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PORZÑDKOWANIE ZAMKU W BESIEKIERACH I JEGO OTOCZENIA 
WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Zamek w Besiekierach to jeden z przyk∏adów Êred-
niowiecznego budownictwa ceglanego w woje-

wództwie ∏ódzkim. Ten zabytek architektury obron-
nej po∏o˝ony w gminie Grabów w powiecie ∏´czyc-
kim znajduje si´ w rejestrze zabytków od 1967 r. 

Pierwsza informacja o Besiekierach pojawi∏a si´
w êród∏ach pisanych w latach 1232-1252, czyli po-
nad 300 lat przed powstaniem zamku. Mo˝na przy-
puszczaç, ˝e w Êredniowieczu Besiekiery wchodzi∏y
w sk∏ad w∏oÊci rodziny Pomianów-Soko∏owskich. 

Ruiny zamku po∏o˝one sà na uboczu wsi (il.1),
która w swym obecnym kszta∏cie przestrzennym jest
stosunkowo m∏oda – za∏o˝ono jà tu˝ po powstaniu sty-
czniowym w wyniku parcelacji miejscowych dóbr
Besiekiery. WieÊ ulokowano na nieznacznie zaryso-
wujàcym si´ garbie, na kraw´dzi rozleg∏ego wynie-
sienia. Garb ten od pó∏nocy odci´ty jest niewiel-
kim ciekiem wodnym (rzeczkà) o kierunku sp∏ywu
wschód-zachód, formujàcym podmok∏à dolin´ o ∏a-
godnych kraw´dziach.
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1. Widok wsi Besiekiery. Wszystkie fot. W. St´pieƒ.
1. Overview of the village of Besiekiery. All photos by Wies∏aw St´pieƒ.
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Dzieje zamku i jego przekszta∏cenia
przestrzenne
Zamek w Besiekierach powsta∏ z fundacji Miko∏aja
Soko∏owskiego ok. 1560 r., w okresie sprawowania
przez niego godnoÊci wojewody ∏´czyckiego.
W koƒcu XVI w. przeszed∏ z ràk Soko∏owskich 
w posiadanie kard. Andrzeja Batorego, biskupa 
warmiƒskiego, nast´pnie Zofii Batorówny i Jerzego
Rakoczego. W po∏. XVII w. obiekt wyremontowa∏ 
i przebudowa∏ starosta Jan Szymon Szczawiƒski.

Informacje o tej przebudowie znalaz∏y si´ na
dwóch tablicach fundacyjnych: pierwszej ufundo-
wanej w 1653 r. przez Jana Szymona Szczawiƒskie-
go i wmurowanej w wie˝´ bramnà, oraz drugiej,
umieszczonej na fasadzie domu zamkowego.

W XVIII w. kolejnymi w∏aÊcicielami budowli
byli Gajewscy. Zamek zosta∏ opuszczony po 1800 r. 
i od tego momentu zaczà∏ popadaç w ruin´. W XIX w.
obni˝ono dom zamkowy i przykryto go s∏omianym
dachem. Pe∏ni∏ on w tym czasie funkcje gospodarcze1.

Zamek w Besiekierach nale˝y do najwi´kszych 
i najwa˝niejszych za∏o˝eƒ obronnych na terenie

dawnego województwa ∏´czyckiego2. Charakter
obronny nada∏o mu po∏o˝enie na wzniesieniu otoczo-
nym podmok∏ymi ∏àkami oraz usytuowanie budowli
poÊrodku p∏ytkiego stawu o zarysie zbli˝onym do
owalu, tworzàcego zamkowà fos´ zasilanà wodà 
z pobliskiej rzeczki. Badania litologiczne potwier-
dzi∏y sztuczne pochodzenie stawu – zosta∏ on wyko-
pany w celu zwi´kszenia walorów obronnych bu-
dowli. Zamek usytuowany zosta∏ w po∏udniowo-
wschodniej cz´Êci tak powsta∏ej fosy3. Jego mury do-
chodzi∏y bezpoÊrednio do lustra wody, a ich ceglane
powierzchnie pomalowane by∏y na czerwono. Do
zamku wiód∏ zwodzony most prowadzàcy do przelo-
tu budynku bramnego. 

Schemat przestrzenny obiektu tworzà: prosto-
kàtny dziedziniec otoczony murami obronnymi z wie-
˝à bramnà w murze po∏udniowym i wielokondyg-
nacyjny dom wzniesiony wzd∏u˝ muru pó∏nocne-
go na ca∏ej jego d∏ugoÊci. Nawiàzuje on do typo-
wych uk∏adów XV-wiecznych zamków prywatnych4

(il. 2).
Zamek wzniesiono na planie czworoboku o wymia-

rach ok. 38 x 40 m, z muru ceglanego na kamiennym

2. Widok zamku Besiekiery.
2. View of the Besiekiery castle.
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fundamencie technikà opus emplectum. Mur jest
oblicowany z zewnàtrz ceg∏à w uk∏adzie polskim; 
w ni˝szych partiach trzonu wype∏niony ceg∏à w uk∏a-
dzie poprzecznym do kierunku przebiegu muru, 
w wy˝szych zaÊ kamieniem polnym, u∏o˝onym w war-
stwy zalane zaprawà i wyrównanym gruzem ceglano-
kamiennym (il. 3). Na osi po∏udniowej kurtyny usy-
tuowano budynek bramny zbudowany na planie
kwadratu o boku 12 m i wysuni´ty przed mury tej
kurtyny. Na wysokoÊci trzeciej kondygnacji czwo-
robok budynku bramnego przechodzi w oÊmiobok 
z pilastrami na kraw´dziach, zakoƒczony gzymsem
koronujàcym. Pó∏nocnà Êcian´ dziedziƒca zamyka
du˝y, dwupi´trowy dom g∏ówny o szerokoÊci ok. 
13 m, nadajàcy zamkowi cechy rezydencji. Wn´trze
12-izbowego domu ma liczne du˝e okna w po∏udnio-
wej Êcianie.

