
Wyłącznie do korzystania przez uczestników Kursu 
przewodnikowskiego po Trójmieście 2013/2014 

Oddziału Gdańskiego PTTK 

Wykorzystałem wszelkie materiały i informacje dostępne w 
internecie, w książce F. Mamuszki Droga Królewska, w 
publikacjach Andrzeja Januszajtisa. Również z plansz 
eksponowanych w Muzeum Bursztynu. 

Droga Królewska 
część I 

Brama Wyżynna i Przedbramie 



Droga Królewska – początek (ok. XIII w) 

Wykorzystano rysunek z Drogi Królewskiej Fr. Mamuszki 



Droga Królewska - dziś 

Brama Wyżynna 

Zespół Przedbramia 
Strzelnica Św. Jerzego 

Złota Brama 

Nr 12 - Dom Uphagena 

Ratusz Głównego Miasta 

Brama Zielona 

Nr 41 - Złota Kamienica 

Dom Ławników z 
Sienią Gdańską 

Królewskie (Saskie) Kamienice 
– Długi Targ Nr 1 - 4 

Studnia - Fontanna Neptuna 

Dwór Artusa 

Nr 35 - Lwi Zamek 

Nr 45 - Dom Connertów - Schumannów 

Zielony Most 

Nr 28 - Dom Ferberów 

Nr 29 - Dom Zierenbergów - Frederów 

Nr 37 - Dom van Kempenów 

Nr 38 - Dom van der Lindów 

Nr 1 - Dom Jerzego Hewela – XVII wiek, 
sfinansował Władysławowi IV 11 okrętów 

Nr 2 – Dom Gotfryda Lengnicha – historyka,  
nauczyciela przyszłego króla St. A. Poniatowskiego 

Kamienica Jana Werdena 
- Długi Targ Nr 11 Kamienica  Macieja Zimmermanna 

- Długi Targ Nr 17 

Kamienice siedziby 
królewskiej z 1570 roku: 
ul. Powroźnicza 24 – 23 – 
22 i Długi Targ 23 (wraz z 
piętrem Zielonej Bramy) 

Nr 39 - Dom Goebla – 
wraz z dwiema 
kamienicami obok (w 
tym Złotą) stanowiący 
siedzibę króla Zygmunta 
III Wazy, w 1587 roku. 

Wykorzystano rysunek z przewodnika Gdańsk i Pomorze Wschodnie M.Omilanowskiej i J.Majewskiego 



Widok bramy Wyżynnej, zwanej Hohe Tor, z mostem zwodzonym, 1788-1790.  Jeszcze funkcjonuje drewniany most 
zwodzony przez fosę. Brama posiada zdobioną wyłącznie zachodnią elewację i spina wały ziemne od strony 
północnej i południowej. 

W głębi widoczny szczyt północny katowni i wieża więzienna Zespołu Przedbramia. 

Droga Królewska – Brama Wyżynna  (1/5) 

Zygmunt Vogel. Akwarela na papierze. 30,1 x 50,8 cm. Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 



Wygląd Bramy Wyżynnej w roku 1876 – 
widoczny most nad fosą, brama spina wały 

ziemne wzdłuż fosy. 
Brama wewnętrzna jeszcze istnieje, brak 

wystroju elewacji północnej, południowej i 
wschodniej. 

Brama Wyżynna, dawniej także "Brama Wysoka" budowla 
renesansowa. Do 1895 znajdowała się w ciągu 
szesnastowiecznych fortyfikacji, pomiędzy Bastionem św. 
Elżbiety i Bastionem Karowym oraz stanowiła główną bramę 
wjazdową do miasta, otwierającą ciąg tzw. Drogi Królewskiej. 

Projekt budowlany został zatwierdzony przez Radę Miasta w 
1586. Bramę zbudował do 1588 Willem van den Blocke. Przed 
bramą znajdował się most zwodzony (właściwie trzy kładki: 
środkowa szeroka i dwie boczne, węższe), przerzucony nad 
fosą.  

