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Ruiny zamku krzyżackiego znajdują się na wzgórzu nad Wisłą między Starówką Starego
Torunia (założonego w 1233 roku) i Starówką Nowego Torunia (założonego w 1265 roku).

Zamek został zbudowany w drugiej połowie XIII wieku na miejscu istniejącego grodu
słowiańskiego. Była to warowna twierdza w państwie krzyżackim w pobliżu granicy Królestwa
Polskiego.

Zespół budynków zamkowych stanowiły: dwuskrzydłowy budynek w którym znajdowała się
kaplica, sypialnia, sala zebrań, jadalnia i podziemia o powierzchni około 800 m. kw. służące
jako magazyn zapasów wojennych, mięsa i wina.

Wysoki 12 metrowy mur zamykał dziedziniec zamkowy na którym stała potężna wieża
zamkowa sięgająca 40 metrów wysokości. Okazała rezydencja Komtura była otoczona od
północy przedzamczem górnym i od wschodu przedzamczem dolnym oraz fosą i murami. na
przedzamczu dolnym istnieje do dziś zachowana wieża Gdanisko, połączona z zamkiem
korytarzem, która pełniła funkcje obronne i toalet rycerskich.

Zamek został zajęty przez mieszczan toruńskich w lutym 1454 roku, gdy wybuchło powstanie
przeciwko władzy krzyżackiej w Toruniu, Gdańsku i Chełmnie. W tym czasie został on
rozebrany a na jego ruinach urządzono szańce służące do obrony miasta. W latach 1956-1966
ocalałe mury parteru i piwnic zamkowych wydobyto spod ziemi zabezpieczając je.

Gdy Państwo przybędą na wzgórze zamkowe będą każdego dnia od godziny 9 rano do zmroku
odpoczywać, spacerować po chłodnych podziemiach o powierzchni 400 metrów kwadratowych
zbudowanych z kamienia i cegły. W pomieszczeniach tych znajdują się miedzy innymi resztki
pieca centralnego ogrzewania oraz fragment okna gotyckiego z kaplicy zamkowej. Będziecie
też mogli udać się fragmentem zachowanej w murze klatki schodowej na poziom z którego
widać dachy Starówki oraz przejść mrocznym korytarzem do wieży Gdanisko, w której rycerze
mieli toaletę z działającą do dziś spłuczką. Funkcję tę pełni płynąca pod wieżą rzeczka
wpadająca do Wisły nosząca nazwę Strugi Toruńskiej, a przez mieszczan nazywana Bachą.

Według zapisów historycznych na przedzamczu górnym i dolnym znajdowały się młyny,
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piekarnia, browar, spichrz zbożowy, magazyny odzieży i wyposażenia taborów, skład wełny,
kuźnie, siodlarnia. Ze wzgórza zamkowego rozciąga się widok na przedzamcze dolne, Wisłę i
promenadę spacerową (Bulwar Filadelfijski).
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