąsiedztwie zamku

tradycyjnego historycznego otoczenia.

Kolejnym krokiem będzie odbudowa

fosy zamkowej. Wraz z zamkiem ma

służyć celom turystycznym jako miej-

sce wypoczynku czynnego.  

Trzymamy kciuki, aby pomysł udało

się choć w części zrealizować.

LEGENDA
Inna opowieść o Besiekierach - być może

napisana dopiero po wojnie, a podana
przez Jadwigę Grodzką w „Legendach

łęczyckich” - mówi o właścicielu zamku,
który był rozpustny i mało pobożny. 

Nawet w Boże Narodzenie, gdy lud szedł
do kościoła, on wraz z kompanami jechał

na polowanie. Ale przyszła kryska 
na matyska. Razu pewnego na polowaniu

dziedzic został ugodzony rogiem jelenim
i zginął. Od tego czasu w Wigilę Bożego
Narodzenia w okolicy słychać uderzenia

biczem i głos wzywający do kościoła: 

„Kareta pędem po moście jedzie, 

dziedzic rogaty siedzi na przedzie 

i z bicza trzaska, ponuro woła: 

„Czas na pasterkę,

czas do kościoła”.

Lecz nie dojedzie, bo kur zapieje

i wszystko się gdzieś 

we mgle rozwieje”…

Ruina głównego domu mieszkalnego zamku w Besiekierach

SZKOŁA
Plan zakłada

uruchomienie
punktu obsługi

ruchu
turystycznego 

w budynku dawnej
szkoły z 1870

roku, która od kilku
lat stoi pusta. 

Na terenie działki
okalającej szkołę

mają powstać
miejsca

noclegowe. 
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Grabów

Cmentarz ewangelicki na obrzeżach Grabowa

Budynek dawnej synagogi w Grabowie,dziś magazyn GS

Od 1372 do 1870 r. Grabów miał prawa

miejskie. Nadała je królowa regentka Elż-

bieta, córka Władysława Łokietka, mat-

ka Ludwika Węgierskiego. Zostały ode-

brane po powstaniu styczniowym. Najlep-

szy czas przeżywał Grabów na przełomie

XVIII i XIX w., kiedy powstała cegielnia,

gorzelnia i wytwórnia mączki kostnej. To

wtedy powstał tu duży ośrodek żydowski,

o czym świadczy spora synagoga (jedyna

w powiecie łęczyckim, która przetrwała

wojnę) i budynki dawnej żydowskiej szko-

ły. Obiekty są w dobrym stanie, choć nie

zachowały się żadne ślady ich pierwotne-

go przeznaczenia. Od wielu lat dawna sy-

nagoga jest używana jako magazyn rol-

ny, a teren i budynki należą do Gminnej

Spółdzielni Samopomoc Chłopska.  

Niedaleko wsi, w sąsiedztwie fermy li-

siej, wśród pól uprawnych są dwie wysep-

ki pełne drzew. Na jednej rosną kolcza-

ste, cierniste krzaki. To cmentarz żydow-

ski. Druga zwraca uwagę ogromną liczbą

ptasich gniazd i hałasem, który czynią

ptaki. Tam są groby niemieckie.  Oba

miejsca zupełnie zapomniane.  Tak jak hi-

storia ludzi, którzy na tym terenie żyli ra-

zem z Polakami. W 1941 roku na terenie

Grabowa Niemcy zorganizowali getto dla

ludności żydowskiej z okolicy, także z Łę-

czycy. W 1942 roku wywieziono ich do

lasów rzuchowskich w okolicach Chełm-

na nad Nerem i tam zamordowano.

Grabów słynie z organizowanego tuż

po świętach Wielkanocnych Dnia Pa-

lanta. Impreza ma ponoć korzenie w

XIV wieku i zapoczątkowana była

przez członków cechu rzeźniczego.

Zawody odbywają się na placu Ko-

ściuszki, a zwycięzca otrzymuje za-

szczytny tytuł Palanciarza (nie palan-

ta!) Roku. Niektórzy twierdzą, ze

współczesny baseball ma grabowskie-

go poprzednika…

Szlak św. Faustyny
Okolice Świnic Warckich są od wielu

lat miejscem pielgrzymek podążających

śladami świętej Faustyny - Apostołki Bo-

żego Miłosierdzia. Szlak jest bardzo do-

brze oznakowany i bez trudu można tra-

fić w miejsca z nią związane. 

Głogowiec - to maleńka wioska leżąca

2 km od Świnic, gdzie przyszła na świat

Helena Kowalska, późniejsza siostra Fau-

styna. O skromny domek jej rodziców

dba Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej

Miłosierdzia. Dla pielgrzymów przyby-

wających do sanktuarium siostry  głoszą

prelekcje o życiu i posłannictwie św. Fau-

styny, ale  trzeba się wcześniej umówić

(tel. 604 478 132, 0 63 288 15 18). We

wsi zachowała się także stara kuźnia.

Świnice Warckie miał założyć arcy-

biskup gnieźnieński Jakub Świnka, stąd

nazwa wsi. Pierwsze wzmianki o miej-

scowości pochodzą z początku XIV wie-

ku. Przymiotnik Warckie (też Wartskie)

niektórzy tłumaczą, że po prostu wart-

ko tu płynie życie... 

