
Golub-Dobrzyƒ to miasto powiatowe le˝àce w pra-
dolinie Drw´cy, 42 km na pó∏nocny wschód od

Torunia, w pobli˝u trasy Olsztyn-Brodnica.  Pierwot-
nie dwa miasta, oddzielone nurtem rzeki Drw´cy, po-
∏àczone zosta∏y w 1951 r. w jeden organizm miejski.

Nazwa Golub pochodzi od osady villa golube, która
pojawi∏a si´ w êród∏ach po raz pierwszy w 1254 r. 
W latach 1293-1310 na wzgórzu wznoszàcym si´ nad
przeprawà przez rzek´ zakon krzy˝acki zbudowa∏
zamek, a u jego podnó˝a ulokowa∏ miasto na prawie

1. Golub. Plan F. de Lapointa z dzie∏a S. Pufendorfera z ok. 1655 r.

1. Golub – the F. de Lapoint plan from the publication by S. Pufen-
dorfer, about 1655

che∏miƒskim. 
Miasto, z rozleg∏ym prostokàtnym rynkiem, zo-

sta∏o otoczone do koƒca XIV w. murami, wokó∏ któ-
rych ju˝ w Êredniowieczu powsta∏y trzy przedmieÊcia 
(il. 1). Pierwsze, wzd∏u˝ traktu wiodàcego do Brodni-
cy, zwane lisewskim lub brodnickim, drugie, wzd∏u˝
szlaku handlowego do Torunia, zwane zamkowym 
i trzecie, najm∏odsze, le˝àce na lewym brzegu Drw´cy,
poczàtkowo zwane golubskim. To ostatnie rozwija∏o
si´ ˝ywio∏owo od 2. po∏. XVII w. W 1786 r. otrzy-
ma∏o, dzi´ki Ignacemu Dzia∏yƒskiemu, ówczesnemu
w∏aÊcicielowi, prawa miejskie i nazw´ Dobrzyƒ. 

Interesujàce nas mury obronne Golubia reprezen-
towa∏y typowy, póênoÊredniowieczny system obron-
ny. System ten, rozplanowany w formie nieregular-
nego pi´cioboku, sk∏ada∏ si´ z prostych odcinków
kurtyn murów i prostokàtnych baszt typu otwartego
oraz czterech bram na osiach traktów. Baszty, kilku-
kondygnacyjne, ryzalitowo wysuni´te przed lico
muru, umo˝liwia∏y ostrza∏ przedpola ze strzelnic typu
szczelinowego i okiennego. Bramy, o których formie
wiemy niewiele, mia∏y przedbramia, widoczne na pla-
nie F. de Lapointa z 1655 r. (il. 1). Z czasem jednak
pozbawione zosta∏y urzàdzeƒ bramnych, co po-
twierdza rysunek J. F. Steinera z 1740 r. (il. 2). Ten
typ bram okreÊlony zosta∏ przez toruƒskiego badacza
Ireneusza S∏awiƒskiego jako szczytowy i porówny-
walny z bramami brodnickimi. PierÊcieƒ obwarowaƒ
wzmocniony by∏ w naro˝nikach czterema wie˝ami, 
z których do dziÊ zachowa∏a si´ w ca∏oÊci jedna
(odcinek nr 2, naro˝nik pn.-wsch.). Mury, nie moder-
nizowane w czasach póêniejszych, pozbawione je-
dynie czterech bram, zachowa∏y swój pierwotny
charakter.

Mury obronne otaczajàce golubski zespó∏ staro-
miejski, administracyjnie stanowiàcy w∏asnoÊç gmi-
ny Golub-Dobrzyƒ, wpisane zosta∏y do rejestru za-
bytków woj. kujawsko-pomorskiego w 1959 r. (nr
A/432/140 z dn. 21 XII 1959 r.)  

