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ZAMECZEK W WOJSŁAWICACH 
 
 

Wojsławice to niewielka wie , le ca ok. 5,5 km na południowy zachód od 
Szadku. Przez Wo niki i Wojsławice w XIII w. prowadziła droga z Sieradza do 
Szadku1. W momencie rozpocz cia bada  wykopaliskowych w 1976 r., z kilku 
istniej cych na terenie wsi obiektów zabytkowej architektury, b d cych pozosta-
ło ciami kompleksu maj tkowego, jedynie dwór z XIX w. figurował w ewi-
dencji zabytków2. adna z licznych, ju  wtedy, publikacji po wi conych 
zabytkom ziemi sieradzkiej nie wspominała o pozostało ciach budowli na 
wyspie. 

Relikty te znajduj  si  na wyspie zajmuj cej rodek jednego z czterech 
stawów. Niezwykle bujna ro linno  wyspy oraz brak stałego poł czenia z l -
dem3 sprawiły, prawdopodobnie, e ruiny nie były wcze niej zauwa one. Przy 
lokalizacji stawów wykorzystano nachylenie terenu ze wschodu na zachód. 
Przez wszystkie stawy przepływa niewielki ciek wodny, maj cy swe ródła  
w lasach mi dzy Wojsławicami a Szadkiem4. W okolicach Wojsławic bierze 
swój pocz tek Brodnia, prawy dopływ Warty. 

                                                 
* Jerzy Augustyniak, dr archeologii, emerytowany st. kustosz Muzeum Archeologicznego  

i Etnograficznego w Łodzi. 
1 R. Rosin, Warunki naturalne, drogi l dowe i rozwój terytorialno-administracyjny, [w:] 

Szkice z dziejów sieradzkiego (dalej: Szkice), Łód  1977, s. 21. 
2 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 2: Województwo łódzkie, z. 4: Powiat sieradzki, 

Warszawa 1954, s. 40. Oprócz tego dworu istnieje tu pałac z pocz tków XX w. oraz zabudowania 
gospodarcze. 

3 Według opowiada  mieszka ców Wojsławic, w wodzie otaczaj cej wysp  chowały si  całe 
konie. 

4 Cały teren, na którym rozło ył si  kompleks maj tkowy, jest podmokły. Około 80 cm 
poni ej dzisiejszego poziomu wyst puje woda; przy budowie zespołu budynków szkoły rolniczej 
w latach sze dziesi tych XX w. musiano stosowa  specjalne ławy betonowe. 
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Ryc. 1. Usytuowanie Wojsławic 
ródło: mapa w skali 1:25000 

 

Ryc. 2. Wojsławice – schemat kompleksu maj tkowego 
1 – wyspa z reliktami zameczku, 2– XIX-wieczny dwór, 3 – XX-wieczny pałac 

ródło: oprac. własne 

W momencie podj cia terenowych prac badawczych, na powierzchni wido-
czne były mury ceglane (grubo ci 1,7 m), obejmuj ce zarys budynku składa-
j cego si  z dwóch pomieszcze : o wymiarach 5,5 x 7 m (A) i 5,5 x 10 m (B). 
Zachowany odcinek muru południowego dochodził do wysoko ci 3,88 m od 
powierzchni wyspy, a wschodniego osi gał 3,55 m. 
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Zadaniem bada  było rozpoznanie rzutu budowli oraz okre lenie czasu jej 
powstania5. 

 
Fot. 1. Widok ogólny reliktów zameczku na wyspie (jesie –zima lata siedemdziesi te)  

ródło: fot. Jerzy Augustyniak 

 

Fot. 2. Wojsławice – widok ogólny w okresie pełnej wegetacji.  
Ciemna k pa po lewej stronie – wyspa 

ródło: fot. Jerzy Augustyniak 
                                                 

5 W badaniach, prowadzonych przez dwa sezony, brała udział młodzie  szkół rednich, 
skupiona w Kole Przyjaciół Archeologii przy Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym  
w Łodzi, i zespołu szkół rolniczych w Wojsławicach. 
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RYS HISTORYCZNY 