XVII-wieczna przebudowa zamku przeprowa-
dzona przez Jana Szymona Szczawiƒskiego zatar∏a
surowoÊç póênogotyckiego za∏o˝enia. Wtedy to 
zapewne mury zamku obsypano ziemià, tworzàc
wysp´, i pokryto wapiennymi tynkami, a na naro˝-
nikach dachów domu za∏o˝ono „banie mosi´˝ne” 
i dwie „kopu∏y” wieƒczàce budynek bramny5.
Wówczas zapewne wzniesiono tak˝e górnà,

oÊmiobocznà cz´Êç budynku bramnego. JeÊli nato-
miast istnia∏a ona wczeÊniej, to opilastrowano jà
wówczas, otynkowano i nadano jej barokowy wy-
strój. W obr´bie dziedziƒca zbudowano dwa pi´tro-
we budynki wzd∏u˝ pó∏nocnych p∏aszczyzn po∏u-
dniowej kurtyny muru obwodowego. Do zachodniej 
i wschodniej Êciany dziedziƒca dostawiono pi´trowe
ciàgi arkad, naÊladujàcych dziedziƒce renesansowe
pa∏aców po∏udniowej Polski. Umo˝liwia∏y one ko-
munikacj´ ponad poziomem dziedziƒca, mi´dzy pier-
wszym pi´trem domu g∏ównego a kaplicà, zlokali-
zowanà w budynku bramnym. W domu g∏ównym
sklepienia sal wymieniono na drewniane stropy 
oraz poszerzono otwory okienne. Zamek w Besie-
kierach sta∏ si´ rezydencjà z arkadowym dziedziƒcem
i du˝à liczbà izb mieszkalnych, usytuowanà w cen-
trum znacznego majàtku ziemskiego Szczawiƒskich. 

Po tej przebudowie w zamku nie prowadzono 
ju˝ wi´kszych prac. Kolejne opisy i inwentarze zam-
ku, pochodzàce z XVII-XVIII w., przedstawiajà
obraz budowli w stanie post´pujàcego opuszczenia6.
PrzyÊpieszy∏ je po˝ar cz´Êci zamku w 1731 r., a tak-
˝e rozebranie drugiego pi´tra domu mieszkalnego, 
co by∏o dzia∏aniem najbardziej zmieniajàcym bry∏´
obiektu. 
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3. Mury zamku besiekierskiego.
3. Walls of the Besiekiery castle.
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Opis ten potwierdzi∏y prace archeologiczne,
przeprowadzone w latach 1970-1971 przez Zak∏ad
Archeologii Polski Ârodkowej Instytutu Historii 
Kultury Materialnej PAN w ¸odzi. W ich wyniku
wyodr´bniono w besiekierskim zamku dwie fazy 
budowlane:
I. Obiekt obronny, z∏o˝ony z pomalowanego na 
czerwono czterokondygnacyjnego domu zamkowe-
go i czworobocznego dziedziƒca otoczonego pros-
tymi murami z wie˝à bramnà na osi po∏udniowego
muru. Mury zamku wyrasta∏y wprost z wody.
II. Obiekt o charakterze rezydencji, z∏o˝ony z otyn-
kowanego domu zamkowego, dziedziƒca o Êcianach
arkadowych (mo˝e nawet dwukondygnacyjnych) 
i tynkowanej wie˝y bramnej, u której boków od stro-
ny dziedziƒca usytuowano dwa budynki gospodacze.
Zamek w tej fazie sta∏ na usypanej w fosie wyspie7.

Stan zachowania obiektu 
Na ruin´ zamku ceglanego, otoczonà obecnie wy-
schni´tà fosà, sk∏adajà si´ trzy elementy: prostokàt-
ny dziedziniec ograniczony od wschodu, zachodu 
i po∏udnia murem obronnym, prostokàtny budynek
zamykajàcy go od pó∏nocy oraz wie˝a z przejazdem

bramnym, dostawiona na zewnàtrz na osi po∏ud-
niowej Êciany dziedziƒca. Ogólny uk∏ad przestrzenny
zamku pozostaje czytelny (il. 4). 
Mury. Najs∏abiej zachowane sà mury od wschodu 
i po∏udnia. Ich gruboÊç wynosi 2 m, natomiast wy-
sokoÊç jest trudna do ustalenia, w ˝adnym miejscu
nie przetrwa∏a bowiem korona muru czy inne Êwia-
dectwa jego pierwotnej wysokoÊci. Kurtyna wschod-
nia zamku, bardziej zniszczona, wielokrotnie poprze-
rywana, jest mniejsza od pozosta∏ych. W kurtynie
zachodniej znajdujà si´ dwa otwory: jeden z nich 
jest prawdopodobnie pozosta∏oÊcià przejÊcia, drugi –
efektem zniszczeƒ. Jej po∏udniowo-wschodni naro˝-
nik uleg∏ ca∏kowitemu zniszczeniu. Kurtyna po∏ud-
niowa zachowa∏a si´ najlepiej, ale i tu bez pe∏nej
wysokoÊci. Od strony dziedziƒca po obu stronach
otworu bramnego widoczny jest na tym samym po-
ziomie ciàg kwadratowych przeÊwitów, pozosta∏ych
niewàtpliwie po osadzeniu belek stropowych niskich
budynków gospodarczych przystawionych w XVII w.
do kurtyny po∏udniowej. 
Wie˝a bramna. Pozosta∏ z niej relikt Êciany zachod-
niej, który zdradza istnienie czterech kondygnacji:
dwóch dolnych na rzucie kwadratu i dwóch wy˝-
szych – oÊmiobocznych. Czworokàtna cz´Êç reliktu

4. Uk∏ad przestrzenny zamku w Besiekierach.
4. The spatial arrangement of the Besiekiery castle.
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5. Relikt wie˝y zamku besiekierskiego. 
5. Relic of the tower of the Besiekiery castle.

bramy ma g∏adkà Êcian´ zewn´trznà, z dwoma ot-
worami okiennymi w górnej kondygnacji. Stojàcy 
na niej oÊmiobok jest pilastrowany na kraw´dziach 
i zwieƒczony wyraênie wyprofilowanym gzymsem.
Ma on okna w dwu kondygnacjach: na dole pros-
tokàtne, a nad nimi okràg∏e. Ze wschodniej Êciany
wie˝y zachowa∏ si´ w trzonie muru relikt przyziemia.
W podobnym stanie jest Êciana pó∏nocna, w której
widnieje zrujnowany i powi´kszony otwór po przelo-
cie bramnym z zachowanym bezpoÊrednio przy zie-
mi oblicowaniem. Brakuje po∏udniowej Êciany wie˝y.

