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MURY OBRONNE MIASTA MALBORK

1. Wprowadzenie

Historycznie Miasto Malbork — na prawach miasta od 1276 roku — jest zlokalizowane na 
prawym brzegu Nogatu. Morfologicznie Malbork usytuowany zosta  na stosunkowo w skim, 
a jednocze nie d ugim i wysokim pó wyspie wysoczyzny dyluwialnej. Od zachodu i cz cio-
wo od pó nocy miasto otoczone by o (wraz z kompleksem zamkowym) wodami Nogatu. Na 
wschodzie i pó nocnym wschodzie otacza a je obronna i podmok a dolina. Jedynie po udniowa 
cz  posiada a otwarte naturalne wej cie do miasta, które pierwotnie starano si  zabezpieczy
ci gami murów obronnych z fosami [2, 8]. By y to pocz tki architektury obronnej zwanej po-
tocznie fortyfi kacj . Przez to poj cie nale y rozumie  wszelkie budowle, formy ziemne, a tak-
e przeszkody i przekszta cenia stosunków wodnych wykonane przez cz owieka dla obrony 

przed atakiem militarnym nieprzyjaciela, niezale nie od tego, czy by a to fortyfi kacja sta a, 
czy polowa (czasowa). Tak wznoszone obiekty budowlane wielokrotnie niezale nie od celów 
obronnych s u y y równie  innym celom, np. gospodarczym, sakralnym, rezydencjalnym itp. 
Mury obronne zazwyczaj posiada y grubo  kilkumetrow , a wysoko  ich uwarunkowana 
by a zale no ci  konfi guracji terenu. Ci gi murów na ogó  wzmacniane by y basztami.

W redniowieczu teren pod budow  miasta wybierano bardzo starannie, kieruj c si
wzgl dami bezpiecze stwa, a wi c szczególnymi naturalnymi predyspozycjami obronnymi.

Miasto Malbork otoczono murami ceglanymi na fundamentach z kamienia naturalnego 
dopiero w XIV wieku. W tym okresie dost p do miasta zapewnia y murowane bramy Gan-
carska i Mariacka. Zbudowano tak e tzw. Szko aci sk , któr  zlokalizowano w pasie 
murowanej i wzmocnionej przyporami skarpy nad nogackiej, pe ni cej niegdy  funkcj  muru 
obronnego. Aktualnie zachowa y si  dolne kondygnacje murów budowli, w której pierwotnie 
mia o prawdopodobnie siedzib  bractwo w. Jerzego, gdzie w pó niejszym czasie znajdowa-
a si  szko a, w której uczono pocz tków aciny [1, 8–10].
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Niezale nie od powy szych uwag równocze nie realizowano fortyfi kacj  kompleksu 
zamkowego w postaci konstrukcji murów obronnych z basztami oddzielaj cymi poszczególne 
cz ci sk adowe i skrzyd a Zamku, tzn. oddzielnie dla Zamku Wysokiego, oddzielnie dla zamku 

redniego, oddzielnie dla Przedpola Zamkowego (Przedzamcza). Rewaloryzacja tego zakresu 
murów obronnych przedstawiona zostanie osobno w cz ci drugiej pt. „O zabytkowych mu-
rach obronnych w Malborku. Cz  II — mury obronne kompleksu zamkowego w Malborku”.

