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Abstract: The article presents the results of a multistage architectural and archaeological research 
conducted by the authors over the medieval fortifications of Namysłów. The introduction presents 
the current appearance of the walls and outlines the problems of the location of the city and the 
analysis of numerous source mentions about the fortification. Then, the state of research on the city 
walls is presented, the current appearance of the region divided into four sections: north, east, south 
and west. The main considerations are the results of architectural and archaeological research of 
two wall rings from the first half of the 14th century to the beginning of the 16th century. In addi-
tion, the transformations of two city gates: Krakowska and Wrocławska were discussed in detail.
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WSTĘP

Namysłów położony jest w północno-wschodniej części Dolnego Śląska, nad rzeką 
Widawą. Miasto lokacyjne zostało założone zapewne w latach 70. XIII wieku, na cyplu 
wysoczyzny ograniczonej wodami rzeki Widawy od północy oraz jej rozlewiskami 
od wschodu i północnego zachodu (Goliński et al. 2006, 32‒35). Wytyczono go na pla-
nie prostokąta, z Rynkiem pośrodku i dwoma rzędami bloków zabudowy z każdej 
strony placu. Na wyniesionym zakończeniu cypla powstał zamek. Dostępu do miasta 
broniły trzy bramy: Krakowska (Kluczborska) od wschodu (u zbiegu ulicy Krakow-
skiej i Obrońców Pokoju), Wrocławska (Brzeska) od południowego zachodu (u wylotu 
ulicy Bolesława Chrobrego) oraz Wodna od północy (w osi ulicy Armii Krajowej). Dwa 
średniowieczne obwody obronne tworzyły: mur wewnętrzny, złożony z kurtyn i baszt, 
oraz tzw. parkan, od zewnątrz wzmocniony bastejami, przystosowany do użycia broni 
palnej. Obwarowania Namysłowa poddano modernizacji w II połowie XVII wie-
ku, kiedy to od 1653 r. rozpoczęto usypywanie płaszcza fortyfikacji bastionowych 
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(Goliński et al. 2006, 164‒165). Ich niwelacja rozpoczęta została w 1764 r., a rozbiórkę 
średniowiecznych murów, w tym całkowicie niektórych baszt, oraz bram Wodnej 
i Wrocławskiej przeprowadzono w XIX wieku (Katalog 1965, 44‒46; Przyłęcki 1987, 
145; Goliński et al. 2006, 174). Na początku II połowy tego stulecia na zasypanej fosie 
założono promenadę, biegnącą wzdłuż murów po stronie północnej i południowej 
miasta (Bimler 1940, 86; Chrzanowski, Kornecki 1965, 44). Zapewne wtedy zostały 
pokazane niektóre relikty umocnień zewnętrznych strony południowej.

Z wewnętrznego muru miejskiego zachowane są jedynie odcinki (ryc. 1). Wschodni 
biegnie wzdłuż ulicy Fortecznej i składa się się z zespołu wieży i Bramy Krakowskiej 
oraz dochodzącej do nich od północy kurtyny z trzema basztami. Po stronie północ-
nej miasta wyeksponowane są dwa odcinki – krótszy na tyłach kościoła parafialnego 
z jedną łupiną oraz dłuższy, rozciągający się pomiędzy wylotem ulicy Armii Kra-
jowej a klasztorem pofranciszkańskim, z zachowanymi sześcioma basztami, dwo-
ma przepustami nad korytem Widawy, a także reliktem danskeru w rejonie młyna 
miejskiego. Z wewnętrznego muru miejskiego strony południowej widać fragmenty 
różnej długości z różnie zachowanymi siedmioma basztami, w tym jedną półkolistą, 
a ekspozycję zewnętrznego tworzą jego poprzerywaną linię i trzy basteje. W okresie 

Ryc. 1. Namysłów, średniowieczne fortyfikacje miejskie z chronologicznym rozwarstwieniem (A – I po-
łowa XIV wieku (istniejące i eksponowane/stwierdzone w wykopach); B – II połowa XIV wieku (istnie-
jące i eksponowane/stwierdzone w wykopach); C – od 1388 do około 1415 r. (istniejące i eksponowane/
stwierdzone w wykopach); D – II połowa XV wieku do początku XVI wieku (istniejące i eksponowane/
stwierdzone w wykopach); E – rekonstruowany przebieg murów; Z – zamek; KP – kościół parafialny pw. 
św. Piotra i św. Pawła, KF – kościół i klasztor franciszkanów; R – ratusz, M – młyn miejski, BKr – Brama 
Krakowska; BWr – Brama Wrocławska, BWo – Brama Wodna; WP – Wieża Piekalska; WK – Wieża 
Karczmarska; D? – Dansker; 1-37 – numery wież i baszt. Oprac. autorzy
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powojennym poddano konserwacji eksponowane partie murów. Ich renowacja w la-
tach 60. XX wieku, z wyjątkiem odcinka od północno-zachodniego naroża miasta 
do przepustu Młynówki, nie została poprzedzona badaniami (Chrzanowski, Kornecki 
1965, 44, 45). Zabezpieczone wtedy mury wyróżnia kolor cegieł, zaprawa cementowa 
i szybko postępująca destrukcja lica.

ANALIZA ŹRÓDEŁ I LITERATURY

Informacje dotyczące przebiegu i czasu budowy średniowiecznych murów obronnych 
Namysłowa, a także o niektórych ich rozwiązaniach, zawiera kronika J. Frobena 
(Froben) – sprawującego funkcje publiczne w mieście, pisarza i notariusza w latach 
1495‒1510 (Dybeck 1909). Wszystkie zawarte w niej wzmianki zostały powtórzone 
w kronice pastora W. Liebicha, wydanej w 1862 r., który część z nich zinterpretował 
oraz zawarł kilka innych nieznanego pochodzenia (Liebich 1862)1.

Źródłem niezwykle cennych informacji o ukształtowaniu średniowiecznych forty-
fikacji oraz zespołów bramnych Namysłowa są plany i widoki miasta. Najstarszy plan 
pochodzący z roku 1671, opracowany przez T. Henela, przedstawia rzut podwójnego 
obwodu obronnego oraz projekt jego modernizacji o sześć bastionów i dzieło rogowe 
w rejonie zamku (Czaja 2015, tab. 8)2. Plan autorstwa D. Pezolda z 1718 r. – porucznika 
korpusu inżynierskiego wojsk cesarskich – pokazuje miasto otoczone podwójnym 
obwodem średniowiecznych murów z narysem fortyfikacji nowożytnych (Czaja 2015, 
tabl. 9)3. Warto nadmienić, że na arkuszu z planem zawarta jest także panorama miasta 
od północy, a także przekroje murów gotyckich oraz wałów nowożytnego obwodu. 
Architekturę murów i bram z budynkami do nich przyległymi obrazują dwa plany 
widokowe miasta F.B. Wernera z około połowy XVIII wieku. Również tego autora 
są dwie panoramy miasta od północy oraz rycina ruin kościoła św. Jerzego i św. Du-
cha z pobliską wieżą Bramy Wrocławskiej z budynkiem odwachu (?) i przejazdem 
bramnym (Czaja 2015, tab. 10, 11, il. 2, 8)4 (ryc. 2, 3).