Wojsławice pojawiły si  w ródłach pisanych w 1311 r.: 23 marca tego  roku 
Wacław Lis vel Liszowic (Lisowic), wielkopolanin z roku Zarembów, otrzymał 
od Władysława Łokietka miasto Lutomiersk oraz wsie: Majków, Rokszyce, 
Pstrokonie, Wo niki i Wojsławice6. W drugiej połowie XIV w. wszystkie te 
miejscowo ci znalazły si  w r kach Jastrz bców i Porajów7. W połowie XV w. 
Wojsławice były własno ci  króla, pozostaj c w tenucie Koniecpolskich8.  
W ko cu tego stulecia wchodziły w skład kompleksu maj tkowego W yków  
z Woli W ykowej9. Ksi ga uposa enia archidiecezji gnie nie skiej Jana 
Łaskiego wymienia Wojsławice jako villa regalis wraz z Szadkiem, Kobyl  
Miejsk , Prusinowicami, Wólk  Wojsławsk  i cz ci  Wilamowa; stanowi  one 
tzw. skupienie szadkowskie10. Z czterech synów Piotra W yka trzech miało 
udziały w Wojsławicach w 1552 r.: Stanisław, Piotr i Jan11, a trzech dalszych 
potomków tego rodu figuruje jako udziałowcy Wojsławic w 1583 r.12 W 1652 r. 
na o miu łanach przebywało w Wojsławicach dziesi ciu osadników13. W 1721 r. 

                                                 
6 „Rocznik Prawa” 1915, t. 2, nr 18. 
7 A. Szymczakowa, Urz dnicy ł czyccy i sieradzcy za panowania ostatnich ksi t 

dzielnicowych, „Rocznik Łódzki” (dalej: RŁ) 1979, t. 25 (28), s. 127. W 1398 r. wymieniony jest 
Paulus de Zwoslawicze (Acta Terr. Sirad. II, f. 38), a w 1411 r. Bartholomei de Woyslawicze 
(Hube, Zbiór rot przysi głych s dowych, nr 67, Warszawa 1888. 

8 W 1446 r. Jan Taszka Koniecpolski wraz z wła cicielem Pratkowa przeprowadził 
rozgraniczenie obydwu wsi; w 1462 r. w wyniku działu maj tku Koniecpolskich Jakub wraz  
z Przedborem otrzymali dobra w Sieradzkiem i Sandomierskiem oraz m. in. Wojsławice, Wol  
Wojsławick  z młynem koło Górek; w 1466 r. Przedbór pod zastaw Wojsławic po yczył 110 
florenów od Mikołaja Karasia z Sikucina; w 1472 r. Przedbór zastawił Wojsławice za 150 
grzywien Stogniewowi z Siemkowic; rok pó niej intromisj  na dobra Wojsławice otrzymał od 
Przedbora Jan Zaremba (por. A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et 
generosi, Łód  1998, według indeksu).  

9 W 1476 r. Piotr i Jan W ykowie kupili od Przedbora z Koniecpola Wojsławice i Wol  
Wojsławsk  za Wol  Łazowsk  i 700 grzywien (A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka…, s. 323); 
S. M. Zaj czkowski, Studia nad wielowioskow  własno ci  szlacheck  w Ł czyckiem i Siera-
dzkiem i jej rola w osadnictwie (od ko ca XIV do połowy XVI wieku), „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej” 1966, R. IV, nr 2, s. 189.  

10 J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnie nie skiej, wyd. J. Łukowski, t. 1, Gniezno 
1880–1881, s. 392. Por. tak e S. M. Zaj czkowski, Wie  sieradzka w XII–XVI wieku, [w:] Szkice, 
s. 61. Wojsławice nale ały w XVI w. do parafii Korczew, w dekanacie szadkowskim, 
archidiakonacie uniejowskim. 

11 ródła dziejowe, t. 13: Polska XVI wieku pod wzgl dem geograficzno-statystycznym opisana 
przez Adolfa Pawi skiego, t. 2: Wielkopolska, Warszawa 1883, s. 230. 

12 W 1579 r. wymienia Pawi ski czterech udziałowców Wojsławic: Feliksa Woyslawskiego, 
Jana Woyslawskiego sive Chlewskiego, Jana Alberta Woyslawskiego i Walentego Woyslawskiego 
( ródła dziejowe, t. 1, s. 112). Łukasz, Albert i Kasper W ykowie (Acta Terr. Szadc. 49–50,  
cz. III, k. 281–282). 