Fortyfikacje golubskie nie doczeka∏y si´ do tej
pory wyczerpujàcego opracowania naukowego.
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Pierwsza kompleksowa inwentaryzacja wykonana
zosta∏a przez zespó∏ Paƒstwowego Przedsi´biorstwa
Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ) w To-
runiu, pod kierownictwem I. S∏awiƒskiego, w 1958 r.
Po niemal pó∏wieczu problematyka podj´ta zosta∏a
przez autorów niniejszego artyku∏u, pracowników
Regionalnego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków w Toruniu, którzy wykonali w 2000 r. aktu-
alizacj´ tej inwentaryzacji. Dokumentacja wspó∏-
czesna sporzàdzona zosta∏a na transparentnych pod-
k∏adach (kalka techniczna), przechowywanych w ar-
chiwum ROBiDZ w Toruniu wraz z dokumentacjà
fotograficznà i tekstem zawierajàcym wytyczne kon-
serwatorskie. G∏ównym powodem wykonania nowej
dokumentacji rysunkowej i fotograficznej by∏y
istotne zmiany, które zasz∏y w wyglàdzie odcinków
murów obronnych po przeprowadzonych w ostatnich
trzech dekadach XX w. pracach budowlanych i kon-
serwatorskich (il. 4).

Aktualizacja inwentaryzacji wzbogacona zosta∏a
o kosztorys inwestorski pozwalajàcy przewidzieç
koszt odbudowy murów miejskich, a tak˝e o materia∏
ilustrujàcy efekt prac budowlano-konserwatorskich
prowadzonych w latach powojennych. 

Historia prac budowlanych 
i konserwatorskich
Pierwsze prace, majàce na celu zabezpieczenie
najlepiej zachowanego fragmentu muru, zosta∏y

przeprowadzone w 1912 r., kiedy to ówczesne
w∏adze niemieckie dokona∏y przekrycia baszty-wie˝y
na odcinku nr 2 dachem namiotowym – czterospado-
wym. W latach póêniejszych baszta ta pe∏ni∏a funkcj´
siedziby organizacji harcerskich (Sokó∏, ZHP), a˝ do
czasu dewastacji w latach powojennych. 

Kolejne odcinki – nr 3 i 4 oraz 16 i 17 (numery
wg inwentaryzacji), tak˝e cz´Êciowo 18, by∏y przed-
miotem konserwacji dokonanej w latach 50. i 60. 
XX w. przez PP PKZ O. Toruƒ. W ostatnich dwóch
dekadach XX w. przeprowadzono zakrojone na sze-
rokà skal´ prace konserwatorskie, w trakcie których
zrekonstruowano dwie baszty na pó∏nocnych odcin-
kach nr 4 i 6, a tak˝e uzupe∏niono lico muru i zabez-
pieczono koron´ na ca∏ej d∏ugoÊci ciàgu pó∏nocnego.
Poza tym usuni´to z terenu fosy budynki substandar-
dowe, gospodarcze i jeden mieszkalny (zajmowany
przez siostry zakonne). W wyniku tych dzia∏aƒ pow-
sta∏ reprezentacyjny ciàg Êredniowiecznych forty-
fikacji (mury wraz z fosà) biegnàcy wzd∏u˝ ul. gen. 
J. Hallera. 

W 1999 r. przystàpiono do prac porzàdkowych 
i sanacji zabudowy z przedpola muru na wysokoÊci
ogrodu przy budynkach plebanii (podwórze od strony
ul. KoÊcielnej) i wzd∏u˝ ul. Browarnej. Oczyszczono
teren z ogródków, budynków gospodarczych, a tak˝e
jednego mieszkalnego (ul. Browarna 9). W efekcie
pozyskano dla miasta du˝y obszar przeznaczony na
bulwar nad rzekà Drw´cà i nast´pnie udost´pniony
mieszkaƒcom i turystom.