Problematyka średniowiecznych fortyfikacji Namysłowa zaprezentowana zosta-
ła po raz pierwszy przez H. Lutscha, który wspomniał o reliktach murów i określił 
początek ich budowy na rok 1350 (Lutsch 1889, 499). Obszerniej zagadnienie to omó-
wił K. Degen (Degen et al. 1939, 123‒126). Opierając się na wzmiankach w kronice 
J. Frobena, uznał, że w 1350 r. otoczono miasto murami, a w roku 1371 istniały dwie 
bramy: Krakowska (Kluczborska) i Wrocławska (Brzeska). Jako następne zrealizo-
wano w 1388 r. Bramę Wodną z wieżą, w 1390 – strażnice na murze i przy niektórych 
wieżach, w 1394 – Wieżę Piekarską na tyłach kościoła parafialnego, w 1396 – Bra-
mę Wrocławską z wieżą, w 1398 – Wieżę Karczmarską przy Bramie Krakowskiej 

1  Ostatnia kronika miejska autorstwa Koschynego uważana jest za zaginioną.
2  Staatsarchiv Wien, sygn. K IIf 48‒38 E.
3  Oberlausitzische Bibliothek der Wisssenschaften, Görlitz, sygn. Kte IX 7.
4  Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Zbiorów Graficznych, sygn. 59029; nr inw. 

R551, tom I, s. 582‒583; nr inw R551, t. IV, s. 430, nr inw R551, t. IV, s. 436‒437; nr inw. R 551, tom I, s. 594.
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Ryc. 2. Namysłów, plan widokowy miasta z połowy XVIII wieku wg F.B. Wernera. Rycina ze zbiorów 
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (nr inw. R 551, tom I, s. 582-583)

Ryc. 3. Namysłów, Brama Wrocławska z odwachem 
z około polowy XVIII wieku wg  F.B. Wernera. Frag-
ment ryciny ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu (nr inw. R 551, tom I, s. 594)

oraz Oborową przed zamkiem. W 1415 r. zakończono realizację muru miejskiego, 
zamykając obwód ostatnim odcinkiem biegnącym na zachód od Bramy Wodnej. 
W sprawie młodszego, bastejowego pierścienia fortyfikacji K. Degen ograniczył się 
do wymienienia części wzmianek z zawartych w kronice J. Frobena. Bardzo obszernie 
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tematykę średniowiecznych fortyfikacji miejskich poruszył K. Bimler (1940, 78‒90). 
Bazując na zapiskach źródłowych J. Frobena oraz planach Namysłowa, uznał on, 
że w 1350 r. rozpoczęto budowę muru miejskiego od strony wschodniej z Bramą Kra-
kowską, a następnie kontynuowano jego realizację od północy i południa, posuwając 
się ku zachodowi. Pierwotny mur składał się z kurtyny zwieńczonej krenelażem, 
wzmocnionej występami łupinowymi tej samej wysokości jak ona. Wzniesiono go 
w wątku jednowozówkowym, z glazurowanymi główkami, na fundamencie z kamieni 
polnych. Brama Krakowska miała formę prostopadłościanu wyrastającego ponad 
mur. Pozostałości takiego rozwiązania pierwotnego muru obronnego K. Bimler do-
patrzył się w zachowanej wieży Bramy Krakowskiej oraz w murze odchodzącym 
od niej na północ. Prowadząca od zachodu do miasta pierwsza Brama Wrocławska, 
znajdująca się na linii wylotu ul. Klasztornej (ob. Bolesława Chrobrego), mogła być 
murowana lub jeszcze o konstrukcji drewnianej. Zdaniem K. Bimlera mur miej-
ski w drugiej fazie realizacji, trwającej 20‒30 lat, został wzmocniony wieżami za-
mkniętymi od strony miasta lub łupinowymi, o funkcji strażnic. W 1388 r. powstała 
Brama Wodna z wieżą. Do strażnic należały Wieża Piekarska postawiona w 1394 
r. w północno-wschodnim narożu obwodu i Wieża Karczmarska, zwana Wysoką, 
zbudowana w 1398 r. w narożu południowo-wschodnim oraz Oborowa – położona 
w okolicy zamku. W 1390 r. wzniesiono nową Bramę Wrocławską o lokalizacji znanej 
z rysunków F.B. Wernera. Baszty rozmieszczono w odstępach co około 40 metrów. 
W miejscach szczególnie niebezpiecznych wzniesiono wieże zamknięte od strony 
miasta. Ich lokalizacje zostały przedstawione na planie. Spośród zachowanych wież 
K. Bimler opisał pobieżnie znajdującą się przy Bramie Krakowskiej i dwie łupinowe, 
prostokątną i cylindryczną, występujące po stronie południowej miasta. Omówienie 
bastejowego pierścienia umocnień zawiera rekonstrukcję procesu ich budowy, opartą 
na wzmiankach w kronice J. Frobena, lakoniczny opis wyeksponowanych pozostałości 
po stronie południowej, oraz stwierdzenie, że równolegle wymurowano przedpiersie 
na murze wewnętrznym z silnie rozglifionymi strzelnicami (Bimler 1940, 80‒88). 
W kolejnej publikacji K. Bimler, polemizując z K. Degenem, podkreślił m.in., iż straż-
nice wzmiankowane w kronice J. Frobena stanowiły dzieła w murze miejskim oraz 
wytknął pominięcie niektórych zapisów kronikarza, mówiących o strażnicach, ob-
wodzie bastejowym i Bramie Krakowskiej (Bimler 1941, 46‒48). Kompilację poglądów 
K. Degena i K. Bimlera opublikowali Tadeusz Chrzanowski oraz Marian Korniecki 
(Chrzanowski, Kornecki 1965, 44‒46). Lapidarny opis murów, z określeniem czasu 
ich powstania na lata 1350‒1359 opublikowali M. Przyłęcki i J. Pilch (Przyłęcki 1987, 
144‒146; Pilch 2006, 118‒119).