13 ródła dziejowe…, t. 2, s. 230. 
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wła cicielem Wojsławic był Stanisław Przer bski, chor y sieradzki, który 
scedował wie  na rzecz swego syna Mikołaja14. Z 1724 r. pochodzi Wizya cz ci 
Woislawic Wielmo nego Jego Im  Pana Mikołaja Przer bskiego, chor ego 
sieradzkiego […], w której czytamy m. in.: Primarius dwór w którym niemasz 
nic y okien w iedney izbie, sad wedle rezydencyi Jegomo ci Pana Olszewskiego, 
stawy trzy zkopcem ale puste…15. Kopiec i budowl  na nim wymienia lustracja  
z 1735 r.16 Najbardziej obszerna jest relacja A. Pstroko skiego z 1773 r.: id c od 
wrót ku dworowi, po prawej r ce skarbiec na kopcu murowany, most do niego 
id cy bardzo zły, samborza bywała za mostem przedtym skarbcem, tylko ju  
wi zanie stoi i to pokrzywione, słupy jego si  nie obal . Do skarbca drzwi 
elazne z skoblami i wrzeci dzem. Przy tym skarbcu kaplica na piwnicach, 

schodki do niej, ganzek przede drzwi zły, drzwi do komory, z ganku dobre 
stolarskiej roboty z zamkiem, antab  i wrzeci dzem, obraz w kaplicy 
Naj wietszej Panny Maryi. W tej kaplicy okien sze  znajduje si , bez kwater 
zabite deskami, szyby miejscami potłuczone. Na tym skarbcu i kaplicy dach 
sztukami wiater poodrywał i z łatami. Dzwonek przy kaplicy…na tym kopcu17.  
W pocz tkach XIX w. w Wojsławicach było 25 domów i 229 mieszka ców,  
a w 1892 r. w skład dóbr wchodziły: folwark Wojsławice, Stradzew i Rem-
bieskie18. Od pocz tków XX w. do 1945 r. Wojsławice nale ały do Siemi -
tkowskich, herbu Jastrz biec19.  

BADANIA ARCHEOLOGICZNE 

W badaniach archeologicznych, przeprowadzonych w drugiej połowie lat 
siedemdziesi tych, stosowano wykopy sonda owe i szerokopłaszczyznowe, 
prowadzono obserwacj  murów i w tków, analiz  przewi za  oraz metryczn  
                                                 

14 Castr. Sir. rel. 78, f. 432. 
15 Castr. Sir. rel. 82, f. 845. 
16 Castr. Sir. rel. 93, f. 151 do 153: Wizja wsi Wojsławic uczyniona ..die 25 januarii 1735. 

Naprzód dwór nowy, do którego wchodz c ganek z wystaw  (opuszczono opis dworu, browaru 
 i innych zabudowa  f. 153. Około tego folwarku płoty złe. Sasi popaleli, wrota z uliczk  (?) złe, po 
tym kopiec, na którym jest kaplica z skarbcem, do którego kopca most zły bardzo, samborza, tylko 
jej znak. Do tej kaplicy chód zły, okien w tej kaplicy 6, jedno złe. Do skarbcu drzwi elazne  
z zamkiem i wrzeci dzem, w tym skarbcu okno okr głe, mur rozpadł si  we dwoje, pod kaplic  
sklepów dwa, dach na tej kaplicy dobry, dzwonek. Wizja budynków wiejskich.(do 153 v.). 

17 Teki Pstroko skiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich, f. 85. 
18 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowia skich, t. 13, Warszawa 

1893, s. 760. 
19 J. Kobierzycki, Z sieradzkiej ziemi, „Wie  Ilustrowana” 1911, R. 2, nr 6, s. 18. Por. tak e  

L. Kajzer, Z bada  nad zespołem  dworskim w Wojsławicach koło Zdu skiej Woli, [w:]  
A. Sieradzka (red.), Dwór polski. Zjawisko historyczno-kulturowe, Materiały VI seminarium  
zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom rodowisk 
Twórczych, Kielce 2002, s. 73–90. 
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analiz  cegły. Po raz pierwszy w dziejach łódzkiego rodowiska archeolo-
gicznego zastosowano do wykonania dokumentacji architektonicznej fotogra-
metri . Wykonano tak e ekspertyz  ko ci zwierz t znalezionych w wykopach 
oraz analiz  chemiczn  zaprawy. Ł cznie wyeksplorowano 13 wykopów 
badawczych o powierzchni 180 m².  