Dzi´ki widocznym podzia∏om poziomym mo˝-
liwe do okreÊlenia sà kondygnacje wewn´trzne
wie˝y. W przyziemiu, przeprutym przelotem bram-
nym, na Êcianie zachodniej i w jej styku ze Êcianà
pó∏nocnà zachowa∏ si´ Êlad sklepienia kolebkowego.
W drugiej kondygnacji na tej˝e Êcianie widoczne 
sà Êlady sklepienia kolebkowego z lunetami, a nad 
nimi zaczepy do mocowania legarów pod∏ogowych. 
W oÊmiobocznej cz´Êci wie˝y zachowa∏y si´ gniazda
belek stropowych. 

Konstrukcyjnie Êciany wie˝y sà podobne do mu-
rów zamkowych: w przyziemiu ca∏kowicie ceglane,
wy˝ej – z trzonem z warstwowanego kamienia pol-
nego na zaprawie wapienno-piaskowej, w oÊmiobo-
ku zaÊ wy∏àcznie z ceg∏y. Ca∏oÊç, zarówno z zew-
nàtrz, jak i wewnàtrz, oblicowana jest ceg∏à w uk∏a-
dzie polskim. Lico z ubytkami zachowa∏o si´ na Êcia-
nie zachodniej. Na reliktach pozosta∏ych Êcian brakuje
licowania (il. 5). Âwiat∏o bramy wynosi∏o prawdopo-
dobnie 2,4 m w pionie i do 3,0 m w poziomie.
Dom zamkowy. W jego obr´bie wzd∏u˝ pó∏nocnej
Êciany dziedziƒca zachowa∏y si´ fragmenty podzia-
∏ów wewn´trznych – czterech izb parteru. W par-
tiach: wschodniej, pó∏nocnej i zachodniej mury do-
mu si´gajà reliktowo wysokoÊci pierwszego pi´tra.
Najlepszy stan zachowania majà mury w obu ze-
wn´trznych naro˝nikach, b´dàcych jednoczeÊnie na-
ro˝nikami zewn´trznymi ca∏ego za∏o˝enia.
Wyspa zamkowa. Jest obszerniejsza od za∏o˝enia
zamkowego i otacza z zewnàtrz mury zamku pasem
szerokoÊci ok. 10 m. Prostokàtna, o zaokràglonych
naro˝ach, ma w osi po∏udnikowej ok. 60 m d∏ugoÊci 
i ok. 55 m w osi równole˝nikowej. Przy po∏udnio-
wym brzegu i w partiach centralnych wyniesiona 
jest na ok. 6 m ponad dno fosy. Wyspa ma uformo-
wanà w kszta∏cie sto˝ka powierzchni´. Ró˝nica po-
ziomów mi´dzy jej szczytowymi partiami na ze-
wnàtrz zamku a powierzchnià terenu na dziedziƒcu
wynosi ok. 6 m i niemal dwukrotnie przewy˝sza
ró˝nic´ mierzonà mi´dzy powierzchnià terenu przy
murze i lustrem wody w stawie.

Stan badaƒ
Zamek w Besiekierach by∏ inwentaryzowany trzy-
krotnie. Pierwszà, niepe∏nà inwentaryzacj´ pomiaro-
wà wykona∏ po 1831 r. arch. Ludwik Bethier, budo-
wniczy Obwodu ¸´czyckiego8. Druga, szczegó∏owa,

przeprowadzona zosta∏a w 1963 r. przez pracowni´
architektury (Z. Grajter i M. Paczkowski) w ramach
prac Pracowni Konserwacji Zabytków w ¸odzi9.
Trzecià w 1971 r., na potrzeby badaƒ archeologiczno-
architektonicznych obiektu, wykonano w Zak∏adzie
Archeologii Polski Ârodkowej Instytutu Historii Kul-
tury Materialnej PAN w ¸odzi, w którego archiwum
jest przechowywana10.

Zamek ma stosunkowo bogatà dokumentacj´
ikonograficznà. Sk∏adajà si´ na nià: trzy ryciny 
z XIX w. (akwarela K. Stronczyƒskiego z 1836 r.;
rysunek z 1868 r. zamieszczony w nr. 158 „K∏osów”;
rysunek J. Olszewskiego z 1889 r. opublikowany 
w nr. 51 „W´drowca”), dokumentacja fotograficz-
na R. Kazimierskiego z 1962 r. i Wies∏awa St´pnia 
z 1971 r. Obszernà dokumentacj´ fotograficznà
sporzàdzi∏ w 2005 r. Regionalny OÊrodek Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków w ¸odzi.

Podstawowe êród∏o informacji o historii zamku
stanowi studium Wandy Puget „Besiekiery. Zamek.
Woj. ∏ódzkie, pow. ¸´czyca. Dokumentacja histo-
ryczna. 1962-1963”11, omawiajàce dotychczasowe



10

opracowania, ikonografi´ i pomiary, w tym dokona-
ne na poczàtku XIX w. Wzmianka o zamku zawarta
jest w „Katalogu Zabytków Sztuki”12. Wiedz´ 
o obiekcie rozszerza praca Bohdana Guerquina pt.
„Zamki w Polsce”. 

Informacji na temat za∏o˝enia zamkowego oraz
wykorzystanych przy jego budowie technologii do-
starcza publikacja „Zamki Êrodkowopolskie. Cz´Êç I.
Besiekiery, Lutomiersk”13,stanowiàca podsumowa-
nie prac terenowych, które w latach 1970-1971 pro-
wadzili archeolodzy z Zak∏adu Archeologii Polski
Ârodkowej Instytutu Historii Kultury Materialnej
PAN w ¸odzi. Cennym êród∏em sà tak˝e „Studia nad
Êwieckim budownictwem obronnym województwa
∏´czyckiego w XIII-XVII wieku” autorstwa Leszka
Kajzera14. Najnowszym wydawnictwem poÊwi´co-
nym tej tematyce jest „Leksykon zamków w Polsce”
Leszka Kajzera, Stanis∏awa Ko∏odziejskiego i Jana
Salma15.

Program dzia∏aƒ konserwatorskich
Po wielu latach braku zainteresowania obiektem ze
strony w∏adz administracyjnych gminy w bie˝àcym
roku powsta∏a koncepcja programowo-przestrzenna
kompleksu historyczno-rekreacyjnego we wsi Besie-
kiery. Zaakcentowano w niej m.in. walory kulturowe
obszaru, którego zagospodarowanie przyczyni si´ nie
tylko do utrzymania i zachowania najcenniejszego
zabytku w gminie Grabów, ale tak˝e do rozwoju
miejscowej przedsi´biorczoÊci oraz sprzyjaç b´dzie
tworzeniu nowych miejsc pracy.  

