
Szlak Zamków Gotyckich II cz ęść 

Toruń  – Golub-Dobrzy ń – Radzyń Chełmi ński – Chełmno – Toru ń….164 km. 

Termin wycieczki: 24 kwietnia (czwartek) 2014 roku   /  Koszt wycieczki: 50zł 

Rodzaj wycieczki: autokarowa, jednodniowa, obiad w Chełmnie, pozostałe wyżywienie we własnym zakresie. 

Obsługa wycieczki: pan Andrzej Cegliński (przewodnik z Grudziądza), przewodnicy miejscowi. 

1. Wyjazd o godz. 8:00 rano  z Torunia z placu obok kościoła przy ul. Bażyńskich. 

2. Golub-Dobrzy ń: Wznoszący się na wysokiej skarpie zamek w Golubiu-Dobrzyniu jest jedną z najlepiej 

zachowanych i najczęściej odwiedzanych przez turystów historycznych warowni. Wzniesiony został na 

przełomie XIII i XIV wieku, a już ok. 1330 roku był w pełni przystosowany do obrony, wtedy to też 

dwukrotnie oparł się atakom wojsk Władysława Łokietka . Choć w późniejszych latach dwukrotnie 

wojska polskie zdobywały zamek (w 1410 po bitwie grunwaldzkiej i w 1422 w czasie tzw. „wojny 

golubskiej”), to dopiero w 1454 ostatecznie został przyłączony do Polski. W połowie XVI wieku wnętrza 

zostały odremontowane z polecenia króla Zygmunta Starego. W I poł. XVII wieku został wybrany na 

letnią siedzibę królewny Anny Wazówny i z jej polecenia przebudowany, przy czym nadano mu wówczas 

późnorenesansowy charakter. Jak wiele innych zamków z trudem przeszedł przez okres wojennych 

zawieruch, ale po ostatniej wojnie przystąpiono do jego odbudowy. Działo się to w dwóch etapach: w 

latach 1947-1953 i 1960-1965. Obecnie Zamek Golubski stanowi jedną z największych atrakcji 

województwa. To m.in. tutaj odbywa się coroczny turniej rycerski pod patronatem Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

3. Radzyń Chełmi ński:  Pierwotny zamek drewniany powstał w Radzyniu na polecenie mistrza krajowego, 

Hermana von Balka, w 1234 roku, a więc w zaledwie kilka lat po przybyciu Krzyżaków na Ziemię 

Chełmińską. Od 1251 roku pełnił siedzibę komturstwa, lecz dopiero na przełomie XIII i XIV wieku 

rozpoczęto budowę murowanej warowni. Zamek składał się z trzech części: zamku właściwego, 

przedzamcza południowego i wschodniego, a zbudowany był na planie kwadratu o boku około 52 

metrów. Zaraz po słynnym zamku malborskim uchodził za drugi najważniejszy obiekt Krzyżacki, a wielki 

mistrz zakonu Ulrich von Jungingen  przechowywał w nim swe skarby. Po Bitwie pod Grunwaldem w 

1410 roku został zdobyty na krótko przez Polaków, lecz skarb wielkiego mistrza ocalał i został 

przewieziony w tajemnicy do Pragi. Ponownie zamek znalazł się na terenach polskich w 1466, gdzie 

przez długie lata, aż do roku 1772 pełnił rolę siedziby starostów królewskich. Wtedy to zamek został 

częściowo rozebrany. Do czasów obecnych przetrwały częściowo zrekonstruowane fragmenty potężnych 

murów obronnych, część zamku właściwego i przedzamcza. Ruiny w Radzyniu Chełmińskim są jedną z 

najpiękniejszych pozostałości po dawnym państwie krzyżackim. Mieści się w nich muzeum, a wraz z 

przewodnikiem zwiedzić można piwnice, ganek strażniczy, wieżę i kaplicę. Ciekawostką jest, że to 

właśnie w Radzyniu Chełmińskim w 1971 roku nakręcono wiele scen do popularnego serialu „Pan 

Samochodzik i templariusze”. 

4. Chełmno : Obiad w restauracji „Relaks”. 

            Zwiedzanie z przewodnikiem. Zwiedzimy Rynek, klasztor sióstr miłosierdzia, kościół               

            pofranciszkański, farę, planty i mury obwodowe. 