 

Ryc. 3. Wojsławice – plan wykopów badawczych.  
ródło: oprac. własne 

Wyspa, na której powstał zameczek, zajmuje rodek najwi kszego stawu  
o powierzchni ok. 14 500 m². Ma ona kształt prostok ta z zaokr glonymi 
naro ami.20 Dzisiejsza powierzchnia wyspy, wynosz ca ok. 1400 m² wyniesiona 
jest rednio 1 m powy ej okolicznego terenu oraz ok. 1,9 m powy ej poziomu 
wody.  

                                                 
20 Według informacji mieszka ców Wojsławic, wyspa była pierwotnie wi ksza, co wida  przy 

niskim stanie wody. Przed wojn  „dziedziczka” kazała wbija  pale wokół wyspy i wyplata  
wiklin , aby umocni  brzegi. Istnieje tak e wiadomo , i  dno jednego ze stawów jest wyło one 
drewnem.  
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Fot. 3. Wykop nr 6: relikty ciany działowej mi dzy pomieszczeniami  

,,A” i ,,B” zameczku w Wojsławicach 
ródło: fot. Jerzy Augustyniak 

Stratygrafia wyspy jest prosta. Pod blisko 40 cm warstw  humusu stwier-
dzono obecno  poziomu jasnej gliny (grubo  warstwy ok. 1 m), pod ni  za  
warstwy czarnej, torfiastej ziemi z resztkami organicznymi (mi szo ci ok. 30–
40 cm) stanowi cej poziom pierwotny wyspy. Poni ej wyst puje calec – jasno-
ółta, miejscami niebieskawa glina, (ok. 2,5 m poni ej dzisiejszej powierzchni 

wyspy i ok. 0,75 m poni ej poziomu wody). 
Jakie wyniki przyniosły dwa sezony bada  wykopaliskowych, co mo emy 

dzi  powiedzie  na temat nieznanego dotychczas zameczku w Wojsławicach? 
Zało enie wojsławickie składało si  z dwóch organicznie ze sob  zł czonych 

cz ci. Cz  południow  stanowił ceglany budynek mieszkalny długo ci 23 m  
i szeroko ci 8,9 m, mieszcz cy w zachowanej partii przyziemia dwa pomie- 
szczenia o wymiarach: 5,5 m x 7,5 m i 5,5 m x 10 m; obydwa dost pne były  
z zewn trz. Prawdopodobnie na drugiej kondygnacji usytuowana była „izba 
wielka” oraz inne pomieszczenia, do których prowadził drewniany ganek. 
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Wysokie poddasze przykryte było dwuspadowym dachem. Bryła cz ci 
mieszkalnej miałaby zatem ok. 17 m wysoko ci, a ł czna powierzchnia 
u ytkowa wynosiła ok. 200 m². 

W cz ci północnej, dwumetrowej grubo ci mur otaczał dziedziniec o wy-
miarach 20 m x 10 m. W pierzei wschodniej usytuowany był otwór wej ciowy 
dla pieszych i bezpo rednio przy nim otwór wjazdowy. W północno-wschodnim 
naro niku zało enia istniała baszta zbudowana na rzucie półkola o rednicy 6 m, 
przylegaj ca bezpo rednio do północnej ciany otworu wjazdowego. Zachodni  
i północn  kurtyn  stanowił mur obronny, zako czony prawdopodobnie 
gankiem stra y i blankami. (Do takiej rekonstrukcji upowa nia znaczna grubo  
muru wynosz ca 2–2,2 m). Całe zało enie zamykało si  w czworoboku o wy-
miarach 20,5 m x 23 m x 21,7 m x 23,4 m. 