Masywna forma bramy nawiązywała do bram miejskich w 
Antwerpii (Sint-Jorispoort - Brama św. Jerzego z 1543-45, 
Kipdorppoort z 1550), opartych na wzorach włoskich. W 
przyziemiu cztery zdwojone pilastry toskańskie flankują trzy 
półkoliście zamknięte przeloty – środkowy, najwyższy, 
przeznaczony był dla ruchu kołowego, dwa boczne dla ruchu 
pieszego. Ta kondygnacja jest oblicowana rustyką z 
piaskowca, którego ciosy ozdobione zostały głęboko rytym 
ornamentem roślinnym. Górna kondygnacja, która musiała 
zakrywać uniesioną bronę środkowego przelotu, ozdobiona 
jest fryzem heraldycznym z trzema silnie wypukłymi herbami: 
pośrodku Rzeczypospolitej, po prawej Gdańska, po lewej Prus 
Królewskich. Fryz jest podzielony płaskimi, nieklasycznymi 
pilastrami, które kontynuują podziały pionowe dolnej 
kondygnacji i znajdują przedłużenie na attyce w rzeźbach 
czterech lwów. Całość nakryta jest płaskim dachem 
czterospadowym. 

Droga Królewska – Brama Wyżynna  (2/5) 

Rozpowszechnił się pogląd, że Bramę Wyżynną wybudował w latach 1574-76 H. Kramer, a następnie w latach 1587-88 oblicował ją piaskowcem W. 
van den Blocke. To nieporozumienie – w rzeczywistości Kramer wybudował jedynie tzw. bramę wewnętrzną, z poternami, która istniała do 1878.  



Przez ponad 300 lat brama istniała 
nieomal w niezmienionej formie. W 1878 
postanowiono zwiększyć przepustowość 
przejazdu - brama wewnętrzna została 
wyburzona, a po obu stronach bramy van 
den Blocke'a wybito w wałach 
dodatkowe przejazdy. Ponadto most 
zwodzony nad fosą zastąpiono stałą 
groblą.  

W 1884 oblicowano całość bramy (strony 
północna, południowa i wschodnia) 
rustyką (która wcześniej istniała tylko na 
elewacji zachodniej) i dodano we fryzie 
płaskorzeźbiony herb Cesarstwa 
Niemieckiego na wschodniej elewacji. W 
1895 wały zostały całkowicie zniesione, a 
fosa zasypana. Do wolno stojącego 
budynku bramy przeniesiono w 1903 
odwach i w związku z tym zamknięto 
przejazdy. Po demilitaryzacji Gdańska w 
1920 pomieszczenia po odwachu zajęło 
biuro podróży Norddeutscher Lloyd.  

W 1945 uszkodzony został głównie 
wystrój rzeźbiarski bramy. Dopiero w 
1966 zrekonstruowano brakującą figurę 
lwa w zwieńczeniu.  

W 2002 brama została przejęta przez 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. 
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Widok po „przebiciu” przejazdów po obu stronach 
bramy, po wyburzeniu bramy wewnętrznej i 
wybudowaniu stałej grobli przez fosę – w miejsce 
mostów, już po uzupełnieniu elewacji wschodniej, 
północnej i południowej, czyli po 1884 – ale jeszcze przed 
rozbiórką wałów ziemnych 



Sapientissime fiunt quae pro Republica 
fiunt – Najmądrzej dzieje się wszystko, co 
się dzieje dla Rzeczypospolitej 

Iustitia et Pietas duo sunt Regnorum omnium 
Fundamenta – Sprawiedliwość i pobożność to 
dwie podstawy wszystkich królestw, lub też 
jeśli przeczytamy tylko dolną linię – Rum 
omnium Fundamenta – Rum podstawą 
wszystkiego, co uznawane jest za typowy 
ówczesny gdański humor. 