W czerwcu 2005 r. Regionalny OÊrodek Badaƒ
i Dokumentacji Zabytków w ¸odzi opracowa∏ na
zlecenie gminy „Program dzia∏aƒ konserwatorskich
dotyczàcych zabezpieczenia i porzàdkowania terenu
oraz otoczenia zamku w Besiekierach”, okreÊlajàcy
zakres zabezpieczajàcych prac konserwatorskich
oraz zasady ich prowadzenia. Opracowanie powsta-
wa∏o w sprzyjajàcym klimacie – miejscowa spo∏ecz-
noÊç doceni∏a wartoÊç zabytku jako atrakcji tury-
stycznej, a urzàd gminy podjà∏ starania o uzyskanie
Êrodków zewn´trznych na realizacj´ zagospodarowa-
nia terenu zamku. 

Zespó∏ ROBiDZ przeprowadzi∏ w terenie anali-
z´ stanu zachowania obiektu i krajobrazu oraz spo-
rzàdzi∏ dokumentacj´ fotograficznà. Przeanalizowa∏
równie˝, wspomniane powy˝ej, materia∏y êród∏owe,
kartografi´ historycznà, fotograficznà dokumentacj´
lotniczà oraz opracowania planistyczne (studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przes-
trzennego gminy Grabów, miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Grabów).

Przekazany gminie Grabów „Program dzia∏aƒ
konserwatorskich” zawiera∏ – poza cz´Êcià tekstowà
– tak˝e opracowania graficzne: analiz´ zasobu oraz
wnioski i wytyczne konserwatorskie (mapy w skali
1:5000), analizy i wnioski konserwatorskie wybra-
nych panoram, fotointerpretacj´ zdj´ç lotniczych. 

Zakres niezb´dnych prac badawczych

Stan zamku w Besiekierach, pozostajàcego w ruinie
od lat 70. XIX w., pogarsza si´ w wyniku dzia∏ania
czynników atmosferycznych oraz braku bezpoÊred-
niej opieki i dozoru. Wymaga on co najmniej racjo-
nalnego uporzàdkowania i efektywnego zabezpie-
czenia. Aby mo˝na by∏o podjàç takie dzia∏ania, nie-
zb´dne jest dok∏adne rozeznanie zarówno kszta∏tu
obiektu, jak i chronologii jego realizacji i prze-
kszta∏ceƒ oraz zwiàzanych z nimi uwarstwieƒ ziem-
nych. W tym kontekÊcie szczególnego znaczenia na-
biera archeologiczna interpretacja stratygrafii ziem-
nej, dlatego te˝ szczególnà rol´ przypisaç nale˝y ba-
daniom archeologicznym. Wyniki badawczych prac
archeologicznych powinny wi´c staç si´ punktem
wyjÊcia do podj´cia decyzji, dotyczàcych zakresu
prac rewaloryzacyjnych obiektu.

Wyniki badaƒ z 1971 r. wskazujà na potrzeb´
kontynuowania prac terenowych, a tak˝e na dokona-
nie odgruzowania – pod nadzorem archeologicznym
– dziedziƒca oraz wn´trza domu zamkowego. Jest 
to zabieg niezb´dny ze wzgl´du na znaczny napór 
na mury zamku gruzu zalegajàcego dziedziniec.
Umo˝liwi on tak˝e okreÊlenie poziomu u˝ytkowego
dziedziƒca i fosy. Wa˝ne jest tak˝e ustalenie po∏o˝e-
nia mostu ∏àczàcego zamek z làdem sta∏ym16 oraz
pierwotnej rzeêby terenu wyspy na podstawie wy-
ników badaƒ geomorfologicznych i paleohydrolo-
gicznych. Konieczne jest ponadto okreÊlenie lokali-
zacji oraz granic terenu dawnego folwarku zamko-
wego, po∏o˝onego na po∏udnie od drogi obiegajàcej
fos´ zamkowà, na którego obszarze znajduje si´ bu-
dynek by∏ej szko∏y podstawowej w Besiekierach.

Wnioskowane badania terenowe w po∏àczeniu 
z analizà êróde∏ pisanych i wyników przeprowadzo-
nych równolegle prac badawczych na stanowiskach
archeologicznych, zwiàzanych chronologicznie z zam-
kiem17 mogà znacznie wzbogacaç wiedz´ o tym
obiekcie (il. 6).

Zamek powinien byç pozostawiony w dotych-
czasowym stanie ruiny. Niezb´dne sà zatem prace
zabezpieczajàce i wzmacniajàce obiekt, które m.in.
zapewnià ca∏kowite bezpieczeƒstwo zwiedzajàcym.
Pierwszorz´dnym zadaniem jest zabezpieczenie i usta-
bilizowanie trzykondygnacyjnego fragmentu wie˝y
bramnej oraz odtworzenie przejÊcia-mostu przez fos´
na dziedziniec zamkowy. 

W Êcianach domu zamkowego nie ma obecnie
elementów kamiennej dekoracji zachowanych in 
situ. Podczas wizji terenowej odnaleziono jednak jej
fragmenty – pozosta∏oÊci marmurowej dekoracji 
otworu wejÊciowego (nadpro˝e?) umieszczone obok
budynku remizy stra˝y ogniowej w Besiekierach.
Wokó∏ otworu w po∏udniowej elewacji domu zam-
kowego zachowa∏y si´ w cegle negatyw tej deko-
racji oraz negatyw kamiennych oÊcie˝y. Niezb´dne
jest przeniesienie tych elementów na dziedzi-
niec zamkowy w celu ich wyeksponowania bàdê
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wmontowania w mury domu zamkowego w ich pier-
wotne miejsce.