2. Charakterystyka zespo u obronnego w mie cie Malbork

System obronny miasta Malborka powstawa  wraz rozbudow  kompleksu zamkowego ów-
cze nie zwanego Zamkiem Zakonu Niemieckiego. Pierwotnie system obronny formowany by
przez umocnienia drewniano-ziemne, a od XIV wieku przekszta cone na konstrukcje murowane 
z ceg y. Najwi cej uwagi po wi cono umocnieniom od strony po udniowej, gdzie wzniesiono 
cztery linie murów obronnych. Fortyfi kacje ulega y ró nym przemianom w zale no ci od sytu-
acji militarnej i ekonomicznej. W II po owie XVIII wieku system obronny miasta Malborka by
ju  mocno zniszczony i przestarza y. Dalsza dewastacja nast pi a po 1772 roku. W po owie XX 
wieku system murów znowu zosta  cz ciowo zniszczony. Bezpowrotnie znikn a zabudowa 
murów od strony wschodniej i po udniowej [7, 8, 11]. Aktualnie zachowane, mimo zniszcze
i przebudów, redniowieczne fragmenty murów obronnych wraz z tzw. Szko aci sk  (A) 
oraz bramy miejskie Garncarska (B) i Mariacka (C) przedstawiono na mapie (rys. 1).

Zasadniczym przedmiotem opracowania cz ci pierwszej artyku u jest fragment zabytko-
wego muru obronnego ci gn cego si  wzd u  rzeki Nogat w Malborku na odcinku od Zamku 
do mostu na drodze do Gda ska (rys. 2). Historyczny ceglany mur obronny pomimo licznych 
ladów napraw dokonywanych w przesz o ci aktualnie stanowi du e zagro enie w rejonie in-

Rys. 1. Plan miasta Malborka z fragmentami zabytkowych murów redniowiecznych



193

tensywnie wykorzystywanym w celach rekreacyjnych zarówno przez mieszka ców Malborka 
jak i turystów. Dlatego te  na prze omie XX i XXI wieku podj to próby uporz dkowania
i zabezpieczenia zniszczonych elementów redniowiecznych konstrukcji obronnych. W tym 
celu opracowano program prac rewaloryzacyjnych w tym zakresie [3, 4].

3. Program prac badawczo-naprawczych

Syntetyczny program prac badawczo-rozpoznawczych dla kompleksowej naprawy i kon-
serwacji warto ci zabytkowej przestrzeni istniej cych murów obronnych w Malborku sk ada
si  z poszczególnych etapów realizacji, do których mi dzy innymi nale y zaliczy  [3]:
I. Rekonesans archeologiczny obrazuj cy stan i lokalizacj  podziemnych zabytkowych ele-

mentów architektonicznych murów obronnych. Cz ciowy rekonesans archeologiczny 
opracowano na podstawie studiów materia ów i opisów historycznych dla potrzeb miaro-

Rys. 2. Fotografi e przedstawiaj ce fragmenty miejskich murów obronnych Malborka

Rys. 3. Przyk ad jednego z ods oni  archeologicznych 
– zaznaczony na mapie symbolem „ ” (por. rys. 1)
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dajnego okre lenia obszaru zabytkowych fragmentów podziemnego budownictwa w rejo-
nie murów obronnych oraz ewentualnej w przysz o ci ekspozycji wybranych charaktery-
stycznych ods oni . Przyk ad przedstawiono na fotografi i 3, lokalizacj  tego ods oni cia 
pokazano na rysunku 1.

II. Inwentaryzacj  geodezyjn  ci gu architektonicznego murów obronnych oraz ods oni -
tych zabytkowych fragmentów fundamentów, obrazuj c  cz ciowo aktualny wspó za-
le ny uk ad przestrzenny poziomów z charakterystycznymi przekrojami pod u nymi i po-
przecznymi strefy naziemnej i fundamentów [6, 10, 14]. W tym celu za o ono geodezyjn
sie  sytuacyjno — wysoko ciow , której szkic bazowy przedstawia rysunek 4.

III. Opinie geologiczno-in yniersk  i hydrogeologiczn . Opinie te, zawieraj ce wyniki dotych-
czasowych prac [4, 13] (rys. 5 i 6) nale y uaktualni  na podstawie wykonanych kilku od-
s oni  oraz odkrywek geotechnicznych dla u ci lenia warunków posadowienia konstruk-
cji murowej i ewentualnych fundamentów na ca ym ci gu badanego muru obronnego.