2. Widok miasta od strony wschodniej. Rysunek J. F. Steinera z 1740 r.

2. View of town from the east – drawing by J. F. Steiner from 1740.
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Po pracach sanacyjnych terenu przedmurza przy-
stàpiono do odbudowy i konserwacji ca∏ego wschod-
niego ciàgu murów, wypreparowujàc baszt´ na od-
cinku nr 35 z wy˝ej wymienionego i rozebranego 
w tym celu budynku mieszkalnego, a tak˝e rekon-
struujàc lico odcinka nr 34, fragmentu odcinka nr 32
i baszty na odcinku nr 33. Po zakoƒczeniu prac bu-
dowlanych cz´Êç terenu przeznaczono na skwer 
z placem zabaw dla dzieci. 

W 1999 r. w∏adze miasta wykupi∏y kilka dzia∏ek
rekreacyjnych i ogródków przylegajàcych do murów
od strony zewn´trznej na wysokoÊci ciàgu pd.-zach. 
i zachodniego wzd∏u˝ ul. Zamurnej, pozyskujàc teren
przeznaczony na cele rekreacyjne. W tej partii
obwarowaƒ nie przeprowadzono ˝adnych prac
budowlanych.

W 2001 r. rozpocz´to prace porzàdkowe we
wn´trzu zachowanej wie˝y w naro˝niku pn.-wsch.

murów (odcinek nr 2), trwajàce do chwili obecnej 
(il. 5). Prace te polegajà na usuni´ciu partii murów
obj´tych korozjà z póêniejszym ich uzupe∏nieniem
ceg∏à formatowà w miejscu odsadzek pod belki stro-
powe, nadpro˝y i parapetów, wn´k strzelnic szczeli-
nowych i okiennych, odkuciu zamurowanych strzel-
nic w przyziemiu, a tak˝e osadzeniu stropów bel-
kowych i pod∏óg na poszczególnych kondygnacjach.
Nadmieniç nale˝y, ˝e inwestor wykona∏ przed rozpo-
cz´ciem prac inwentaryzacj´ rysunkowo-pomiarowà
wraz z dokumentacjà fotograficznà ca∏ego obiektu. 

W 2002 r. rozebrano baszt´ na odcinku nr 8 
(il. 6), nadbudowanà konstrukcjà szkieletowà.
Rozbiórka nastàpi∏a po wykonaniu inwentaryzacji ry-
sunkowo-pomiarowej, lecz bez badaƒ dendrochro-
nologicznych, które byç mo˝e pozwoli∏yby precyzyj-
nie datowaç czas powstania szkieletowej konstrukcji,
do tej pory uznawanej za XVIII-wiecznà.

3. Golub-Dobrzyƒ, widok z lotu ptaka z pó∏nocnego wschodu. Fot. W. St´pieƒ, 2003 r.

3. Golub-Dobrzyƒ, aerial view from the north-east. Photo: W. St´pieƒ, 2003.
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4. Town walls of Golub with the numbers of sections used in documentation from 1958.

4. Mury miejskie Golubia z numeracjà odcinków przyj´tà w dokumentacji z 1958 r.

14, 16, 17, 18, 19, 20, 21),
4) ciàg po∏udniowy, cz´Êç I i II

(odcinki nr 24, 25, 26, 27, 
28, 29). 
Bramy miejskie usytuo-

wane zosta∏y na osiach g∏ów-
nych traktów komunikacyjnych
wychodzàcych z miasta:

1) brama zamkowa,
2) brama dobrzyƒska,
3) brama brodnicka, 
4) brama b∏oƒska, prowadzà-

ca w kierunku ogrodów 
i budynków gospodarczych 
znajdujàcych si´ na pó∏-
wyspie zwanym B∏oniami 
Golubskimi. Teren ten 
wspó∏czeÊnie zajmowany 
jest przez cmentarz.
Charakterystycznym ele-

mentem murów jest ich pe∏na
gruboÊç a˝ po koron´, wskazu-
jàca na brak ganku obronnego, 
a wi´c przystosowanie murów
do obrony przed bronià palnà.
Nie wykryto Êladów ich pod-
wy˝szenia, aczkolwiek na wi-
doku miasta J. F. Steinera 
z 1. po∏. XVIII w. w kurtynach
murów w sàsiedztwie bramy
brodnickiej widoczne sà blan-
kowania i otwory strzelnic
szczelinowych potwierdzajàce
obecnoÊç ganków obronnych
(il. 2).