Prowadzenie prac konserwatorskich wymaga
uwzgl´dnienia wp∏ywu na stan murów poziomu wód
gruntowych i powierzchniowych. W czasie badaƒ te-
renowych w 1971 r. zauwa˝ono bowiem niepokojàce
skutki prac melioracyjnych. Oczyszczenie i pog∏´bie-
nie cieku wodnego, przep∏ywajàcego na pó∏noc od
zamku, spowodowa∏o odp∏yw wody ze stawu oraz
gwa∏townie post´pujàce osuszanie fundamentów
zamku i ich bezpoÊredniego otoczenia. Wahania po-
ziomu wód sà powa˝nym zagro˝eniem dla zachowa-
nia statyki ruiny zamkowej. Stosunki wodne w bez-
poÊrednim otoczeniu zamku sà zatem jednym z g∏ów-
nych problemów wymagajàcych rozwa˝enia podczas
opracowywania technicznego zabezpieczenia jego
fundamentów. 

Badacze zamku besiekierskiego, oprócz prezen-
towanego „Programu dzia∏aƒ konserwatorskich”
w opracowaniu ROBiDZ w ¸odzi, dysponujà nast´-
pujàcymi kategoriami êróde∏:
q rozwiàzania formalne i przestrzenne zamku (ana-

liza obiektów analogicznych umo˝liwiajàcych da-
towanie),

q zastosowana technika murarska i materia∏ budo-
wlany,

q stratygrafia terenu wraz z ruchomym materia∏em 
zabytkowym,

q inskrypcje fundatorskie,

q opisy zamku z lat 1685 i 1761,

q informacje zapisane w XIX-wiecznych dokumen-
tacjach inwentaryzacyjnych, prasie oraz„S∏owni-
ku geograficznym Królestwa Polskiego i innych
krajów s∏owiaƒskich”.

Zakres konserwatorskich prac 
zabezpieczajàcych
Wst´pne okreÊlenie programu dzia∏aƒ konserwator-
skich dokonane zosta∏o na posiedzeniu zwo∏anej
w tym celu komisji konserwatorskiej18. Uznano, ˝e
dla ochrony zachowanej substancji zamku nale˝y
podjàç ni˝ej wymienione dzia∏ania:

q mury obronne. Ze wzgl´dów konstrukcyjno-wy-
trzyma∏oÊciowych uzupe∏nienia wymagajà ubytki 
w naro˝ach muru obwodowego oraz w licu murów.
Korona murów w wielu miejscach poroÊni´ta jest 
roÊlinnoÊcià. Tworzy ona prawdopodobnie natural-
nà warstw´ ochronnà, która powinna zostaç zacho-
wana. Niemniej jednak niezb´dne jest przeprowa-
dzenie specjalistycznych ekspertyz stanu murów 

ARCHITEKTURA

6. Mapa „Analiza zasobu do programu dzia∏aƒ konserwatorskich”.
6. A map: “An analysis of the reserves for the program of conservation activity”.
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oraz wp∏ywu roÊlinnoÊci na stan zachowania zabyt-
kowej substancji. Samosiewy drzew rosnàce na ko-
ronie murów wymagajà usuni´cia. Prace, majàce na
celu usuwanie samosiewów, muszà byç przeprowa-
dzane regularnie, by nie dopuÊciç do wzrostu roÊlin.

q relikt wie˝y zamkowej. Konieczne jest opraco-
wanie dokumentacji projektowej w zakresie kon-
serwatorsko-konstrukcyjnym i wykonanie na jej
podstawie rekonstrukcji fragmentu muru wie˝y 
bramnej od strony dziedziƒca zamkowego. Zapewni
to stabilizacj´ wielokondygnacyjnego reliktu i za-
razem bezpieczeƒstwo turystów przebywajàcych 
w sàsiedztwie wie˝y. Zakres prac rekonstrukcyj-
nych powinien byç minimalny, ale gwarantowaç 
zabezpieczenie pozosta∏ej cz´Êci muru.

q fosa. Konieczne sà prace badawcze i zabezpiecza-
jàce przed podniesieniem poziomu wody w fosie.

Wnioski i wytyczne konserwatorskie
dotyczàce rewaloryzacji otoczenia 
zamku
Dzia∏ania prowadzone w bezpoÊrednim sàsiedztwie
zamku zmierzaç powinny do przywrócenia trady-
cyjnego, historycznego otoczenia, co wià˝e si´ prze-
de wszystkim z odtworzeniem fosy. Mury powinny
zostaç ponownie otoczone wodà. Wa˝ne jest oczysz-
czenie i pog∏´bienie fosy w celu wykluczenia zara-
stania roÊlinnoÊcià, a tak˝e wykszta∏cenie jej nowej
linii brzegowej i umocnienie brzegów. 

Potrzeba zabezpieczenia murów zamku przed
wahaniami poziomu wód powierzchniowych wià˝e
si´ z koniecznoÊcià wykonania warstw izolacyjnych.
Dopuszczono zatem mo˝liwoÊç nieznacznego po-
wi´kszenia powierzchni wyspy otaczajàcej zamek.
Wyspa powinna byç po∏àczona z làdem sta∏ym 

7. Analiza i wnioski dotyczàce panoramy zamku od strony pó∏nocnej. 
7. An analysis and conclusions regarding the panorama of the castle from the northern side.
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mostem, usytuowanym w miejscu historycznym, po-
twierdzonym archeologicznymi badaniami terenowymi.

Niezb´dne jest dokonanie korekty zieleni wyso-
kiej otaczajàcej zamek, która uwzgl´dni jej wysokoÊç
oraz sk∏ad gatunkowy, szczególnie w najatrakcyj-
niejszych strefach ekspozycji. Wnioski dotyczàce
kszta∏towania zieleni zosta∏y sprecyzowane na pod-
stawie analiz panoram od strony pó∏nocno-zachod-
niej, pó∏nocnej i po∏udniowej (il. 7, 8, 9).