Badania średniowiecznych murów miejskich zostały zapoczątkowane przez auto-
rów artykułu w 2005 r. analizą wyeksponowanych partii oraz fundamentu przyziemia 
kurtyny i baszty, odkrytych w budynku przy ul. Fortecznej, na południe od Bramy 
Krakowskiej (Lasota, Legendziewicz 2006). Następnie szczegółowo rozpoznano wieżę 
Bramy Krakowskiej z dochodzącymi do niej od południa oraz północy odpowiednio 
otworem bramnym i odcinka kurtyny (Legendziewicz 2010, 106‒108), jak również 



A. Legendziewicz, C. Lasota172

niedostępny dotąd mur na tyłach budynków przy ul. Piastowskiej (Legendziewicz 
2011). Podczas remontu budynku znajdującego się w południowo-wschodnim narożu 
miasta zarejestrowano relikty wieży Karczmarskiej. Wyniki wyszczególnionych wy-
żej badań zostały ujęte w syntetycznym ich opracowaniu (Czaja 2015, 13‒14). Badania 
architektoniczno-archeologiczne prowadzone w związku z wymianą nawierzchni ulic 
ujawniły pozostałości zespołu budowli Bramy Wrocławskiej, zachodniego biegu kur-
tyny wzdłuż ul. St. Dubois, a także przedbramia Bramy Krakowskiej (Legendziewicz 
2012a; 2012b; Wodejko 2012)5.

CHRONOLOGIA BUDOWY I ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
ŚREDNIOWIECZNYCH FORTYFIKACJI

Wyniki przeprowadzonych badań średniowiecznych murów miejskich stawiają w no-
wym świetle niektóre z kwestii dotyczących procesu budowy wewnętrznego ich 
pierścienia. Mur zamykający miasto od wschodu razem ze wschodnim odcinkiem 
osłaniającym go od północy był zbudowany w wątku dwuwozówkowym. Oryginalne 
partie jego lica w tym wątku widoczne są w ścianie wschodniej wieży nr 18, na do-
chodzącym do niej odcinku kurtyny z zachowanym krenelażem, w wieżach nr 16, 
17, w przyziemiu wieży nr 12 i murze z obu jej stron. Wymienione pierwotne baszty 
wykraczały prawie całym obwodem przed kurtynę. Mur w wątku dwuwozówkowym 
biegł również na południe od Bramy Krakowskiej, co stwierdzono, badając zachowane 
przyziemie kurtyny z fragmentem ściany wieży nr 21, odkryte w trakcie remontu 
budynku o formie hali. Nie można wykluczyć, że pierwotna brama prowadząca 
do miasta od wschodu miała inną lokalizacją od zachowanej i mogła znajdować się 
przy baszcie nr 18 w osi ulicy Krakowskiej (Czaja 2015, 11, 14)6 (ryc. 1).

Mur zamykający miasto od południa został wzniesiony w wątku jednowozówko-
wym, dekoracyjnym, z ciemnymi główkami, tzw. zendrówkami i spoinami płaskimi 
z rysą. Wątek ten przewija się między zrekonstruowanymi partiami lica muru od wieży 
nr 23 w południowo-zachodnim narożu obwodu do ostatniej z wyeksponowanych 
na zachodzie nr 35 oraz w przyziemiu dwóch baszt sąsiadujących z nią, odkrytych 
podczas prac ziemnych w 2012 r. (Legendziewicz 2012b). Trzy wieże otwarte do miasta, 
półcylindryczna nr 26 i dwie prostokątne nr 29 oraz nr 35, mają zachowane otwory 
szczelinowe. Baszty zbudowane na planie prostokąta różniły się gabarytem i roz-
wiązaniem układu w odniesieniu do kurtyny. Niektóre z zachowanych od początku 
wyrastały ponad kurtynę. Mur w zachodniej części północnego obwodu, między 
wieżami 3 i 10, był zbudowany w wątku jednowozówkowym, z nielicznymi, przypad-
kowo rozmieszczonymi zendrówkami.

5  Kierownictwo prac wykopaliskowych sprawował Eryk Wodejko, a zespół badawczy tworzyli: 
Krzysztof Sadowski, Maciej Krzywka, Łukasz Skolasiński, Grzegorz Ciara i Mariusz Caban, konsultacji 
udzielali: Roland Mruczek, Cezary Buśko oraz Andrzej Legendziewicz. 

6  Tezę tę w oparciu o deformację rozmierzenia miasta lokacyjnego oraz wyniki badań autorów 
wysunęła M. Chorowska (Atlas 2015, 11).
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Zapis J. Frobena z 1348 r. informuje, że w poprzednich latach miasto nie miało przy 
kilku (niektórych) bramach murów i wież o czym wiem z kilku (niektórych) wilkierzy 
i innych historii. Jeszcze z obu stron, od południa i północy od stawów było same z blan-
kami i fosą, zostały wyznaczone przez urzędników cesarskich (In vorgangen Jaren dy 
Stadt nicht dem bey den thoren etlich besets(ung) mit mawern und thorme gehabt als 
ich auß etlich(e)n wilkern un(d) and(e)ren geschichte und name habe. Sonst an beyden 
seyt(e)n n(e)mlich kegen mittag und mitternacht kegen den teich(e)n alleyne mit blanken 
und graben besesaget gewest ist hat seyne keyserliche amt dy gelegnet der Stadt und 
der stelle gemercket) (Froben, k. 1v). W świetle kolejnych wzmianek kronikarskich 
pod datą: 1349 – przy mieście nakazano zbudować cegielnie, pierwszą przed Bramą 
Wrocławską, drugą i trzecią przed “crompgasse”, czwartą przed Bramą Krakowską przy 
starej gliniance (Froben, k. 1v); 1350 – od tegoż roku rozpoczęto podstawę (fundament) 
pod mur w mieście (Froben, k. 1v); 1359 – cesarz Karol IV, który dawał na budowę muru 
miejskiego 50 grzywien, nakazał przekazywać ze swoich dochodów 15 grzywien rocznie 
aż do zakończenia budowy muru (Froben, k. 2). Kronikarz nie wspomniał o murze 
zamykającym miasto od strony wschodniej, z której było największe zagrożenie. 
Można domyślać się, że kurtyna i baszty wzniesione w wątku dwuwozówkowym 
powstały tutaj wcześniej od wyznaczonego przez urzędników cesarskich po stro-
nie południowej oraz północnej od stawów. Po włączeniu do ziem Korony Czeskiej 
w 1348 r., Namysłów stał się ważnym punktem strategicznym na pograniczu z Kró-
lestwem Polskim. Tłumaczy to zaangażowanie się monarchy w sprawę obronności 
miasta. Zapisy w kronice J. Frobena oraz rozpoznane różnice w wątkach i kolorystyce 
lica zachowanych odcinków muru wskazują, że wzmianka z datą 1350 o rozpoczęciu 
budowy fundamentu pod mur dotyczyła jego realizacji od strony południowej. Przed-
sięwzięcie to poprzedziło założenie czterech cegielni. Do końca lat 50. XIV wieku nie 
były prowadzone w mieście większe inwestycje budowlane. Realizację murowanego 
zamku oraz ratusza rozpoczęto w latach odpowiednio 1360 i 1374 (Froben, k. 2; k. 4). 
Istniejące kościoły parafialny i minorytów przebudowano w 1. połowie XV wieku 
(Lasota, Jędrusik 2003, 29‒40; Lasota, Legendziewicz 2005, 21‒33). Mur zbudowany 
w wątku jednowozówkowym, z tzw. zendrówkami, biegnący po stronie południowej 
miasta zawierał Bramę Wrocławską o lokalizacji znanej z badań i planów archiwal-
nych. Zachowane jego partie obejmują regularnie rozplanowane miasto lokacyjne 
i teren z klasztorem franciszkanów oraz szpitalem, stanowiący wcześniej własność 
książęcą (Goliński et al. 2006, 40, 41; Lasota, Jędrusik 2003, 36, 37) (ryc. 1).