Civitatib.(us) haec optanda 
bona maxime Pax Libertas et 
Concordia – Dobra najbardziej 
dla państw pożądane to 
pokój, wolność, zgoda 

Herb Prus Królewskich 
Herb Rzeczypospolitej 

Herb Gdańska 

Przed bramą znajdował się most zwodzony (właściwie trzy kładki: środkowa szeroka i dwie boczne, węższe), 
przerzucony nad fosą. 

Droga Królewska – Brama Wyżynna  (4/5) 

filary stanowiące  
pozostałość bram z 1878-9 



herb Cesarstwa Niemieckiego, dodany w 1884 

Ramy okien w kształcie 
gwiazd Dawida 

Masywna forma bramy nawiązywała do bram miejskich w Antwerpii (Sint-Jorispoort - Brama św. Jerzego z 1543-45, Kipdorppoort z 1550), 
opartych na wzorach włoskich. W przyziemiu cztery zdwojone pilastry toskańskie flankują trzy półkoliście zamknięte przeloty – środkowy, 
najwyższy, przeznaczony był dla ruchu kołowego, dwa boczne dla ruchu pieszego. Ta kondygnacja jest oblicowana rustyką z piaskowca, 
którego ciosy ozdobione zostały głęboko rytym ornamentem roślinnym. Górna kondygnacja, która musiała zakrywać uniesioną bronę  
środkowego przelotu, ozdobiona jest fryzem heraldycznym z trzema silnie wypukłymi herbami: pośrodku Rzeczypospolitej, po prawej 
Gdańska, po lewej Prus Królewskich. Fryz jest podzielony płaskimi, nieklasycznymi pilastrami, które kontynuują podziały pionowe dolnej 
kondygnacji i znajdują przedłużenie na attyce w rzeźbach czterech lwów. Całość nakryta jest płaskim dachem czterospadowym. 
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Droga Królewska – Zespół Przedbramia – rozwój budowli (1/12) 

Połowa XIV wieku 

26 marca roku 1343, a była to środa, położono kamień węgielny pod średniowieczne, gdańskie fortyfikacje. Główną 
bramą prowadzącą do miasta od zachodu była brama Wyżynna (Wysoka). Swoją nazwę zawdzięczała Wysoczyźnie 
Gdańskiej, która znajduje się na zachód od miasta. Od nazwy ulicy Długiej nazywano ją też Długouliczną, a prowadził 
do niej most przerzucony nad fosą. 

W roku 1360 zaczęło powstawać przedbramie, którego celem było zabezpieczenie Bramy Długoulicznej. Powstała 
wówczas prosto zakończona szyja, z mostem nad fosą, z krenelażem, strzelnicami i prawdopodobnie pierwsze 

kondygnacje Wieży 
Więziennej. 
Pierwotne przedbramie 
(dolna kondygnacja 
wieży) sprzed 1379, 
wzniesione zostało 
zapewne przez Henryka 
(Hinricha) Ungeradina 
(od 1370 budowniczego 
miejskiego). 



Koniec XIV wieku 

Droga Królewska – Zespół Przedbramia – rozwój budowli (2/12) 

Poszerzenie fortyfikacji miejskich o drugą zewnętrzną fosę spowodowało rozbudowę przedbramia w latach 1379-
1382. Wtedy to wieżę podwyższono do trzeciej kondygnacji, a ponad fosami pojawiły się mosty, osłonięte szyjami, 
w tym drugi, ceglany, o ścianach zwieńczonych krenelażem, przerzucony nad nową fosą zewnętrzną. 

Podwyższono też wówczas wieżę do trzech kondygnacji. Most nad nową fosą zyskał charakter budowli warownej. 



XV wiek 

Droga Królewska – Zespół Przedbramia – rozwój budowli (3/12) 

Lata 1409-1410, to wojna Polski z 
Zakonem Krzyżackim, który aby 
umocnić zajmowany przez siebie 
Gdańsk, nakazał gdańszczanom 
rozbudowę przedbramia.  