Fosa wraz z zamkiem mo˝e s∏u˝yç celom turys-
tyczno-wypoczynkowym, kreowaniu „produktu tu-
rystycznego”. Mo˝na braç po uwag´ mo˝liwoÊç zor-
ganizowania miejsca wypoczynku biernego nad fosà
oraz wykorzystania jej wód do kàpieli. Wa˝ne jest
jednak, by zagospodarowanie terenu wokó∏ zamku
odbywa∏o si´ z zachowaniem bezwzgl´dnej domi-
nacji zasad ochrony konserwatorskiej obiektu. Uznano,
˝e zagospodarowanie terenu w bezpoÊrednim

sàsiedztwie zamku powinno przewidywaç utworze-
nie wzd∏u˝ brzegów fosy „wewn´trznej” trasy
spacerowej, umo˝liwiajàcej oglàdanie zabytku spo-
za niej. Na podstawie przeprowadzonych analiz 
krajobrazowych zaproponowano tak˝e wyznaczenie
„zewn´trznej” trasy spacerowej (rowerowej), stano-
wiàcej tzw. ciàg odbioru krajobrazu kulturowe-
go, którego g∏ównà atrakcjà jest besiekierski zamek
podziwiany z ró˝nych punktów widokowych (il. 10).
Trasy spacerowe, o indywidualnie opracowanej 
nawierzchni, powinny byç wyposa˝one w tablice
informacyjne, a „zewn´trzna” – dodatkowo w miej-
sca wypoczynku i biwakowe. Opracowanie planu
zagospodarowania terenu w granicach „zewn´trznej”
trasy spacerowej musi byç poprzedzone m.in. ba-
daniami przebiegu historycznych traktów komu-
nikacyjnych funkcjonujàcych tu w okresie po-
przedzajàcym za∏o˝enie dzisiejszej wsi Besiekiery.

8. Analiza i wnioski dotyczàce panoramy zamku od strony pó∏nocno-zachodniej.
8. An analysis and conclusions regarding the panorama of the castle from the north-western side.
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Analiza obowiàzujàcych dokumentów
planistycznych 
Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Grabów19, obejmujàcego
Besiekiery, przewiduje ochron´ zamku wpisanego,
jak ju˝ wspominaliÊmy, do rejestru zabytków. Ustala,
˝e w granicach strefy Êcis∏ej ochrony konserwator-
skiej wszelkie prace zwiàzane z adaptacjà budynków
wymagajà zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. W strefach ekspozycji obiektu studium
dopuszcza realizacj´ nowej zabudowy o gabarytach
niezak∏ócajàcych jego widoku. W przypadku wy-
stàpienia potrzeby wprowadzenia innych od dotych-
czasowych form u˝ytkowania obszarów nak∏ada obo-
wiàzek dokonania stosownych uzgodnieƒ ze s∏u˝-
bami ochrony dóbr kultury.

Na terenie wsi Besiekiery rozpoznano dotych-
czas 24 stanowiska archeologiczne o zró˝nicowanej
przynale˝noÊci kulturowej i historycznej, z czego 
6 zwiàzanych jest chronologicznie z zamkiem (il. 6).
W celu ich ochrony studium ustala, ˝e przystàpienie
do wykonania prac ziemnych zwiàzanych z zabu-
dowà i zagospodarowaniem terenu uwarunkowane
jest wykonaniem archeologicznych badaƒ ratowni-
czych uzgodnionych z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków.

W cz´Êci dotyczàcej polityki przestrzennej gminy
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego stu-
dium przewiduje m.in.:

q zachowanie dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie
to˝samoÊci regionalnej i lokalnej poprzez uregulo-
wanie stanu prawnego obiektów zabytkowych 
w celu powstrzymania ich dalszej dewastacji 

9. Analiza i wnioski dotyczàce panoramy zamku od strony po∏udniowej.
9. An analysis and conclusions regarding the panorama of the castle from the southern side.
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(zmiana sposobu u˝ytkowania – lokalizacja w obiek-
tach dzia∏alnoÊci kulturowej, oÊwiatowej, us∏ug zwià-
zanych z turystykà); ochron´ obiektów wraz z oto-
czeniem w zakresie panoram widokowych; propa-
gowanie wiedzy o regionie m.in. poprzez umiesz-
czenie informacji w krajowej sieci informacyjnej 
o zasobach kultury oraz dzia∏ania promocyjne obej-
mujàce szczególnie cenne obiekty zabytkowe;

q przyj´cie zasad ochrony zabytków obj´tych Êcis∏à
ochronà konserwatorskà, nakazujàcych dokony-
wanie uzgodnieƒ z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w przypadkach podejmowania prac budo-
wlanych (remonty, rozbudowy, rozbiórki), podzia-
∏ów geodezyjnych, zmian zagospodarowania terenu;

q prowadzenie inwestycji na obszarach stanowisk ar-
cheologicznych po uprzednim uzyskaniu decyzji
zezwalajàcej Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków i przeprowadzeniu ratowniczych badaƒ
wykopaliskowych.

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego gminy Grabów20 teren zamku w Besiekie-
rach oznaczony jest symbolem 3 Ukl i „przezna-
czony pod us∏ugi turystyczne (ruiny zamku – obiekt
wpisany do rejestru zabytków). Przeznaczenie do-
puszczalne – us∏ugi kultury. Na omawianym terenie
obowiàzuje, obejmujàca zamek i fos´, strefa Êcis∏ej
ochrony konserwatorskiej – wszelkie prace zwiàzane

z adaptacjà budynku i terenów wymagajà zgody
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obowiàzuje
zakaz dokonywania podzia∏u terenu”. Granice strefy
Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej wyznaczone zosta∏y
na terenie oznaczonym symbolem R. Obszary ozna-
czone tym symbolem definiowane sà jako tereny pro-
dukcji rolnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodo-
wej, w tym us∏ug nieucià˝liwych lokowanych w par-
terach budynków.

W bezpoÊrednim sàsiedztwie strefy Êcis∏ej 
ochrony konserwatorskiej zamku w Besiekierach po-
∏o˝one sà u˝ytki zielone, czyli ∏àki i pastwiska, które
podlegajà zasadom ochrony Êrodowiska przyrod-
niczego. Obowiàzuje na tych terenach zakaz zabu-
dowy oraz koniecznoÊç realizacji obiektów ma∏ej 
retencji wodnej. W sàsiedztwie tego obszaru plan
wyznacza tereny zabudowy i dopuszcza prowadzenie
dzia∏alnoÊci us∏ugowej w parterach budynków. 

Wnioski i wytyczne wynikajàce 
z programu dzia∏aƒ konserwatorskich 
Stanowià one konkluzje oparte na dwóch uj´ciach
analitycznych:
q analizie ustaleƒ zawartych w obowiàzujàcym miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy,

ARCHITEKTURA

10. Mapa „Wnioski i wytyczne do programu dzia∏aƒ konserwatorskich”.
10. A map: “Conclusions and guidelines for the program of conservation activity”.



16

q analizach krajobrazowych wykonanych w trakcie 
pobytów terenowych.