 

Ryc. 4. Rzut odsłoni tych fragmentów zameczku (gruba linia) w Wojsławicach 
ródło: oprac. własne 

Podstawowym materiałem budowlanym był kamie  i cegła, ł czone zapraw  
wapienn  ubog  w wapno. Granitowe kamienie, ró nej wielko ci, stanowiły 
fundament budowli, odpowiednio dobierane kształtowały tak e inne jej element-
ty (zewn trzne naro niki). Ceglane ciany wymurowano z cegły o rednich 
wymiarach 71–73 mm x 139 mm x 278 mm. Jedynym wiadectwem istnienia 
sklepie  jest fragment oporu sklepiennego w naro niku południowo-wschodnim 
pomieszczenia ,,A”. Niestety prawie nic nie mo emy powiedzie  o otworach 
komunikacyjnych. Prawdopodobne lady po oknach, to wyrwy w murze 
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wschodnim i południowym pomieszczenia „A”. Jedynie otwory wej ciowy  
i wjazdowy na dziedziniec zachowały progi, które okre laj  ich szeroko : 1 m  
i 2,5 m. Pomieszczenia mieszkalno-gospodarcze (,,A” i ,,B”) wyło one były 
płytkami ceramicznymi o wymiarach 25 cm x 25 cm, grubo ci 5 cm , a wn trza 
ogrzewane piecami kaflowymi. 

 

 
Ryc. 5. Próba rekonstrukcji zameczku w Wojsławicach wg J. Augustyniaka. 

ródło: oprac. własne 

W czasie prac wykopaliskowych znaleziono ok. 800 sztuk zabytków rucho-
mych, przewa ały w ród nich, tak jak niemal zawsze, ułamki naczy  cerami-
cznych. Znaleziono tak e fragmenty kafli, pokrytych zielon  polew , fragmenty 
szklanych naczy  stołowych i butelek. Jednym z najcenniejszych był fragment 
zbroi płytowej – tzw. karwasz – ochraniaj cy rami .  

WNIOSKI 

Wspólny wniosek wypływaj cy z analizy zachowanych i odsłoni tych w wy-
niku prac archeologicznych reliktów budowli wojsławickiej oraz zbioru zaby-
tków ruchomych prowadzi do próby okre lenia czasu jej powstania i dalszej 
egzystencji. Zameczek w Wojsławicach mógł powsta  w połowie XVI w. i był 
u ytkowany do połowy XVIII w. 

Kto był fundatorem tej miniatury zamku? 
Od pocz tku XIV w., a  do drugiej połowy XVI w., Wojsławice były wsi  

królewsk , pozostaj c w gestii ró nych tenutariuszy. W 1485 r. z Woli 
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W ykowej i Wojsławic pisał si  Piotr W yk, który w 1493 r. dokonał na obu 
tych wsiach zapisu z racji posagu po 200 grzywien swym córkom Dorocie  
i Annie21. W r kach W yków pozostawały Wojsławice do drugiej połowy  
XVI w. S. M. Zaj czkowski kwalifikuje liczne dobra W yków, które rozlo-
kowały si  na pograniczu powiatów sieradzkiego i szadkowskiego, do redniej 
wielko ci wielowioskowych posiadło ci, z których czerpali niezłe dochody. 
Pozwalały one po ycza  pieni dze pod zastaw ró nych wsi, zajmowa  si  
działalno ci  polityczn  i piastowa  urz dy22. Widz c w ród przedstawicieli 
tego rodu fundatorów budowli wojsławickiej, spróbujmy precyzyjniej okre li  
dat  i powody jej powstania. 

W ci gu XV w. rodzina W yków rozsiedliła si  przyjmuj c nowe nazwiska 
od posiadanych wsi: Widawscy od Widawy, Siedleccy od Siedlec, Osi scy od 
Osin. Od pocz tku wieku siedzib  rodow  pozostawała Wola Grabicka i tu  
w pocz tkach XVI w. zbudowano murowany dwór otoczony stawami rybnymi. 
By  mo e wtedy przemianowano wie  na Wol  W ykow 23. W tym samym 
mniej wi cej czasie w Widawie Widawscy wznie li swoj  siedzib 24. W 1579 r. 
po raz pierwszy ródła notuj  nazwisko „Woyslawscy” (por. przypis 12). Je eli 
b dziemy pami ta , i  od drugiej połowy XVI w. odległy od Wojsławic o kilka 
kilometrów Szadek stał si  siedzib  odbywanych sejmików i zjazdów szlachty 
województwa sieradzkiego, a miasto weszło w nowy, wietny okres swego 
istnienia, mo na przypuszcza , i  wpłyn ło to zasadniczo na decyzj  budowy 
nowej, murowanej, obronnej siedziby Woyslawskich. Na pocz tek drugiej 
połowy XVI w. przypada zatem budowa zameczku, o którym była mowa w po-
wy szych rozwa aniach. 