Most nad nową fosą zewnętrzną 
1416-18 zamknięto od zachodu 
dwubasztową bramą przednią, 
jednocześnie podwyższając wieżę do 
pięciu kondygnacji.  

Efektem tego było pojawienie się, w 
miejscu dotychczasowej prostej 
ściany zachodniej, dwóch 
cylindrycznych wież, oraz 
podwyższenie wieży środkowej 
(więziennej) o dwie kondygnacje 
opatrzone otworami strzelniczymi. 

Przez przedbramie, właśnie w tym 
kształcie, wjeżdżali do miasta polscy 
królowie. 



Początek XVI wieku 

Droga Królewska – Zespół Przedbramia – rozwój budowli (4/12) 

Nakryto ją ostrym dachem namiotowym, 
pokrytym ołowiem, a z jej naroży 
wyprowadzono cztery strzeliste wieżyczki 
(Hogenberg 1513).  

W czasie krycia dachu, mistrz dekarski 
Krzysztof uległ wypadkowi, spadając zeń i ginąc 
na miejscu.  

Dach ten spłonął w roku 1577 podczas 
oblężenia Gdańska przez wojska Stefana 
Batorego. 

Przypuszczalnie w tym okresie nadbudowano 
krenelaż murów szyi bramnej.  

W latach 1519-20 Zespół Przedbramia pełnił 
również rolę barbakanu. W związku z 
rozpoczęciem budowy fortyfikacji ziemnych 
1519, zamurowano wówczas wjazd od zachodu 
– przelot bramy przedniej, mieszczący się na osi 
założenia i przebito nowy w północnym murze 
szyi. Ślad tego otworu widać do dziś. 

W latach 1506-1507 budowniczy miejski Henryk Hetzel (ten od sklepień kościoła NMP) podwyższył o kolejne dwie 
kondygnacje Wieżę Więzienną, która osiągnęła wysokość taką, jaką ma do dzisiejszego dnia. Twórcą wykonanego w 
1509 zwieńczenia był Michał Enkinger. Jego dziełem były też ozdoby w formie wnęk z tzw. oślim grzbietem.  



Droga Królewska – Zespół Przedbramia – rozwój budowli (5/12) 

Zespół Przedbramia, z 
chwilą budowy 
obwałowań nowożytnych 
– od 1519, tracił swoje 
znaczenie obronne, Rada 
Miasta Gdańska 
zdecydowała więc o 
przebudowie zespołu na 
więzienie. Prace 
wykonywano od roku 
1593 i ukończono 
jedenaście lat później. 
Kierował nimi Antoni van 
Obberghen wraz z Janem 
Strakowskim. W 
adaptowanym do nowych 
funkcji obiekcie powstał 
łącznik, klatki schodowe i 
cele więzienne. 

Od około 1574 pod kierunkiem budowniczego miejskiego Hansa Kramera nastąpiła likwidacja 
szyi łączącej wieżę z bramą Długouliczną oraz budowa bramy wewnętrznej z poternami. 
Powstał, obudowany wałami zespół Bramy Wyżynnej. 1586 wieża więzienna, odbudowywana 
po pożarze, otrzymała nowy dach z lukarnami i wieżyczką pośrodku, przypisywany Antonowi 
van Obberghen, co widać na fragmencie ryciny Dickmanna z 1617.  

XVI wiek 



M. Deisch, ok 1765, wg rys. F.A. Lohrmanna 

Na przedstawionej na obrazie Izaaka van 
den Blocke panoramie Gdańska ze stropu 
Sali Czerwonej Ratusza Głównomiejskiego 
(mal. 1606 – 1608) na Wieży Więziennej, 
po stronie wschodniej widnieje podobizna 
św. Jerzego, we wnęce widocznej tu na 
rycinie Deischa. 