Kronikarz w zapisie opatrzonym datą 1415 wspomniał, że mur obiegający mia-
sto od południa, północy i od stawów został wzniesiony, przy Bramie Wodnej jeszcze 
kilka lat był murowany (Dy mawer an der Stadt beygen den mittage mitternacht und 
den Teichen uffgefurdt verbrocht ist wurden ausgemawern bey dem wasserthor das 
noch etlichen Jahren gemawert) (Froben, k. 14). Realizację Bramy Wodnej z wieżą 
rozpoczęto w 1388 r. (Froben, k. 14). Od miejsca tej bramy w kierunku zachodnim 
występują fragmenty muru w wątku jednowozówkowym, z nielicznymi, nieregularnie 
rozmieszczonymi zendrówkami. W 1418 r. nie było go jeszcze w rejonie młyna nad 
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Młynówką, przepływającą wewnątrz miasta zakolem. Woda na zbudowany w tymże 
roku młyn płynęła przez starą groblę i rowem, gdzie od północy stoi młyn, koło wału 
przed rzeźnią aż do domku nad fosą (Dy mohle yn dy Stadt zu bawen. (……). Eyner 
flutryne durch den alden tham und den mohl grab(e)n wo in noderssitig sein wart. 
Das walls von den kuttel-hoffe bis zur dem hawß graben zu lobphfolen) (Froben, k. 4). 
Na zachód od Bramy Wodnej powstały baszty otwarte od strony miasta, z których 
rozpoznane badaniami miały od zewnątrz formę ryzalitów. Baszta nr 9 położona 
najbliżej Bramy Wodnej ma zachowane relikty zwieńczenia. Na wysokości około 5,7 m 
nad obecnym poziomem terenu widoczny jest rząd pięciu kwadratowych otworów 
o wymiarach około 14/14 cm, w rozstawie od 100 do 120 cm. Stanowią one zapewne 
relikt wsporników drewnianego ganka hurdycji, obiegającego koronę murów baszty 
z trzech stron: od północy, wschodu i zachodu. Analogiczne zwieńczenie miała także 
kurtyna. Po wschodniej stronie łupiny stwierdzono dwa kolejne otwory na tym samym 
poziomie. Lico wymurowano, starannie wykonując gładką spoinę z rysą i malując 
je w kolorze czerwonym (Legendziewicz 2011, 6‒7). W załamaniu kurtyny pomiędzy 
basztami nr 5 i 6 znajduje się masywna przypora, będąca prawdopodobnie pozosta-
łością danskeru miejskiego, wspomnianego w zapisie kroniki, opatrzonym datą 1396 
(Das Danczker Hawβ oder dy Cloaka uff dem teiche. In deβem und uffgericht am ersten 
ist wurdem) (Froben v. 10). Z uwagi na bliskość odnogi rzecznej w murze wykonano 
dwa przepusty, zasilające w wodę młyn miejski (ryc. 4, 5).

Ryc. 4. Namysłów, północny odcinek murów, wschodni przepust Młynówki, widok od 
strony miasta. Fot. A. Legendziewicz
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Przed zakończeniem budowy muru na zachód od Bramy Wodnej została prze-
prowadzona modernizacja już istniejących jego partii. J. Froben zanotował: 1390 
– Dy wachthewßer an der mawer und etgliche thorme bey und yn deßem Jahren 
vo(n) meyßter Eynetz am gemew(er) erhab(e)n seyn (Froben, k. 6); 1394 – Der Becker 
thorm vormals der foyter thorm gena(n)t. In deßem Jahr off gefurde und gebawen ist 
wurden (Froben, k. 10); 1396 – Der thorm an den breslisschen thor. In dem Jahr aber 
dy maw(e)r erhaben und vorbrecht ist wurden durch eyn meyst(er) Eintz gewanth 
volendet (Froben, k. 10); 1398 – Der Cretschmer Thorm vor g(e)nant der hoche thorm. 
In deßem Jahr an gehaben wart auß dem grunden zu bawen. Der Kuhesthal Thorm 
vor dem Schlosse an der brocken legende (Froben, k. 10). Analiza wzmianek wskazuje, 

Ryc. 5. Namysłów, północny odcinek murów, zachodnia para przepustów 
Młynówki, widok od strony miasta. Fot. A. Legendziewicz
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że w 1390 r. powstały niektóre wieże w wyniku nadbudowy i zamknięcia od stro-
ny miasta występów łupinowych, a także ganek, biegnący na poziomie krenelaża; 
w roku 1396 była podniesiona wieża przy Bramie Wrocławskiej; w latach 1394, 1398 
zbudowano wieże: odpowiednio Piekarską i Karczmarską, w narożach północno-
-wschodnim i południowo-wschodnim miasta. Zachowane dolne partie ścian Wieży 
Karczmarskiej są zbudowane w wątku jednowozówkowym, jednobarwnym (ryc. 6). 
Można wnioskować, że w czasie modernizacji umocnienia od strony wschodniej 
miasta również zbudowano nową Bramę Krakowską razem ze stojącą przy niej wieżą 
i odcinek kurtyny do następnej baszty w kierunku północnym. Na kurtynie między 
wieżą przybramną i sąsiadującą z nią od północy występują pozostałości krenelaża, 