Innym wa˝nym szczegó-
∏em jest technika wypi´trzania
muru, zauwa˝alna szczególnie 

w ciàgu zachodnim mi´dzy odcinkami nr 18, 19, 20 
i 21, gdzie wyst´pujà szwy strz´pione z rozmijajà-
cymi si´ i odpadajàcymi ceg∏ami. Mo˝e to wskazy-
waç na pierwotne palisadowe ogrodzenie miasta, za-
stàpione póêniej segmentami murów ceglanych
budowanych a˝ po koron´. W wi´kszoÊci lic kurtyn
zachowa∏y si´ otwory maculcowe.

Ciekawa od strony plastycznej jest dekoracja lica
muru rombami z cegie∏ zendrówek na odcinku nr 18
od wn´trza miasta i na zagro˝onym zniszczeniem
odcinku nr 29 od strony zewn´trznej (il. 7).

Na naro˝nikach obwodu murów znajdowa∏y si´
wie˝yczki rozplanowane na rzucie kwadratu, wysu-
ni´te ryzalitowo przed kurtyny dochodzàcych do nich
odcinków. Z czterech dawniej istniejàcych zachowa-
∏a si´ wspomniana ju˝ wie˝a w naro˝niku pn.-wsch.
od ul. Brodnickiej (il. 8) i dwie w przyziemiu (il. 9).
Czwarta znajdowa∏a si´ u wylotu dzisiejszych ulic
Podmurnej i Wodnej. Pozosta∏a po niej jedynie cz´Êç
przypory w ceg∏ach o wàtku polskim. 

Charakterystyka murów, materia∏ 
i technika
Do dziÊ przetrwa∏o, choç w ró˝nym stanie zachowania,
ok. 90 proc. ciàgów murów. Pozbawione sà one bram
miejskich, dwóch z siedemnastu istniejàcych pierwot-
nie baszt i odcinków fosy po∏àczonej z rzekà (patrz:
plan F. de Lapointa). Wyjàtkowym elementem w uk∏a-
dzie obwarowaƒ jest wspomniana wie˝a w naro˝ni-
ku pn.-wsch. murów. Drugà charakterystycznà budow-
là by∏a rozebrana w 2002 r. baszta na odcinku nr 8,
nadbudowana pi´trem o konstrukcji szkieletowej.

Odwo∏ujàc si´ do podzia∏ów zachowanych po-
zosta∏oÊci murów obronnych, zastosowanych przez ze-
spó∏ I. S∏awiƒskiego w inwentaryzacji z 1958 i 1977 r.,
przyj´to takà samà orientacj´ topograficznà:

1) ciàg wschodni, cz´Êç I i II (odcinki nr 32, 33, 34, 
35), 

2) ciàg pó∏nocny, cz´Êç I i II (odcinki nr 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10),

3) ciàg zachodni, cz´Êç I i II (odcinki nr 11, 12, 13,
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5. Wie˝a w naro˝niku pó∏nocno-
wschodnim murów miejskich (odcinek
nr 2). Widok elewacji pó∏nocnej. Fot. 
P. Tuliszewski, 2001 r.

5. Tower in the north-eastern corner of
the town walls (section no. 2). View of
northern elevation. Photo: P. Tuliszew-
ski, 2001.

6. Bastion in the northern sequence of
the walls (section no. 8). View of north-
ern elevation from the level of the old
moat.