Droga Królewska – Zespół Przedbramia – rozwój budowli (6/12) 

Przebudowa dawnego 
przedbramia na więzienie: 
wewnątrz szyi do południowego 
muru dostawiono piętrowy 
budynek z celami, przekształcono 
na cele pomieszczenia wieży, 
odtąd zwanej Więzienną, a do jej 
pd.-wsch. narożnika dobudowano 
zewnętrzną klatkę schodową. 
Podobnie przekształcono wnętrze 
piętra bramy przedniej, odtąd zw. 
Katownią, 1597-9 nadbudowanej 
o drugie piętro i zwieńczonej 
czterema szczytami z kamienną 
dekoracją rzeźbiarską w stylu 
renesansu gdańskiego, oraz 
figurami gdańskich żołnierzy, 
przypisywaną Willemowi van der 
Meer Mł., zwanemu Barthem 
Młodszym. Dobudowano klatkę 
schodową przy północno - 
wschodnim narożu.  

1604 przeniesiono spod Ratusza 
Głównego pręgierz i umieszczono 
go przy wschodniej ścianie Wieży 
Więziennej.  



Droga Królewska – Zespół Przedbramia – rozwój budowli (7/12) 

Wg. Gdańsk i jego dzieje, praca zbiorowa, pod kier. Franciszka Mamuszki 

Na poprzednich slajdach zawierających wizualizację rozbudowy Zespołu Przedbramia – z tablic 
prezentowanych w Muzeum Bursztynu, widać różnicę w konstrukcji szyi łączącej Bramę Długouliczną z 
Wieżą Więzienną, w stosunku do tej projekcji - z pracy pod kierunkiem Fr. Mamuszki. Być może 
wynika to ze zmienności realizacji tego fragmentu budowli, w poszczególnych przedziałach czasu. 
Pamiętam z raportów prasowych badań archeologicznych w tym obszarze, ze odkryto palowania 
mostu drewnianego tutaj. Wątpliwość budzi „podwójna fosa we wszystkich stadiach w wizualizacji z 
MB, a tak było od XV/XVI w dopiero. Nie ma też szyi murowanej na planach Gdańska z 1520 i 
„sztokholmskim”. Nie jest to sprawa zasadnicza, choć takich rozbieżności nie powinno być. 

około 1350 

około 1380 
pojawia się druga linia muru 
obronnego – przednia, i zalążek 
przedbramia 

około 1510 
pojawia się murowany most łączący 
Bramę Długouliczną z Wieżą 
Więzienną, zabudowany szyją 



Wg. Gdańsk i jego dzieje, praca zbiorowa, pod kier. Franciszka Mamuszki 

Miejsce przejazdu, przebitego w północnym murze szyi po 1519, po 
zamurowaniu wjazdu od zachodu – przelotu bramy przedniej, w związku z 
budową fortyfikacji ziemnych. W tym okresie Zespół Przedbramia pełnił 
również funkcję barbakanu.  

Brama Wyżynna 

Zarys potern bramy wewnętrznej 

Zespół Przedbramia 

Brama Złota 

Droga Królewska – Zespół Przedbramia – 

rozwój budowli (8/12) 

Wał ziemny,  
przykrywający poternę pomiędzy 

Bramą Wyżynną a katownią. 

około 1620 
Nie ma fosy „wewnętrznej”, 
pojawiły się fortyfikacje ziemne i 
rozbudowany Zespół Przedbramia 



Droga Królewska – Zespół Przedbramia – rozwój budowli (9/12) 

Trasa możliwego wjazdu do miasta przez Bramę Wysoką (Wyżynną) wraz z poternami, po 1574, kiedy to otoczono miasto nowoczesnymi 
fortyfikacjami – wałami ziemnymi 

Miejsce przejazdu, przebitego w północnym murze szyi po 
1519, po zamurowaniu wjazdu od zachodu – przelotu bramy 
przedniej, w związku z budową fortyfikacji ziemnych. W tym 
okresie Zespół Przedbramia pełnił również funkcję barbakanu.  