Ryc. 6. Namysłów, południowo-wschodni narożnik obwodu, wieża 
Karczmarska z eksponowanymi licem w partii przyziemia, widok od 
strony południowej. Fot. A. Legendziewicz
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biegnącego na wysokości 6 m, licząc od fundamentu wykonanego z eratyków. Blanki 
o długości 3,1 m były rozmieszczone w odstępach około 1 m. Na tym samym poziomie 
znajduje się zachowany fragment krenelaża kurtyny zbudowanej w wątku dwuwo-
zówkowym, dochodzący od południa do wieży nr 17. O przebudowie wieży sąsiadu-
jącej z przybramną świadczy przesunięcie kurtyny o grubość muru na styku z nią. 
W wypadku muru osłaniającego miasto od najbardziej zagrożonej strony wschodniej 
brakuje przesłanek, by powiedzieć, czy pierwotne dzieła flankujące kurtynę były o tej 
samej wysokości, co ona, czy też ją przewyższały. Można jednak wskazać, że wydat-
nie podwyższono jego wartość obronną. Wzmianka w kronice mówi o wykonaniu 
w 1428 r. fosy zewnętrznej i wału przed Bramą Krakowską (Froben, k. 20). Być może 
tym umocnieniem została zabezpieczona cała strona wschodnia miasta. Przykłady 
wież nr 29 i 35 najwyżej zachowanych z wyeksponowanych po stronie południowej 
miasta mogą świadczyć, że w tej linii od początku wyrastały one nad kurtynę. Za-
chowane są one do wysokości 7,5 m, ze strzelnicami o prześwitach szczelinowych, 
zaczynających się na poziomie 5,7 m. Nowym dziełem tej strony muru miejskiego 
była zapewne szyja bramna oraz nadbudowa wieży przy Bramie Wrocławskiej, której 
realizację według przytoczonej wzmianki kronikarskiej ukończono w 1396 r. W za-
pisie z datą 1398 została wspomniana Wieża Oborowa, stojąca przed zamkiem, przy 
moście (Froben, k. 10). Z tak określoną lokalizacją można identyfikować zapewne 
basztę nr 1 w północnym odcinku murów.

Wewnętrzny mur osłaniający miasto był sprzężony z zamkiem, którego budowę 
w miejscu wcześniejszego z drewna i gliny zaczęto w 1360 r. (Froben k. 2v). Jego 
pierwotne założenia tworzyły mur obwodowy i późniejsze skrzydło północne z ry-
zalitem (Bimler 1940, 90‒92). W 1533 r. utworzono podzamcze, wznosząc budynek 
z bramą, zamykający od wschodu dziedziniec ograniczony od północy oraz południa 
odcinkami kurtyny muru obronnego miasta. Wyeksponowany od północy odcinek 
kurtyny jest z licem o wątku jednowozówkowym. Na czas włączenia murów miej-
skich do zamku mogą wskazywać przytoczone wyżej, zawarte w kronice J. Frobena, 
wzmianki o wieżach z nim sąsiadujących, Oborowej i działaniach budowlanych przy 
wieży Bramy Wrocławskiej.

Wewnętrzny obwód fortyfikacji miejskich zawierał 37 wież. Nad poziomem tere-
nu zachowały się do różnej wysokości relikty 17 wież, wyeksponowanych i ukrytych 
w budynkach, w tym jednej półcylindrycznej. Tych ostatnich w linii południowej 
muru mogło być więcej. Układ znanych nam wież w odniesieniu do kurtyny był różny. 
Występujące od Bramy Wodnej w stronę zamku wykraczały na zewnątrz kurtyny 
płytkimi ryzalitami. Inną grupę stanowiły wieże bramne oraz te z południowych, 
do których kurtyna dochodziła w połowie ich obwodu. Wież wykraczających całym 
obwodem na zewnątrz kurtyny były dwie narożne: Piekarska od północy i Karczmar-
ska (Prochowa) od południa. Wieże te oraz usytuowane przy bramach Krakowskiej 
i Wrocławskiej na rysunkach D. Petzolda z 1718 r. i F.B. Wernera z około połowy 
XVIII wieku zostały przedstawione jako górujące nad pozostałymi (ryc. 2). Najwyż-
sza była zapewne wieża przy Bramie Krakowskiej, pięciokondygnacyjna, pierwotnie 
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mająca około 28 m wysokości. Wieże wzmacniające kurtynę były rozmieszczone 
w odstępach od 21 do 36 m.

Przed mieszczącą się w wieży Bramą Wodną było przedbramie, które widać na pla-
nach twierdzy z 1671 i 1718 r. W świetle zapisu w kronice J. Frobena także do Bramy 
Wrocławskiej prowadził most zwodzony (Froben, k. 139). Podobne rozwiązanie miał 
prawdopodobnie wjazd do miasta od wschodu, gdzie na planach archiwalnych widać 
most i po drugiej stronie fosy przedbramie flankowane wieżyczkami.

Wzmianki w kronice J. Frobena potwierdzają realizację etapami w 2. połowie 
XV wieku zewnętrznego, dostosowanego do broni palnej, pierścienia murów miej-
skich, który tworzyła niska kurtyna – parkan i basteje. Annalista odnotował budowę 
w roku: 1462 – parkanu (parchem) przed Bramą Wodną; 1466 – bastei (pastey) przy 
Bramie Wodnej; 1471 – „parkanu przed Bramą Krakowską, na wale zewnętrznym; 
1488 – bastei przy szkole, za kościołem i dachu nad parkanem; 1493 – jednego parkanu; 
1497 – parkanu za Wieżą Kaczmarską; 1499 – parkanu od Bramy Krakowskiej naprze-
ciw pastwiska i z tyłu Wieży Piekarskiej (Froben, k. 45, 58, 68, 123, 133, 139v). Wszystkie 
te wzmianki dotyczą budowy muru zewnętrznego po stronie wschodniej i północnej 
od Bramy Wodnej do Wieży Piekarskiej. Czytelna część innego zapisu z datą 1499 
informuje o bastei z tyłu kościoła szpitalnego św. Jerzego i św. Ducha oraz parkanie 
w pobliżu Wieży Krakowskiej (Froben, k. 139). Kościół szpitalny znajdował się we-
wnątrz miasta, blisko Bramy Wrocławskiej. Ostatni zapis w kronice jest z datą 1503. 
Możliwe jest zatem, że realizacja umocnienia z bastejami trwała jeszcze w XVI wieku, 
na co wskazują relikty niewielkiego odcinka ze strzelnicami, położonego na północ 
od wieży Bramy Krakowskiej. Zewnętrzny pierścień murów miejskich, na planach 
Namysłowa z 1671 i 1718 r., obejmuje miasto, z wyjątkiem odcinków między Bramą 
Wodną a Wieżą Piekarską i od tejże do Bramy Krakowskiej. O ich istnieniu wiemy 
z zapisów kronikarskich – musiały zatem ulec rozbiórce podczas fortyfikowania 
Namysłowa bastionami w połowie XVII wieku (Bimler 1940, 88; Czaja 2015, tabl. 8, 9).