IV. Inwentaryzacj  stanu technicznego murów obronnych i ich fundamentów, któr  charak-
teryzuj  przyk adowe zdj cia (rys. 7).

V. Wykonanie bada  nieniszcz cych dla okre lenia parametrów wytrzyma o ciowych mu-
rów w wytypowanych punktach.

VI. Za o enie na widocznych charakterystycznych p kni ciach murów konstrukcyjnych 
plomb budowlanych dla oceny dynamiki zjawiska niszczenia.

VII. Wykonanie przewiertów rdzeniowych w wytypowanych punktach ods oni tych funda-
mentów dla okre lenia sk adu materia u zapraw a tak e parametrów wytrzyma o cio-
wych konstrukcji murowych.

Rys. 4. Szkic sieci geodezyjnej badanego obszaru
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VIII. Zabezpieczenie tymczasowe zagro onych fragmentów murów i ich fundamentów [5]. 
Wykonanie dora nego, tymczasowego zabezpieczenia ma na celu uchronienie przed 
post puj c  destrukcj  oraz umo liwienie przeprowadzenia robót docelowej naprawy 
i konserwacji. Cz ciowa realizacja zosta a przedstawiona na schemacie (rys. 8).

IX. Opracowanie Koncepcji i Za o e  Technicznych do Projektu Wykonawczego naprawy 
zabytkowego ci gu murów obronnych w Malborku

X. Praktyczne kompleksowe wykonanie remontu i konserwacji redniowiecznych murów 
obronnych w Malborku wraz z komisyjnym odbiorem prac na podstawie przedstawio-
nej dokumentacji powykonawczej.
Nale y podkre li , e z wy ej przedstawionego programu prac badawczo-rozpo-

znawczych — oprócz fragmentarycznie przeprowadzonych bada  w etapach I, II, III, 
IV — w ca o ci zrealizowano tylko etap VIII. 

Rys. 5. Pionowy przekrój geotechniczny 
warunków geologiczno–in ynierskich

Rys. 6. Ods oni cie fundamentów muru w pobli u
 miejsca oznaczonego na rysunku 1 symbolem „ ”

Rys. 7. Zniszczenia konstrukcji i p kni cia murów
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Rozwi zania techniczne tego etapu przedstawione zosta y schematycznie na rysun-
ku 8 wraz ze szczegó ami widocznymi na rysunku 9 oraz fotografi ach (rys. 10).

Rys. 8. Plan wykonania prac ratunkowo-inwentaryzacyjnych 
w obszarze miejskich murów obronnych w Malborku

Rys. 9. Siatka gabionowa z drutu ocynkowanego
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W lokalnych obni eniach terenu na poziomie naziomu osadzono w koronie muru rury 
o rednicy d – 100 mm (PCV) do odprowadzania p yn cych wód opadowych. Rury wprowa-
dzono oko o 20 cm poza lico muru. Liczb  i po o enie wylotów ustalono na podstawie wyni-
ków pomiarów geodezyjnych niwelety naziomu. W miejscu gdzie wyst puje przechylony mur 
ciany policzkowej schodów przy ko ciele w. Jana Chrzciciela zastosowano podparcie koz a-

mi z kantówek z drewna iglastego opieraj cych si  na ko kach wbitych oko o 1,0 m w grunt. 
W wytypowanych miejscach wykonano odwierty rdzeniowe przez grubo  muru i co najmniej 
2,0 m g boko ci w zasypie za murem. W tak przygotowane otwory wsuni to rury d = 50 mm 
(PCV) z perforowanymi ko cówkami. Perforacja chroniona by a geow óknin . Rozleg e ubyt-
ki cegie  w miejscach gdzie przeprowadzanie gruntownych reperacji by o niemo liwe rozwie-
szono siatki chroni ce przed niekontrolowanym zagro eniem ze strony spadaj cych kawa ków 
muru. Mocowanie siatek do muru przedstawiona szczegó owo rysunek (rys. 9).