6. Baszta w pó∏nocnym ciàgu murów
(odcinek nr 8). Widok elewacji pó∏noc-
nej z poziomu dawnej fosy.
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przypomina rozwiàzanie golubskie. Drugim jest ma-
lowid∏o symultaniczne „Chrystus w Ogrójcu” z miejs-
cowej fary gotyckiej p.w. Êw. Katarzyny Aleksandryj-
skiej. Wed∏ug opinii W. Garbaczewskiego przedsta-
wiona na obrazie brama, przez którà prowadzi droga
do miasta i most, jest wzorowana na typie lokalne-
go rozwiàzania konstrukcji mieszanej murowanej 
i drewnianej. Szukajàc dalszych analogii mo˝na
wskazaç na istniejàcà do dziÊ w murach miejskich
¸agowa (woj. lubuskie) Bram´ Magdeburskà z XVI w.
Baszta na odcinku nr 10, obecnie otynkowana, jest
prawdopodobnie najwy˝sza z zachowanych w ca-
∏ym systemie obronnym miasta. Mogà to potwier-
dziç badania architektoniczne. 

Mury obronne zbudowane sà z ceg∏y, na pod-
murówce z kamienia polnego, trzony muru ceglane,
w partii coko∏owej mo˝na zaobserwowaç technik´
konstrukcyjnà opus emplecton. Na ca∏ym obwodzie
murów wyró˝niajà si´ dwa wàtki ceglane: przewa-
˝ajàcy polski oraz, od strony zachodniej i po∏udnio-
wej, wendyjski. Wàtek polski przewa˝a w partiach
dolnych, nadmurówki wyst´pujà w obu wàtkach,
miejscami od strony zewn´trznej zastosowano wàtek
wendyjski, a od wn´trza polski (w tej samej p∏asz-
czyênie wysokoÊci). 

W wi´kszoÊci lico muru jest trwale zniszczone na
g∏´bokoÊç 1 lub 1,5 ceg∏y. Na odcinkach zachodnich
g∏´bokoÊç uszkodzeƒ  dochodzi do 3-4 cegie∏ (il. 10 
i 11), a w kilku miejscach mur przepruty jest na ca∏à
gruboÊç z wtórnym uzupe∏nieniem ceg∏à wspó∏czesnà.

Korona muru w ciàgu po∏udniowym i du˝ej
cz´Êci zachodniego jest niezabezpieczona. W lepszej
kondycji znajdujà si´ fragmenty murów poddane
zabezpieczeniom korony w czasie robót konserwa-
torskich, tj. pó∏nocny i wschodni, a tak˝e wi´kszoÊç
zachodniego. Jednak i na tych odcinkach obserwuje
si´ ju˝ znaczne ubytki cegie∏ zarówno osadzonych 
w licu, jak i na daszkach zabezpieczajàcych koron´.
Opierajàc si´ na wczeÊniejszych badaniach I. S∏awiƒ-
skiego nale˝y stwierdziç, ˝e nie zachowa∏ si´ pier-
wotny sposób opracowania spoin. Wed∏ug tego to-
ruƒskiego badacza by∏y to spoiny klinowe. 

Problemy konserwatorskie
Dotychczas nie opracowano projektu odbudowy za-
chowanych ciàgów murów z basztami. Ma to istotne
znaczenie dla efektu wykonywanych prac budo-
wlano-konserwatorskich, które g∏ównie ze wzgl´du
na stosowany materia∏ nale˝y uznaç za niew∏aÊciwe,
a nawet szkodliwe. Uwaga ta dotyczy u˝ytych za-
praw, zbyt „silnych” do wiàzania nie tylko cegie∏ no-
wych, ale przede wszystkim starych, co prowadzi do
niszczenia lica murów. Zastosowanie w zaprawach ce-
mentowo-wapiennych zbyt du˝ej iloÊci cementu po-
woduje powstawanie licznych wykwitów i zabieleƒ,
a tak˝e wy∏uszczeƒ cegie∏ w okresie zimowym (il. 12).
Dodatkowy problem stanowi format cegie∏ u˝ytych
do uzupe∏nieƒ, mniejszy ni˝ oryginalnych, co w efek-
cie koƒcowym daje wi´kszà ni˝ pierwotna spoin´.