Z kroniki dowiadujemy się o zabezpieczeniu dachem poziomu bojowego muru. 
Innych informacji o jego wyglądzie i konstrukcji dostarczyła analiza wyeksponowa-
nych pozostałości od strony południowej miasta. Wychodzący ponad obecny poziom 
terenu fundament filarowo-łękowy i o formie ławy tworzą eratyki, związane zaprawą 
wapienną. Na krawędzi lub zboczu wyniesienia ciągnącego się od południowo-za-
chodniego naroża miasta do wylotu ul. Jagiellońskiej był założony fundament arka-
dowy. Najpełniej wyeksponowany jego odcinek tworzyły, trójramienne filary i łęki. 
Na zwróconych ku sobie ramionach filarów zostały oparte łęki o grubości jednej 
cegły, dźwigające ścianę. Z trzeciego ramienia każdego z filarów wyrastała skarpa 
o tej samej wysokości, co ściana. Skarpy te nie zostały uwzględnione w wykonanej 
ekspozycji muru. Były one o grubości 70‒75 cm, rozmieszczone w odstępach około 
6-metrowych. Strzelnice dla ręcznej broni palnej, z prześwitami kolistymi i prosto-
kątnymi, zlokalizowano blisko skarp, po dwie w każdej ich parze.

Z muru postawionego w dolinie, na ławie fundamentowej przetrwały pokaźne 
fragmenty z oryginalnym licem w wątku jednowozówkowym, płaskimi spoinami 
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i otworami dla ręcznej broni strzeleckiej. Zewnętrzne lico muru na znacznej długo-
ści urywa się na jednym poziomie, w odległości 3 m od fundamentu. Można więc 
wskazać, że taka była jego wysokość do linii zwieńczenia. Wnęki strzelnic prostokąt-
nych mają silnie rozglifione ościeże, nakryte sklepieniami odcinkowymi. Na planie 
twierdzy D. Petzolda z 1718 r. zostały zaznaczone trzy basteje na odcinku od młyna 
do zamku i siedem w linii obwodu południowego, włącznie z czworoboczną w po-
łudniowo-wschodnim narożu miasta. Do czasu wykonania schematycznego planu 
miasta w 1865 r. przez W. v. Alekiewicza7 przetrwały cztery basteje (w tym jedna 
wieloboczna) na odcinku dochodzącym do Wieży Karczmarskiej. Na planie, opubli-
kowanym przez K. Bimlera, zostały zaznaczone cztery razem z narożną. Obecnie wy-
eksponowane są trzy, dwie półkoliste i wschodnia pięcioboczna. W środkowej z nich 
występują trzy strzelnice, których rekonstrukcja budzi podejrzenie co do lokalizacji 
i poziomu otworów. Usytuowanie bastei nie koresponduje z zaznaczoną na wspo-
mnianych planach, strzelnice zaś są prawie na poziomie fundamentu arkadowego 
muru, dochodzącego do niej od zachodu. Basteję środkową K. Bimler określił jako 
zrekonstruowaną. Zachodnia półkolista, o średnicy 9 m w obrysie zewnętrznym, 
miała taką grubość jak mur i była z nim związana. Szerokość i długość pięciobocznej, 
zniszczonej częściowo bastei wschodniej w obrysie zewnętrznym wynosiła 2,8 × 4,4 m 
(Bimler 1940, 85). Basteje półkolista i pięcioboczna, według wymiarów podanych 
przez K. Bimlera, stanowiły wysunięte przed mur pozycje dla ręcznej broni palnej.

Na rysunkach miasta – panoramie na planie D. Pezolda z 1718 r. oraz na panora-
micznym planie widokowym F.B. Wernera z około połowy XVIII wieku pod zwień-
czeniem kurtyny wysokiego muru z wieżami występują strzelnice. Zachowane są one 
na odcinku kurtyny dochodzącym od północy do wieży przy Bramie Krakowskiej. 
Wykonano je w wyniku przebudowy krenelaża w czasie realizacji muru flankowanego 
bastejami. Wprowadzono wtedy w prześwity krenelaża wąskie otwory szczelinowe 
o wychodzących z wnęk rozglifionych ościeżach, a w blankach przebito dodatkowe 
strzelnice.

ZESPÓŁ BRAMY KRAKOWSKIEJ (RYC. 7‒10)

Budowę nowego zespołu Bramy Krakowskiej, złożonego z wieży, przejazdu bramnego 
wraz z szyją oraz odcinkiem kurtyny, realizowano, jak już wspomniano, w czasie 
modernizacji wewnętrznego pierścienia murów miejskich u schyłku XIV wieku, 
bliskim budowie narożnych wież: Karczmarskiej i Piekarskiej. Dominującym ele-
mentem jest wieża wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu o bokach długości 
około 7,6 m i 7,8 m oraz wysokości sięgającej 26 m nad obecnym poziomem terenu. 
Jej wnętrze podzielone zostało na co najmniej siedem kondygnacji. Najniższą kon-
dygnację stanowił loch głodowy, nakryty sklepieniem odcinkowym, opartym na od-
sadzce z ukształtowanym w trakcie wznoszenia oporem. Dostęp do niego zapewniał 