Analiza miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy da∏a podstaw´ do nast´pujà-
cych wniosków (il. 11):
q w granicach Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej znaj-

dujà si´ tereny, przeznaczone w planie na produk-
cj´ rolnà (R) z dopuszczeniem zabudowy zagrodo-
wej. Zapis taki dla tej strefy jest niedopuszczalny.
Powinna byç ona bezwzgl´dnie wykluczona spod
zabudowy, dopuszczajàc jedynie adaptacj´ budyn-
ku przeznaczonego na obs∏ug´ zamku;

q obszar strefy Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej po-
winien byç powi´kszony;

q plan, powi´kszajàc w stosunku do obecnego stanu
powierzchni´ terenów zabudowanych, nie w pe∏ni
respektuje potrzeb´ zapewnienia zabytkowemu
obiektowi w∏aÊciwej ekspozycji w krajobrazie.

Na podstawie analiz krajobrazowych sformu∏o-
wane zosta∏y nast´pujàce wnioski: 
q nale˝y przewidywaç konserwacj´ trwa∏ej ruiny

zamku oraz ochron´ i w∏aÊciwe utrzymanie obiek-
tu, a tak˝e odtworzenie historycznej fosy;

q przebieg strefy Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej 
powinien byç zgodny z prezentowanym w opra-
cowaniu rysunkiem (il. 10). W jej granicach, poza
zamkiem, znajdzie si´ jedynie przewidziany do re-
montu parterowy budynek mieszkalny wzniesiony
z kamienia wapiennego, który pe∏niç b´dzie fun-
kcj´ obs∏ugi zamku (np. punkt sprzeda˝y biletów, 
folderów, map);

q granice strefy poÊredniej ochrony konserwatorskiej
powinny zostaç wyznaczone wzd∏u˝ ciàgu dróg
ograniczajàcych „obszar zwiàzany przestrzennie 
z eksponowanym w krajobrazie zamkiem”. Zasady
zagospodarowania tej strefy powinny uwzgl´dniaç 
potrzeb´ ochrony zarówno widoków „na zamek”, 
jak i widoków „z zamku” na otaczajàcy teren. 

Zamek w Besiekierach, stanowiàcy atrakcj´ krajo-
brazowà, widoczny jest z dwóch odleg∏oÊci: bezpo-
Êredniej – z drogi gminnej przebiegajàcej przez wieÊ
i od zachodu w sàsiedztwie fosy, oraz poÊredniej – 
z dróg obiegajàcych teren, na którym obiekt jest zlo-
kalizowany, przebiegajàcych w pewnej odleg∏oÊci od
zamku (il. 7, 8, 9). Aby utrzymaç zabytek i jego oto-
czenie we w∏aÊciwym stanie, nale˝a∏oby zastosowaç
poni˝sze wskazania zagospodarowania przestrzeni:
q zabudowa. Nowa zabudowa powinna byç prze-

widywana poza granicami wyznaczonej strefy eks-
ponowania zamku. Obiekty powinny byç projek-
towane i wznoszone zgodnie z lokalnymi tradycja-
mi kszta∏towania zabudowy (gabaryt wysokoÊcio-
wy 6,0-7,5 m) i z tradycyjnych materia∏ów bu-
dowlanych (kamieƒ wapienny, ceg∏a ceramiczna). 
Na obszarze obj´tym zakazem wprowadzania no-
wej zabudowy dopuÊciç mo˝na jedynie adaptacje 
i remonty budynków mieszkalnych i gospodar-
czych. Obiekty stanowiàce niew∏aÊciwe sàsiedztwo
dla zabytku powinny zostaç przes∏oni´te zielenià 

bàdê tradycyjnymi ogrodzeniami.
q zieleƒ. Nale˝y przewidzieç wymian´ drzewostanu

na odmiany szlachetne, wyst´pujàce w XVI-XVII w.,
a zarazem nieprzes∏aniajàce obiektu, zw∏aszcza 
w jego najatrakcyjniejszych strefach eksponowa-
nia. Szczegó∏owy projekt nasadzeƒ drzew oraz za-
gospodarowania zielenià terenu otaczajàcego za-
mek powinien stanowiç przedmiot uzgodnieƒ 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

q nawierzchnia. Droga prowadzàca przez wieÊ do 
zamku oraz obiegajàca fos´ powinna mieç na ca∏ej
d∏ugoÊci nawierzchni´ kamiennà („kocie ∏by”), 
ograniczonà kamiennymi kraw´˝nikami.

q obs∏uga ruchu turystycznego. Baz´ turystycznà
powinien stanowiç murowany budynek dawnej
szko∏y, wzniesiony w 1870 r. (biuro obs∏ugi ruchu
turystycznego), wraz z dzia∏kà wydzielonà podczas
parcelacji w 1868 r., po∏o˝onà na terenie dawnego
folwarku zamkowego (hotel z ok. 50 miejscami 
noclegowymi). 

Realizacja programu dzia∏aƒ 
konserwatorskich
Dzia∏ania konserwatorskie, dotyczàce zabezpiecze-
nia i porzàdkowania otoczenia zamku w Besiekie-
rach, samorzàd gminy powinien przeprowadziç 
w Êcis∏ej wspó∏pracy z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków w poni˝ej podanej kolejnoÊci:
q uzyskanie zezwolenia na prace konserwatorskie

przy zamku,
q przeprowadzenie badaƒ archeologicznych na tere-

nie fosy oraz sonda˝owych na dziedziƒcu,
q odgruzowanie dziedziƒca pod nadzorem archeolo-

gicznym,
q przeprowadzenie badaƒ archeologicznych na tere-

nie zamku,
q wykonanie ekspertyzy stanu technicznego reliktu

wie˝y bramnej,
q wykonanie ekspertyzy stanu murów zamku,
q opracowanie dokumentacji projektowej ustabili-

zowania i wzmocnienia reliktu wie˝y bramnej,
q opracowanie dokumentacji konserwatorskiej za-

bezpieczenia murów zamku,
q wykonanie prac stabilizacyjnych i wzmacniajàcych

relikt wie˝y bramnej,
q wykonanie zabezpieczenia konserwatorskiego mu-

rów, w tym uzupe∏nienie lica murów w miejscach
wskazanych ze wzgl´dów konstrukcyjnych,

q opracowanie planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu strefy Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej
zamku,