7. Lico zewn´trzne odcinka nr 29 w po∏udniowym ciàgu murów.
Widoczne pozosta∏oÊci dekoracji rombowej z cegie∏ zendrówek.
Fot. K. Milanowski, 2000 r.

7. External outer face of section 29 in the northern sequence of the
walls. Visible remnants of rhomboidal decoration made of burr
bricks. Photo: K. Milanowski, 2000.

Baszta na odcinku pd.-zach., zrekon-
struowana na podstawie zachowanych
fragmentów, w sposób najpe∏niejszy ilus-
truje charakter budynków z dwoma otwo-
rami strzelniczymi w Êcianie frontowej 
i po jednym otworze strzelniczym w dwóch
krótkich Êcianach bocznych. Wszystkie
otwory strzelnicze zamkni´te by∏y ∏ukiem
odcinkowym. Inne rozwiàzanie takich
otworów, w tym przypadku pozbawionych
wn´k mieszczàcych obs∏ug´, prezentuje
baszta na odcinku nr 4 w ciàgu pó∏nocnym.
Ma ona, podobnie jak zrekonstruowana
baszta na odcinku nr 6, zaokràglone od
strony wewn´trznej naro˝a. Otwory strzel-
nicze sà w nich w´˝sze i zamkni´te pros-
tym nadpro˝em. 

Baszt´ na odcinku nr 8 nadbudowano
prawdopodobnie w 2. po∏. XVIII w. Êcianà
o konstrukcji szkieletowej, a w nast´pnym
wieku zaadaptowano na budynek miesz-
kalny (rozebrany w 2002 r.). Jest du˝e
prawdopodobieƒstwo, ˝e typ baszty muro-
wanej, z ceg∏y w przyziemiu, a o pi´trze
szkieletowym, by∏ na tych terenach bardzo
popularny. Hipotez´ t´ potwierdzajà po-
Êrednio dwa êród∏a. Pierwszym jest ry-
sunek J. F. Steinera prezentujàcy widok
pobliskiej Brodnicy, gdzie jedna z baszt



CIÑG MURU WÑTEK FORMAT CEG¸Y /cm/

wschodni cz. I polski 9,5 – 10 x 14, 5 – 15 x 31 – 32

wschodni cz. II wendyjski 9,5 – 10 x 13, 5 – 14 x 30, 5 – 31

pó∏nocny cz. I polski 9 – 10 x 14 – 15 x 31 – 32

pó∏nocny cz. II nierozpoznany (brak dost´pu) ––

zachodni cz. I polski, wendyjski 9 – 9,5 x 14 x 30 – 30, 5

zachodni cz. II górà wendyjski, do∏em polski 9 – 9,5 x 14 – 14, 5 x 30, 5 – 31

po∏udniowy cz. I nierozpoznany (brak dost´pu) ––

po∏udniowy cz. II wendyjski 9 – 9,5 x 14 – 14, 5 x 30 – 31,5

Zestawienie wàtków i formatów cegie∏ w poszczególnych cz´Êciach murów
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8. Pó∏nocny ciàg murów poprzedzony dawnà fosà, widok w kierunku wschodnim. Fot. P. Tuliszewski, 2000 r.

8. Northern sequence of walls preceded by the old moat, view towards the east. Photo: P. Tuliszewski, 2000.
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i gospodarcze (odcinki z basztami nr 19, 21, 23, 25 
i 27), które w trybie pilnym nale˝a∏oby zlikwido-
waç i oczyÊciç tereny bezpoÊrednio przylegajàce do
murów miejskich (il. 13 i 14).