7  Herder Insytut Marburg, sygn. BAG 1707.
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Ryc. 7. Namysłów, zespół Bramy Krakowskiej, elewacja wschodnia z chronologicznym rozwarstwieniem 
murów i rekonstrukcja attyki z około połowy XVI wieku. Oznaczenia: A – zachowane mury z  1396 r., 
B – linie rekonstrukcyjne. Oprac. A. Legendziewicz
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kolisty otwór umożliwiający opuszczanie więźniów. Kolejne kondygnacje nakryte 
drewnianymi stropami, opartymi na odsadzkach, dostępne były dzięki drabinom. 
Ich wnętrza doświetlono otworami szczelinowymi, umieszczonymi w głębokich 
wnękach nakrytych łękami odcinkowymi grubości ½ cegły. Na poziomie +9,85 m 
umieszczono jeden otwór w ścianie wschodniej, na poziomie +13,80 – trzy: od północy, 
wschodu i południa, a na wyższych – cztery. Na ścianach bocznych wnęk zachowane 
są rytowane napisy i rysunki – najstarszy z 1418 r. – wykonywane zapewne przez 
strażników. Najwyższa zachowana obecnie kondygnacja na poziomie +24,80 m ma 
w każdej ze ścian po dwa otwory niepełnej wysokości, sięgającej 1,8 m i szerokości 
około 1 m. Od zewnątrz ich pionowe krawędzie mają przymyki szerokości i głębo-
kości ½ cegły, będące prawdopodobnie reliktem zamknięcia otworów drewnianymi 

Ryc. 8. Namysłów, zespół Bramy Krakowskiej, rzut przyziemia i poziomu +4,5 z chrono-
logicznym rozwarstwieniem murów. Oznaczenia: A – około 1396 r., B – z 1471 r., C – bruk 
średniowieczny, linie rekonstrukcyjne – wykropkowano. Oprac. A. Legendziewicz, przed-
bramie wg E. Wodejki
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klapami. Analiza widoku miasta autorstwa F.B. Wenera wskazuje, że wykrój nadproży 
tych otworów mógł być prostokątny lub odcinkowy (ryc. 2, 10).

Wejście do wieży zlokalizowano od strony miasta, w elewacji zachodniej, na wyso-
kości około 9,8 m nad obecnym poziomem terenu. Prostokątny otwór nakryty łękiem 
półkolistym umieszczono na poziomie galerii drewnianej, którą dźwigały wsporniki 
osadzone w murach. Łączył on zapewne ganek kurtyny po stronie północnej wieży 
z jej kondygnacją nad przejazdem bramnym. Gładkie elewacje wieży wzniesiono 
w wątku jednowozówkowym, dwubarwnym, z główkami pokrytymi niebieskawym 
szkliwem. Stwierdzone pozostałości malatury barwy czerwonej, pokrywającej czyste 
spoiny, mogą wskazywać, że elewację pomalowano zaraz po wzniesieniu wieży.

Ryc. 9. Namysłów, zespół Bramy Krakowskiej – widok od zachodu z około 1939 r. Fot. wg 
K. Degen et al., Die Bau und Kunstdenkmäler des Kreises Namslau, Breslau 1939
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Wjazd do miasta zlokalizowano po południowej stronie wieży. Broniła go kurty-
na, w przyziemiu której umieszczono przejazd o szerokości około 3,5 m. Prostokątny 
otwór przejazdu, nakryty zapewne łękiem odcinkowym, zamykany był dwuskrzy-
dłowymi wrotami. Jego zabezpieczenie stanowiła opuszczana brona, znajdująca się 
we wnęce o wykroju odcinkowym. Ponadto obronę przejazdu od strony miasta za-
pewniał zapewne ganek hurdycji, biegnącej na wysokości około 9,8 m, dostępny 
z galerii od strony północnej. Przejazd bramny poprzedzało wzniesione wraz z nim 
niewielkie przedbramie o planie zbliżonym do prostokąta, mające około 6 m szero-
kości i co najmniej 8 m długości (ryc. 8). Fragmenty jego południowej ściany odkryto 
w 2011 r. podczas badań archeologicznych (Wodejko 2012, 155‒170).

Ryc. 1o. Namysłów, zespół Bramy Krakowskiej – widok od zacho-
du z po zakończeniu prac konserwatorskich. Fot. A. Legendziewicz
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Kolejnym elementem zespołu bramnego był odcinek kurtyny biegnącej w kie-
runku północnym o długości około 20 m. Jej górną partię stanowił chodnik bojowy 
na poziomie około 4,5 m nad terenem, z przedpiersiem wysokości 2,2 m. Rozmiesz-
czono w nim blanki długości około 3‒3,2 m. Prześwity między nimi były szerokości 
1 m. Przy północnej elewacji wieży umieszczono trójkątną ścianę, zasłaniającą schody 
prowadzące na galerię nad przejazdem bramnym (ryc. 8, 10).

Pod datą 1471 zawarta jest w kronice J. Frobena informacja o wzniesieniu parkanu 
w rejonie Bramy Krakowskiej (Froben, k. 20). Można przypuszczać, że wraz z powsta-
niem zewnętrznego obwodu warownego przeprowadzono także modernizację zespołu 
bramnego, dostosowując go do użycia broni palnej. Wydłużono szyję, rozbierając jej 
wschodnią ścianę i przedłużając ją o około 8 m. Część czołową przejazdu wysunięto 
o około 1,5 m przed linię parkanu. W oparciu o analizę widoku miasta F.B. Wernera 
można przypuścić, że zwieńczenie murów szyi stanowiło blankowanie. Zmoderni-
zowano także odcinek kurtyny po stronie północnej wieży, gdzie otwory szczelinowe 
przebito w blankowaniu i wprowadzono w prześwity między nimi. Trzy takie otwory 
uformowano także w dolnej partii trójkątnej ściany zasłaniającej schody na galerię.

Ostatnim elementem zmieniającym architekturę wieży było wprowadzenie attyki 
w jej zwieńczeniu. Realizacja tego etapu prac mogła mieć miejsce w drugiej ćwierci 
XVI wieku. Grzebień, o dość prostej formie, ukształtowano z elementów półkolistych 
flankowanych przez ćwierćkoliste umieszczone w narożach8 (ryc. 2).