***** 

Od prac archeologicznych, odbywaj cych si  tu w latach siedemdziesi tych, 
redniowiecznymi ruinami zamku nikt si  nie interesował. Pozostawały 

zaro ni te i niedost pne. W 2005 r. wysp  wraz ze stawem wykupił prywatny 

                                                 
21 S. M. Zaj czkowski, Maj tno ci W yków w Sieradzkiem od ko ca XIV do pocz tków XVI 

wieku, [w:] Personae Coligationes Facta. Profesorowi Kazimierzowi Jasi skiemu w 70-rocznic  
urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie, Toru  1991, s. 180. 

22 Tam e, s. 183–184. Syn Stanisława W yka, dziedzica Woli W ykowej w 1407 r., J drzej 
był pisarzem ziemskim sieradzkim, syn J drzeja – Jan, był podkomorzym sieradzkim, Piotr 
W yk chor ym sieradzkim. Wnukowie Piotra – Jan i Wojciech, to wybitne postaci rodu. Jan, 
arcybiskup gnie nie ski i prymas Polski (1626–1638), wielce zasłu ony m. in. dla kultury pol-
skiej; Wojciech, pods dek ziemski sieradzki ufundował wraz z on  ko ciół i klasztor w Widawie. 

23 Zachowane relikty dworu usytuowane s  na pi ciobocznym plateau, ok. 300 m na wschód 
od drogi Łask–Widawa, s  to trzy rz dy równoległych murów o boku 20 m. 

24 Po raz pierwszy w ródłach w 1504 r. – curia ante oppidum (AGAD, Terr. Sir. 14, f. 48–
49); dwór funkcjonował do przełomu XVIII i XIX w. 
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inwestor i od tego roku przyst pił do zabiegów oczyszczaj cych oraz 
porz dkuj cych istniej ce pozostało ci murów zamku. Został wybudowany 
most, który poł czył wysp  z brzegiem, sam staw otoczono ogrodzeniem. 
Wyspa oraz staw pełni  obecnie funkcj  rekreacyjn . W zarybionym stawie 
mo na odpłatnie łowi  ryby, na wyspie zorganizowanych jest kilka miejsc do 
wypoczynku, a same mury zamku zostały wykorzystane jako element zdobi cy 
malownicze otoczenie. Na wyspie pojawił si  drewniany budynek – miejsce 
odpoczynku dla przebywaj cych tu w dkarzy. Wszystkie prace podejmowane na 
stanowisku archeologicznym kontrolowane s  przez wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków. 

Nale y równie  wspomnie , i  od czasów zako czenia II wojny wiatowej 
równie  zagospodarowanie terenów otaczaj cych ruiny ulegało zmianie. Obok 
istniej cej XIX-wiecznej zabudowy podworskiej powstała tu szkoła rolnicza 
wraz z gospodarstwem rolniczym oraz Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Obecnie 
obszar wokół stawu z wysp  jest wci  zabudowany, pełni funkcje mieszka-
niowe, usługowe (usługi o wiatowe), jak równie  przemysłowe (zakład produ-
kuj cy soki). 
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Fot. 4. Obecne zagospodarowanie wyspy i ruin zamku w Wojsławicach 
ródło: fot. Sylwia Kowara, 2010 
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THE CASTLE IN WOJSŁAWICE 

Summary 

Wojsławice is a small village situated about 5 km south-west of Szadek, by an old 
(13th century) road to Sieradz. Archeological works conducted in the early 1970s 
resulted in a discovery of an object that had hitherto been unknown. In the second half of 
the 16th century the family of W yk built on an island surrounded by a pond a small 
castle (21m x 23 m) with a semicircular tower in the north-east corner. The south side of 
the premises was formed by a two-storey dwelling-house 23 m x 8.9 m large. The 
courtyard was surrounded by a defensive wall 2 m–2.2 m thick. The castle was built of 
bricks on stone foundations. It was created at a time when Szadek was in the brightest 
period of its history. 

 