Rzut przyziemia zespołu Przedbramia, wraz ze Złotą Bramą, z zaznaczeniem zarysów bramy wewnętrznej z poternami, 
ale już po przebudowie Zespołu Przedbramia na więzienie miejskie. 

Stan taki, po usunięciu bramy wewnętrznej i potern, zachował się do dziś. 

Brama Wyżynna 

Zarys potern bramy wewnętrznej 

Zespół Przedbramia 

Brama Złota 

Ilustracja wg Katalog zabytków sztuki Gdańsk, Główne Miasto, pod red. B.Roll i I.Strzeleckiej 



Droga Królewska – Zespół Przedbramia – rozwój budowli (10/12) 

M. Deisch, ok 1765, wg rys. F.A. Lohrmanna 

Na początku XVII w mury szyi obudowano od północy kramami, przebudowanymi w XVIII w na budynki mieszkalne; od 
strony południowej wzniesiono około połowy w XVII w parterowy budynek odwachu.  
1793-1887 (z wyjątkiem okresu 1807-14) przedbramie stanowiło własność wojska i do 1851 służyło jako więzienie. 



Droga Królewska – Zespół Przedbramia – rozwój budowli (11/12) 

1878 usunięcie obudowy wału i 
potern odsłoniło zachodnią 
elewację Katowni, w której 
1886 osadzono portale i część 
kamieniarki z rozebranej 1881 
bramy Św. Jakuba z 1635.  

Od 1887 przedbramie 
własnością władz miejskich, 
adaptowane na cele kulturalne 
i społeczne.  

Na rycinie J.C. Schultza sprzed 
1872 widać zespół przedbramia 
w formie architektonicznej 
nieomal dzisiejszej; widać, że 
wały ziemne „przechodziły” 
ponad poternami i bramą 
wewnętrzną. 



Katownia, dwubasztowe gotyckie przedbramie z 1416-8, została przebudowana 1597 przez Antoniego van Obberghena, dekoracje zostały wykonane przez 
Willema van der Meera, łącznie z bogatym wystrojem kamieniarskim szczytów. Zewnątrz budynek licowany cegłą, o zróżnicowanym kolorze, dla 
zobrazowania etapów rozbudowy, z wtopionymi w elewacje boczne, sięgającymi pierwszego piętra cylindrycznymi basztami pierwotnego przedbramia.  

Wieża Więzienna osiągnęła 
obecną wysokość w latach 1508 – 
1509, za sprawą Michała 
Enkingera,  nakryta jest hełmem, 
zrekonstruowanym wg dawnego 
projektu Antoniego van 
Opbergena, który pod koniec XVI 
w. przebudował Katownię. 

Po wzniesieniu umocnień nowożytnych zmieniono 
funkcję całej budowli z przeznaczeniem na katownię, salę 
sądową i więzienie. Po wschodniej stronie Wieży 
Więziennej znajdował się pręgierz, miejsce wielu 
egzekucji.  
W latach 1604-1858 znajdowało się tutaj jedno z 
najcięższych więzień europejskich. Kroniki nie notują 

żadnego przypadku udanej ucieczki skazańców. 

Droga Królewska – Zespół Przedbramia – rozwój budowli (12/12) 

W licu fasady 
zachodniej osadzono w  
1886 kamieniarkę 
dawnej Bramy Św. 
Jakuba, z ok. 1635.  
Nad przejazdem 
znajduje się 
interesujący stary herb 
Gdańska, 
przedstawiający dwa 
krzyże, sprzed 1454, 
oraz krzyż Zakonu 
Krzyżackiego 

Do II wojny światowej zespół 
obudowany był kamieniczkami, 
których ślady po dachach widać do 
dzisiaj. 