ZESPÓŁ BRAMY WROCŁAWSKIEJ (RYC. 3, 11)

Budowa południowego fragmentu średniowiecznych fortyfikacji Namysłowa kła-
dziona jest, w oparciu o wzmianki z kroniki J. Frobena, na okres od 1350 r. do 1396 r. 
(Froben, k.1, 10). Pierwsze rozwiązanie Bramy Wrocławskiej tworzyły wieża o planie 
zbliżonym do kwadratu oraz otwór bramny w kurtynie. Wieżę o nieznanej obecnie 
wysokości i bokach długości około 7,5 m w obrysie zewnętrznym zbudowano na ławie 
fundamentowej grubości 1,5–1,7 m. Do jej wznoszenia użyto eratyków, poprzetykanych 
ułamkami cegieł. Odchodzący w kierunku zachodnim fundament muru kurtynowe-
go, grubości wahającej się od 2 do 2,5 m, wykonano w analogicznej technice i materiale. 
W kurtynie około 2 m od elewacji wieży znajdował się otwór bramny o wykroju, 
być może półkolistym z dwoma oknami nad nim, znany z rysunku F.B. Wernera 
(ryc. 3). Szerokość przejazdu, którą możemy rekonstruować w oparciu o zarejestro-
wane relikty, wynosiła około 2,5 m. W 1396 r. kronikarz odnotował, że majster Eintz 
ukończył budowę Bramy Wrocławskiej (Froben, k. 10). Wzmiankę tę można wiązać 
z przekształceniem zwieńczenia wieży, oraz odkrytymi reliktami szyi bramnej, przy-
legającej do jej południowo-zachodniego narożnika. Wieżę podwyższono i jej górną 
kondygnację ukształtowano, podobnie jak w Bramie Krakowskiej. Wprowadzono 

8  Analogiczną attykę otrzymał w 1529 r. kościół parafialny w Paczkowie (Steinborn 1982, 171‒174), 
a także przedbramie Bramy Krośnieńskiej w Kożuchowie (Legendziewicz 2010b, 68‒69).
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od południa, północy i zachodu po jednym prostokątnym otworze strzelniczym, 
natomiast od wchodu umieszczono dwa. Można przypuszczać, że je także zamykano 
klapami drewnianymi. Wzmocniono także sam przejazd, poprzedzając go szyją. Jej 
relikty tworzą dwie równoległe ławy fundamentowe o zachowanej długości około 8 m, 
założone w odległości o około 5 m od siebie. Zachodnia jest obecnie wtopiona w mur 
budynku browaru. Nieznane pozostaje południowe zamknięcie przejazdu, które prze-
budowano u schyłku XV wieku, w związku z budową zewnętrznego obwodu umocnień 
miasta z bastejami (ryc. 11). O jego przebudowie w tym rejonie miasta dowiadujemy 
się ze wzmianki z 1499 r., mówiącej o budowie bastei na tyłach kościoła szpitalnego 
św. Jerzego i św. Ducha (Froben, k. 139). Zapewne wtedy wydłużono przedbramie. 
Odsłonięte partie ław fundamentowych ścian bocznych jego nowej południowej 
części mają około 1 m grubości wykonano z cegieł układanych w regularnym wątku 
jednowozówkowym.

Ryc. 11. Namysłów, zespół Bramy Wrocławskiej, rzut z chronologicznym rozwarstwieniem murów 
A – około połowy XIV w; B – ok. 1396 r.; C – koniec XV w.; D – XVI w.; E – XVIII w; F – XIX w; G – mury 
nierozpoznane; W – wieża; P – przedbramie; O – odwach (renesansowy). Linie rekonstrukcyjne wy-
kropkowano. Oprac. A. Legendziewicz
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Nowożytne przekształcenia architektury zespołu Bramy Wrocławskiej związane 
były z otoczeniem Namysłowa płaszczem fortyfikacji ziemnych. Zapewne w II poło-
wie XVI wieku przy północnej ścianie wieży wzniesiono budynek odwachu, praw-
dopodobnie o planie zbliżonym do prostokąta. Znamy odcinki fundamentów jego 
ściany południowej długości około 1,5 m, położony w odległości około 50 cm od wieży, 
i zachodniej – długości około 4,8 m, założony równolegle do osi przejazdu bramnego. 
Wykonano je z użyciem eratyków oraz fragmentów cegieł.

W tym samym okresie, wprowadzono także zmiany w architekturze wieży i szyi 
bramnej, co obrazuje rycina z widokiem ruin kościoła św. Jerzego i św. Ducha oraz 
bramy z około połowy XVIII wieku autorstwa F.B. Wernera. Zwieńczenie obu budyn-
ków przekształcono, dekorując je attyką. Grzebień, o formie podobnej jak w Bramie 
Krakowskiej, składał się z elementów półkolistych i ćwierćkolistych umieszczonych 
w narożnikach (ryc. 3, 11).

Prawdopodobnie w II połowie XVII wieku lub na początku kolejnego stulecia prze-
budowano renesansowy odwach – zmieniony widoczny jest na rycinie F.B. Wernera 
(ryc. 3). Parterowy budynek, wzniesiony na planie zbliżonym do prostokąta o wy-
miarach w obrysie zewnętrznym około 9,8 m na 10,2 m. Wnętrze podzielono na dwa 
pomieszczenia: o wymiarach około 7,2 × 5,5 m i 2,2 × 8,5 m. Bryłę zwieńczono dachem 
trójspadowym, krytym dachówką ceramiczną, z kalenicą równoległą do przejazdu 
bramnego. Wnętrze ogrzewał piec, którego komin z półkolistą czapą wystawał ponad 
dach. Na skromny wystrój elewacji składały się obramienia otworów, gzyms wieńczący 
oraz boniowanie ujmujące narożniki. Wejście umieszczono w czteroosiowej elewacji 
zachodniej. Natomiast w północnej wprowadzono jedno okno.

Przebudowę wnętrza wieży bramnej zrealizowano zapewne w XVIII wieku. Przy-
ziemie, w którym znajdował się loch, podzielono prawdopodobnie na kondygnacje 
sklepieniami o wykroju kolebkowym grubości 1 cegły, opartymi w wykutych oporach. 
Najniższy poziom doświetlono dwoma oknami przebitymi w ścianie zachodniej. 
W filarze pomiędzy nimi wprowadzono oparcie łęku jarzmowego, będącego postawą 
ściany na kondygnacji powyżej.

Prace adaptacyjne budynków bramnych przeprowadzono po zakupie zamku 
i browaru w 1864 r. przez Augustyna Haselbacha (Goliński et al. 2006, 198). Wieżę 
wraz z odwachem włączono w zasięg nowego budynku, natomiast ściany czołowe 
szyi bramnej rozebrano. Znane z fotografii przedwojennych nowe trzykondygnacyjne 
założenie wzniesiono, wykorzystując częściowo mury obwodowe starszych obiektów. 
Otrzymało ono plan zbliżony do prostokąta o wymiarach około 22,5 × 10 m. Jego bryłę 
zwieńczono dachem płaskim. W linii zewnętrznego obwodu tzw. parkanu założono 
dwuosiową elewację południową. Zachodnią wzniesiono na wschodniej ścianie szyi 
bramnej oraz zachodniej wieży i odwachu. Ściana północna, a także poszerzona 
wschodnia wyznaczyły mury obwodowe barokowego budynku straży. Elewacjom 
nadano formy eklektyczne.
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