W centrum wsi stoi zabytkowa świą-

tynia ufundowana w 1859 roku przez

dziedzica Kazimierza Karwowskiego,

nosi wezwanie św. Kazimierza króle-

wicza. Jest to obecnie Sanktuarium

Urodzin i Chrztu Św. Faustyny. Są tu

pamiątki z nią związane, m.in. zabyt-

kowa chrzcielnica i  konfesjonał, a tak-

że relikwiarz. Jeden z witraży został

ufundowany przez rodzinę Kowalskich.

Głównie uroczystości związane ze św.

Faustyną organizowane są w czwartą

niedzielę sierpnia.

Na pobliskim cmentarzu parafialnym

jest grób rodziców św. Faustyny - Ma-

rianny i Stanisława Kowalskich.

W czasie wojny w Świnicach był obóz

dla Polaków zatrudnionych przy kopa-

niu okopów, przetrwał tu także niewiel-

ki dwór dawnego dziedzica.

Rodzinny dom św. Faustyny w Głogowcu,niedaleko Świnic Warckich

W okolicach Besiekier są też inne

miejsca do obejrzenia, m.in. Grabów,

wieś będąca siedzibą gminy. 

PALANT
Gra sięgająca

swoimi tradycjami
średniowiecza.

Polega 
na uderzaniu 

w piłkę specjalnym
kijem, zwanym

również palantem
albo bijakiem.

Boisko powinno
mieć 25 x 60 m

i jest przedzielone
linią środkową 

na „niebo” 
i „piekło”. 

Grają dwie drużyny
liczące 

od 7 do 15 graczy.
Gra trwa dwa razy

po 20 minut

3_zamki_zeszytOK.qxd  2008-04-23  10:39  Page 6



zeszyt 3 1 Besiekiery 1 czyli szlakiem Zamków w województwie łódzkim 

Spacerownik po regionie 7

Relikwiarz św. Faustyny w kościele 
pw. św. Kazimierza królewicza 
w Świnicach Warckich

ŚWIĘTA FAUSTYNA 
Urodziła się w 1905 r. w Głogowcu (parafia Świnice
Warckie) w wielodzietnej rodzinie jako Helena Kowal-
ska. Od dziecka chciała iść do klasztoru,ale rodzice wy-
słali ją najpierw na służbę,m.in. do Aleksandrowa,a po-
tem do Łodzi,gdzie w 1925 roku w parku Wenecja (dziś
im. Słowackiego) objawił jej się Jezus,który miał powie-
dzieć, by poszła do zakonu i szerzyła kult Miłosierdzia
Bożego. Wezwanie to powtórzyło się raz jeszcze w łódz-
kiej katedrze. Helena Kowalska wyjechała z Łodzi do
Warszawy i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia. Jako siostra Maria Faustyna przeżyła
13 lat. Pracowała w kilku domach zgromadzenia, m.in.
w Krakowie, Płocku i Wilnie. Była przekonana o miłości
Boga do każdego człowieka, nawet największego
grzesznika. Swoje przeżycia i objawienia opisała w
„Dzienniczku”.
Siostra Faustyna zmarła na gruźlicę w wieku 33 lat. Za
życia jej objawienia były przyjmowane z rezerwą, dopie-
ro wiele lat po śmierci rozpoczął się proces beatyfika-
cyjny. Zainspirowała ruch apostołów Bożego Miłosier-
dzia. Wielkim orędownikiem posłannictwa św. Faustyny
był Jan Paweł II,który w pierwszą niedzielę po Wielkano-
cy, 18 kwietnia 1993 roku, na placu Świętego Piotra w
Rzymie zaliczył św. Faustynę do grona błogosławionych.
Kanonizował ją w 2000 r. Od 2005 r. święta Faustyna
jest patronką Łodzi.

Gazeta Wyborcza 1 Łódź

Okolice Świnic Warckich są przepiękne widokowo. Jest tu wiele ciekawych krajobrazowo 
szlaków rowerowych. Można oglądać bujną roślinność bagienno-torfowiskową 
(skrzypy, sitowce nadmorskie, mlecze) oraz ptactwo, m.in. liczne kaczki, gęsi,
czarne i białe bociany, żurawie. Z drapieżnych ptaków  gniazdują tu m.in. jastrzębie i krogulce.
Jest też wielka różnorodność owadów. Nic tylko oglądać, podziwiać i fotografować.

Krośniewice
Dla łodzian ciekawa może być także

wycieczka do Krośniewic. Była to wła-

sność rycerska Szczawińskich herbu

Prawdzic. Potem należała do różnych

rodzin szlacheckich. W 1818 roku sta-

ła się własnością Rembielińskich, a

warto przypomnieć, że Rajmund Rem-

bieliński był twórcą przemysłowej Ło-

dzi. W Krośniewicach zwracamy uwa-

gę na dwa obiekty: dawny zespół zajaz-

du dworskiego i zespół pałacowo-par-

kowy.

Zajazd dworski powstał na począt-

ku XIX wieku, choć fragmenty są star-

sze. To murowany, piętrowy budynek

zwieńczony tympanonem. Dziś w tym

miejscu można podziwiać zbiory Je-

rzego Dunin-Borkowskiego, Hetma-

na Kolekcjonerów Polskich - efekt je-

go wieloletniej pasji. Wśród ekspona-

tów są m.in. pamiątki po sławnych Po-

lakach, choćby generale Władysławie

Sikorskim czy portrety Marcella Bac-

ciarellego. Z Krośniewic można się

wybrać na przejażdżkę zabytkową ko-

leją wąskotorową.
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