Pozostałości zamku krzyżackiego
Dogodne położenie w miejscu z natury obronnym, na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych
zadecydowało o zorganizowaniu tu komturii krzyżackiej, krótko po kupieniu ziemi człuchowskiej z
rąk synów Mikołaja z Ponieca. Na miejsce budowy zamku, którą rozpoczęto około roku 1320,
wybrano teren położony na wysokim półwyspie Kujawy, który niegdyś oblewały go dookoła. Główne
roboty budowlane zakończono w roku 1365, kiedy to nastąpiło wyświęcenie kaplicy zamkowej przez
biskupa Piotra.
Potężny zespół zamkowy znajdował się u nasady półwyspu, w jego najwęższej części. Składał
się z zamku wysokiego, który był siedzibą komtura i konwentu oraz trzech przedzamczy –
zachodniego, północnego i wschodniego, stanowiących zaplecze gospodarcze. Komunikacja pomiędzy
nimi odbywała się za pomocą zwodzonych mostów. Całość otoczona była potężnymi murami
kamienno-ceglanymi. Zamek posiadał łącznie 11 bram oraz 9 baszt. Dodatkową obronę stanowiły
trzy, sztuczne fosy, przecinające w poprzek półwysep.

Zamek wysoki zbudowany był z cegieł na kamiennych fundamentach, założony na planie
kwadratu o bokach 47,5 m, z potężną wieżą narożną (donżon). Posiadał cztery skrzydła mieszkalne o
czterech kondygnacjach, z krużgankami tworzącymi wewnętrzny dziedziniec, który był wyłożony
brukiem kamiennym, i na którym znajdowała się studnia. Na parterze znajdowały się pomieszczenia
gospodarcze – kuchnia, piekarnia, browar, młyn, itp. oraz pomieszczenia dla służby zamkowej.
W skrzydle północnym na piętrze znajdowała się dwukondygnacyjna kaplica zamkowa, a we
wschodnim – sypialnie, sala obrad i refektarz. Cały zamek był ogrzewany centralnymi przewodami
powietrznymi z kuchni i piwnic. Na poddaszu znajdowały się magazyny broni, odzieży, zboża,
a także ganki strzelnicze. Potężna ośmioboczna wieża posiadała 46 metrów wysokości, a wejście do
niej znajdowało się 16 metrów nad poziomem dziedzińca. Pokryta była wysokim i stromym dachem, a
grubość murów dochodziła do 5 metrów. Miała ona 18 kondygnacji naziemnych i dwie podziemne,
gdzie znajdowała się studnia i lochy więzienne. Na wyższych kondygnacjach znajdowały się
pomieszczenia mieszkalne i obronne dla załogi.

Przedzamcze zachodnie oddzielone było od miasta i od zamku wysokiego wysoką fosą.
Otoczone było murem obronnym z dwiema basztami w narożnikach. Znajdowały się tu stajnie, spichrze
oraz studnia do pojenia koni. Przedzamcze północne było bezpośrednio związane z zamkiem wysokim i
otoczone wspólnym z nim murem. Wjazdu na nie broniła czworoboczna wieża, zwana skarbcem.
Przedzamcze to było oddzielone od zamku wysokiego i przedzamcza wschodniego suchymi fosami.
Mury obwodowe przedzamcza wschodniego, największego w zespole zamkowym, wzmocnione były
czterema basztami. Znajdowały się tu zabudowania gospodarcze, chlewy, obory, stodoły, wozownie,
browar, itp.

Zamek uchodzący za niezdobyty, stanowił świetną bazę wypadową Krzyżaków na Polskę (m.in.
podczas Wielkiej Wojny 1409-11). Polska weszła w posiadanie zamku dopiero w roku 1454, kiedy
zajęły je oddziały Związku Pruskiego. Po pokoju toruńskim do pierwszego rozbioru stał się siedziba
starostów polskich. Po wielkim pożarze miasta w roku 1793 rozebrano większość murów zamkowych,
pozostawiając wyłącznie potężną wieżę. W latach 1824-26 odbudowano na cele sakralne kaplicę
zamkową, a sama wieża stała się dzwonnicą. Po II wś. na wieży zamontowano stację przekaźnikową
telewizji i polskiego radia.

Do dziś z zamku wysokiego zachowała się potężna wieża obronna, która jest udostępniona do
zwiedzania (także podziemia). Blanki zostały dobudowane dopiero w połowie XIX wieku. Dzisiejsze
wejście na wieżę zostało przebite w roku 1825, kiedy przeznaczono ją na dzwonnicę (do dziś wiszą tam
cztery dzwony z XIX wieku). Ponadto zachowały się kamienne mury przyziemia wokół dziedzińca oraz
częściowo piwnice. Skrzydło północne (dawna kaplica) zajmuje neogotycki kościół zbudowany w
latach 1826-28. Na dziedzińcu stoi armata francuska z 1871r. zdobyta podczas wojny pruskofrancuskiej. Z dawnych przedzamczy zachowały się resztki murów obwodowych i baszt oraz fragmenty
zachowanych dawnych fos zamkowych.
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