q wykonanie prac ziemnych w obr´bie fosy (pog∏´-
bienie, oczyszczenie, izolowanie i wzmocnienie
brzegów wyspy),

q wykonanie mostu ∏àczàcego zamek z làdem sta∏ym,
q wykonanie i zatwierdzenie zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gra-
bów dla terenu wsi Besiekiery, uwzgl´dniajàcego
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wnioski i wytyczne konserwatorskie wynikajàce 
z niniejszego opracowania,

q opracowanie planu zagospodarowania terenu w gra-
nicach „zewn´trznej” trasy spacerowej,

q opracowanie planu zagospodarowania terenu, pro-
jektu adaptacji dawnej szko∏y oraz obiektów noc-
legowych zespo∏u obs∏ugi ruchu turystycznego,

q opracowanie projektu adaptacji b´dàcego w ruinie 
budynku przeznaczonego na funkcj´ obs∏ugi 
zamku,

q wykonanie „wewn´trznej” Êcie˝ki spacerowej,

q przygotowanie nad fosà miejsc wypoczynku czyn-
nego i biernego,

q opracowanie projektu zieleni wysokiej i niskiej to-
warzyszàcej obiektowi zabytkowemu,

q wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych 
w budynku obs∏ugi zamku,

q wykonanie zagospodarowania obszaru w granicach 
strefy Êcis∏ej ochrony konserwatorskiej, nasadze-
nie zieleni,

q opracowanie projektu zmiany nawierzchni drogi
wiejskiej,

q wykonanie prac drogowych,

q wykonanie prac adaptacyjnych w budynku dawnej

szko∏y,

q realizacja obiektów noclegowych w zespole obs∏u-

gi ruchu turystycznego,

q zagospodarowanie terenu zespo∏u obs∏ugi ruchu

turystycznego,

q opracowanie projektu nawierzchni i urzàdzeƒ to-

warzyszàcych „zewn´trznej” trasie spacerowej,

q wykonanie i zagospodarowanie „zewn´trznej” tra-

sy spacerowej. 

Zaprezentowany „Program dzia∏aƒ konserwator-

skich dotyczàcych zabezpieczenia i porzàdkowania

terenu oraz otoczenia zamku w Besiekierach” po-

wstawa∏ w sprzyjajàcych dla tego typu poczynaƒ

okolicznoÊciach, jakimi sà uznanie przez spo∏ecz-

noÊç gminnà wartoÊci zabytku jako atrakcji turysty-

cznej i podj´cie przez urzàd gminy staraƒ o przy-

znanie Êrodków zewn´trznych na realizacj´ zagospo-

darowania otaczajàcego go terenu. 

ARCHITEKTURA

11. Analiza krajobrazu z wykorzystaniem zdj´cia lotniczego.
11. An analysis of the landscape using aerial photograph.
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Mgr in˝. arch. Jolanta Welc J´drzejewska, absolwentka
Wydzia∏u Budownictwa i Architektury Politechniki 
Szczeciƒskiej, jest wieloletnim pracownikiem s∏u˝b ochro-
ny zabytków i autorkà opracowaƒ planistycznych, doty-
czàcych Êrodowiska kulturowego, do studiów uwarunko-
waƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego. Obecnie pracuje w Regionalnym OÊrodku Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków w ¸odzi. Zajmuje si´ proble-
matykà krajobrazu kulturowego, zabytkami architektury
i budownictwa oraz urbanistykà miast zabytkowych.

Dr in˝. arch. W∏odzimierz Witkowski, absolwent Wydzia-
∏u Budownictwa, Architektury i In˝ynierii Ârodowiska

Politechniki ¸ódzkiej, od poczàtku dzia∏alnoÊci zawodo-
wej zwiàzany jest z problematykà ochrony dziedzictwa
kulturowego (m.in. w Instytucie Architektury i Urbani-
styki Politechniki ¸ódzkiej). Ma na swoim koncie ok. 30 
artyku∏ów naukowych. By∏ wspó∏redaktorem i wspó∏auto-
rem kilku ksià˝ek i opracowaƒ planistycznych dotyczàcych
Êrodowiska kulturowego. Interesuje si´ naukowo archi-
tekturà drewnianà i dziedzictwem wsi, w tym ukraiƒskich
grup etnograficznych w Karpatach. Jest cz∏onkiem PKN
ICOMOS, rzeczoznawcà Ministra Kultury. Obecnie jest
adiunktem w Instytucie Architektury i Urbanistyki P¸
(Zak∏ad Architektury Wsi i Podstaw Projektowania Bio-
klimatycznego) oraz pracownikiem Regionalnego OÊrod-
ka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków w ¸odzi. 
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16. Stanowisko archeologiczne nr 1 – zamek w Besiekierach jest
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17. Sà to stanowiska oznaczone na ww. karcie numerami: 12 – osa-
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18. W jej sk∏adzie znaleêli si´: prof. dr hab. Leszek Kajzer, dr in˝.
arch. Jan Salm, mgr in˝. arch. Wojciech Szygendowski (woje-
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724).

Przypisy

The castle in Besiekiery, which is in a state of ruin,
is an example of mediaeval brick construction in

the ¸ódzki voivodeship. This monument to defense
architecture is located in the Grabów district, in
L´czycki county, and is included in the register of
historic sites.

After many years of neglect by the district’s
administrative authorities, a program/spatial concept
was created in 2005 for a historic/recreational 
complex in the village of Besiekiery, whose main
attraction will be the castle. The program places
strong emphasis on the cultural merits of the area,
among other things, whose development will lead to
activities that will guarantee the maintenance and
upkeep of the most valuable historic site in the 
district. This program will also become part of 

activities which support enterprise in the district 
and create new jobs for its citizens.

Parallel to this, the Regional Center for Research
and Documentation of Historic Monuments in ¸ód˝
has created “the Program for conservation activities
concerning the protection and organization of the
area and surroundings of the castle in Besiekiery”,
which establishes the range of conservation work on
the castle in Besiekiery and its surrounding areas,
which came into being under favorable circumstances
like the recognition of the fact by the local population
that the castle has value as a tourist attraction, and the
local government’s undertakings to designate internal
funding in order to develop the area of the castle. The
texts are accompanied by a planning and spatial
analysis.

DEVELOPMENT OF THE CASTLE IN BESIEKIERY AND ITS SURROUNDINGS
CONSERVATORS’ CONCLUSIONS