Inne zagadnienie stanowi ewentualne uczytelnie-
nie w poziomie nawierzchni ulic rzutów przyziemia

bram odkrytych w trakcie prac ziemnych na terenie
zespo∏u staromiejskiego, w taki sposób, jak to uczy-
niono w pobliskim Toruniu. Kolejnym etapem po-
winna byç rekonstrukcja baszt naro˝nych na odcin-
kach nr 23 i 31, których stan zachowania w przyzie-
miu pozwala na odtworzenie ich pierwotnej formy. 

9. Pozosta∏oÊci baszty na odcinku nr 23 w naro˝u po∏udniowo
-zachodnim murów, widok od po∏udnia. Fot. K. Milanowski, 2000 r.

9. Remnants of bastion in section no. 23 in the south-western cor-
ner of the walls, view from the south. Photo: K. Milanowski, 2000.

Byç mo˝e brak rzetelnego nadzoru budo-
wlano-konserwatorskiego sprawi∏, ˝e odbudo-
wane kurtyny i baszty, pomimo znacznych na-
k∏adów na uzupe∏nienie lica zabytkowego mu-
ru, pozbawione sà zabezpieczenia odwadnia-
jàcego koron´ w okresach jesienno-zimowych,
co powoduje, ˝e górne partie nowych murów
ze s∏abej jakoÊciowo ceg∏y ulegajà przyspie-
szonej destrukcji. Dotyczy to równie˝ pozosta-
∏ych nie zabezpieczonych odcinków murów,
które nara˝one sà na zbyt du˝e zawilgocenie 
i wtórne przemarzanie, a dodatkowo rozsadza-
ne sà przez porastajàcà je roÊlinnoÊç (il. 13). 
W tym miejscu nale˝y wspomnieç o konie-
cznoÊci pilnego zabezpieczenia dekoracji zen-
drówkowej, która zagro˝ona jest zniszczeniem
w ciàgu najbli˝szych lat. Relikty tak opraco-
wanego lica znajdujà si´ w górnej partii muru
odcinka nr 29, towarzyszàcego nieistniejàcej
bramie b∏oƒskiej (il. 7).

Bioràc pod uwag´ powy˝sze zagro˝enia
trzeba dodaç, ˝e substancj´ budowlanà mu-
rów dodatkowo os∏abiajà mieszczàce si´ 
w wielu basztach pomieszczenia mieszkalne 

10. Western sequence of walls, outer side (sections no. 11 and 12), view from the south. Photo: P. Tuliszewski, 2000.

10. Zachodni ciàg murów, strona wewn´trzna (odcinki nr 11 i 12), widok od strony po∏udniowej. Fot. P. Tuliszewski, 2000 r.



13. Po∏udniowo-zachodni ciàg murów, widoczna zewn´trzna strona odcinków od nr. 21 do 23. Mury nadbudowane i obudowane po stronie
wewn´trznej bry∏ami domów mieszkalnych. Fot. K. Milanowski, 2000 r.

13. South-western sequence of walls, visible outer side of sections no. 21- 23. Added walls and on the inner side adjoining residential houses.
Photo: K. Milanowski, 2000.
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11. Zachodni ciàg murów, strona wewn´trzna (odcinek nr 12),
widok od strony pó∏nocnej. Fot. P. Tuliszewski, 2000 r.

11. Western sequence of walls, outer side (section no. 12), view
from the north. Photo: P. Tuliszewski, 2000.

12. Baszta na odcinku nr 19 w po∏udniowo-zachodnim ciàgu mu-
rów. Korozja ceg∏y w licu Êciany po∏udniowej wywo∏ana zasto-
sowaniem zbyt sztywnej spoiny. Fot. P. Tuliszewski, 2000 r.

12. Bastion (section no. 19) in the north-western sequence of the
walls. Brick corrosion in the face of the southern wall was caused
by the application of excessively rigid binding. Photo: P. Tuli-
szewski, 2000.