Ślad po przebiciu przejazdu w 
początkach XVI w. 



Wśród rzeźbiarskich elementów zdobiących wschodni szczyt Katowni zdecydowanie wyróżnia się 
zagadkowa postać bez głowy. Przez lata trwały spory pomiędzy historykami czy brak głowy był tu 
pierwotnie zamierzony, czy jest to tylko skutek jednej z wojen. Według prof. Januszajtisa, jest to rajca, 
który potajemnie wszedł w układy z wrogiem i wyrzucił klucze od bram miejskich za mury. Zdrajca został 
za ten czyn srogo ukarany. Publicznie ścięto mu głowę i ku przestrodze innych umieszczono wizerunek 
jego okaleczonej postaci na murach Katowni. Sprawę głowy zagmatwała trochę historia i nadgorliwi 
konserwatorzy, którzy w XIX wieku głowę rajcy dokleili. Stan ten utrzymał się do czasu II wojny. Prace 
konserwatorskie potwierdziły, że przekrój szyi zawiera dokładne elementy anatomiczne. To najlepszy 
dowód na to, że brak głowy był zamierzony i miał szokować! (Betix) 

Droga Królewska – Zespół Przedbramia – Dziedziniec wewnętrzny 

Około 1910 wmurowano w północną 
ścianę szyi, od wewnątrz, fragmenty 
zabytkowej kamieniarki pochodzącej z 
różnych obiektów, odnawianych lub 
rozbieranych w mieście. 



Droga Królewska – Zespół Przedbramia – Wieża więzienna 
Gotycka, murowana z cegły, przeważnie w układzie 
polskim. Wzniesiona na rzucie prostokąta. 
Siedmiokondygnacyjna, o ściętych narożach. W 
przyziemiu przejazd, od wschodu ostrołukowy, od 
zachodu o łuku odcinkowym.  
W północnej i południowej części przyziemia dwie cele 
(dawne komory strzelnicze). We wszystkich 
pomieszczeniach, do szóstego piętra, komory strzelnicze, 
zbieżne lub prostokątne, częściowo zamienione na cele 
więzienne.  
Elewacje do wysokości piątej kondygnacji gładkie, dwie 
górne nierównej wysokości, przedzielone profilem wałka 
i ujęte gzymsami, rozczłonkowane dwoma rzędami 
późnogotyckich, tynkowanych wnęk o łukach 
kotarowych, obrzeżonych profilem wałka. Wnęki 
kondygnacji szóstej większe, dzielone poziomo gzymsami, 
środkowa od zachodu szersza, o łuku odcinkowym. Na 
podokapowym tynkowym fryzie ślady sgraffitowego 
ornamentu okuciowego z 1586. Okna w oprawie 
kamiennej; osadzone we wnękach, w kondygnacji drugiej 
i trzeciej zamkniętych odcinkowo, w czwartej 
zasklepionych w ośli grzbiet.  
Dach kalenicowy, czterospadowy z drewnianym gzymsem 
wspartym na konsolach, kryty blachą. W każdej z połaci 
dachu wystawka z drewnianymi ściankami, zdobionymi 
arkadkami. Pośrodku kalenicy ośmioboczna wieżyczka o 
dwóch spiętrzonych ażurowych latarniach, zwieńczona 
hełmem z iglicą i chorągiewką. Iglice również na krańcach 
kalenicy.  

Przy 
(zamurowanym) 

przejściu na 
pręgierz 

kamienna 
konsola 

zwieńczona 
szyszką, z 

mocowanym 
łańcuchem i 

uchwytem do 
przykucia 
więźnia, i 

śladami poniżej, 
po podeście dla 

skazanych..  



Koniec cz. I 

Będę zadowolony, jeśli koleżankom i kolegom przydadzą się 
zebrane tu przeze mnie informacje. 
Jeśli macie uwagi, może propozycje uzupełnienia – proszę. 
Dziękuję! 
AT 