Dzia∏ania porzàdkowe w otoczeniu murów wraz
ze wzmocnieniem ich substancji zabytkowej pozwo-
li∏yby na pozyskanie terenu po dawnej fosie. Po w∏a-
Êciwym zagospodarowaniu tego miejsca oraz obszaru
przylegajàcego do rzeki Drw´cy, móg∏by zyskaç on
nowà funkcj´ o du˝ych walorach krajobrazowych 
i u˝ytkowych. Sanacja zabudowy z przedpola obwa-
rowaƒ miejskich Golubia stworzy mo˝liwoÊç otocze-
nia pierÊcienia fortyfikacji Êredniowiecznych pasem
zieleni urzàdzonej, umo˝liwiajàcej kontakt z w∏a-
Êciwie wyeksponowanym zabytkiem.

Gdyby uda∏o si´ spe∏niç powy˝sze postulaty,
Êredniowieczne rozplanowanie miasta z zachowany-
mi murami miejskimi wraz z odbudowanym w latach
60. XX w. zamkiem krzy˝ackim stanowi∏oby uni-
kalny w skali pó∏nocnej Polski zespó∏ urbanistyczno
-architektoniczny. Planowana rewitalizacja terenów
staromiejskich Golubia, wydobywajàc tkwiàce w nim
walory historyczne i kulturowe miasta, stworzy∏aby
atrakcyjne warunki dla rozwóju turystyki i rekreacji.
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Golub-Dobrzyƒ is a county town located 42 kilo-
metres to the north-west of Toruƒ, near the

Olsztyn-Brodnica route. Its walls represent a typical
late mediaeval defensive system. Based on a plan of
an irregular pentagon the system in question is com-
posed of simple sections of curtain walls and rectan-
gular bastions as well as four gates built on the axes
of tracts. The fortification ring was reinforced with
four towers in the corners, of which today only a sin-
gle one is extant (the north-east corner). The walls,
which had not been modernised for centuries,
retained their original character, and are deprived
only of four gates. 

Up to now, the Golub fortifications have not been
discussed in an exhaustive scientific study. The first
complex inventory was performed in 1958 by the
State Enterprise – the Ateliers for the Conservation of
Historical Monuments in Toruƒ, headed by Ireneusz
S∏owiƒski. Almost half a century later, this problem
has been considered by the authors of the  presented
article, employees at the Regional Centre for the
Study and Documentation of Historical Monuments
in Toruƒ who in 2002 brought the inventory up to
date. The prime reason for the new documentation –
drawings and photographs – were the essential
changes which had taken place in the appearance of

the sections of defensive walls after the construction
and conservation carried out during the last three
decades of the twentieth century. The wide-scale ven-
ture entailed the reconstruction of two bastions in the
north sequence, supplementation of the wall face and
protection of the entire crown. The moat terrain was
cleaned of of all sub-standard buildings, including
economic ones, and a residential edifice. The out-
come of all the undertakings was a representative sec-
tion (northern) of mediaeval fortifications (walls and
moat) along Gen. Hallera Street. 

The eventual elimination of the remaining build-
ings from the forefield of the municipal fortifications
in Golub would create a possibility for encircling the
mediaeval fortifications with a strip of plants
designed in such a way as to enable contact with the
suitably displayed monument. 

The fulfilment of the above postulates would
have enabled the mediaeval town, together with the
preserved town halls and the Teutonic Order castle,
rebuilt in the 1960s, to comprise a town planning-
architectural complex unique on the scale of northern
Poland. The planned revitalisation of the Old Town
area in Golub would bring forth the inherent histori-
cal assets of the town, and generate attractive condi-
tions for the development of recreation and tourism. 
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14. Odcinek nr 27 w po∏udniowym ciàgu murów. Baszta u˝yt-
kowana jako gara˝. W partii frontowej mur zachowany tylko nieco
powy˝ej kamiennego fundamentu. Fot. P. Tuliszewski, 2000 r.

14. Section no. 27 in northern sequence of the walls. Bastion used
as a garage. In the front part the wall is preserved only slightly 
higher than the stone foundation. Photo: P. Tuliszewski, 2000.
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