Wymienione wy ej zabezpieczenia s  zabezpieczeniami dora nymi, które wykonano 
w celu ratunkowym. Miejskie mury obronne w miejscach, gdzie ubytki cegie  s  nieznacz-

Rys. 10. Fotografi e przedstawiaj ce mur przed i po zastosowaniu zabezpieczenia z siatki gabionowej

Rys. 11. Przyk adowe w tki murów ceglanych



198

ne, a ich uzupe nienie zapobiegnie dalszemu niszczeniu konstrukcji muru, nale y wykona
docelowe uzupe nienie. Ceg a ceramiczna powinna mie  wymiary identyczne, jak w danym 
rejonie i nale y uk ada  j  wed ug istniej cego w tku historycznego (dla przyk adu przedsta-
wionego na rysunku (rys. 11) [12]), na zaprawie wapiennej z nieznaczn  ilo ci  cementu.

4. Podsumowanie

Na podstawie studiów literatury i dost pnej dokumentacji bran owej w zakresie stanu 
technicznego zabytkowych murów obronnych w mie cie Malbork w podsumowaniu mo na
przed o y  nast puj ce uwagi ko cowe:

G ównym powodem zniszczenia zabytkowych murów obronnych w mie cie Malbork —
jest naruszenie stosunków gruntowo-wodnych na terenie przylegaj cym od strony na-
ziomu.
Powojenna, niezgodna z historyczn , odbudowa omawianego obszaru spowodowa a—
zmiany w sposobie jego u ytkowania [8, 10]. Zwarta zabudowa z du  ilo ci  utwar-
dzonych nawierzchni, jaka dominowa a na tym terenie przed 1945 r. zosta a zast piona
terenami zielonymi. Sytuacja ta spowodowa a przenikanie zwi kszonych ilo ci wód 
opadowych bezpo rednio do pod o a gruntowego. Wody te przes czaj c si  w stron
Nogatu napotykaj  na przedmiotowy mur, który sta  si  trudno przepuszczaln  barier .
Wykwity soli i wycieki wody widoczne s  w wielu miejscach ma powierzchni muru, 
szczególnie na po udnie od tzw. Szko y aci skiej.
Istniej ca konstrukcja muru nie jest odporna na sta e dzia anie wód gruntowych, które —
spowodowa y destrukcj  zaprawy wapiennej historycznie stosowanej do wi zania cegie
ceramicznych. W skutek przemarzania procesy te nasili y si  szczególnie od strony na-
powietrznej, powoduj c odpadanie zewn trznej warstwy cegie . Podczas nieskutecznych 
prac naprawczych stosowano zaprawy cementowe, co nie zapewni o prawid owego po-
wi zania z istniej cym murem [4]. Efekty tych robót widoczne s  do dnia dzisiejszego.
Zniszczenia murów spowodowane by y równie  przez wody opadowe sp ywaj ce—
w czasie nawalnych deszczy ze skarp szukaj c uj cia p yn  potokiem wzd u  korony 
muru sytuacja ta cz ciowo zosta a ograniczona przez wykonanie [5].
Jeszcze raz nadmieni  nale y, e z przedstawionego wcze niej programu prac badawczo-

rozpoznawczych zosta y zrealizowane cz ciowo tylko etapy I, II, III, IV natomiast etapów od 
V do VII oraz IX i X nie wykonano. Natomiast dla poprawy bezpiecze stwa zrealizowano etap 
VIII, którego rozwi zanie techniczne przedstawiono na schematach (rys. 8–9).

Równocze nie nale y podkre li , e poni sze zagadnienia jak:
dysponowanie szczegó ow  inwentaryzacj  aktualnego stanu technicznego wraz z do-—
k adn  lokalizacj  zniszcze  i ewentualnych p kni  murów w formie opisowej i rysun-
kowej jest niezb dne dla potrzeb jednoznacznego ustalenia przyczyny wyst puj cych
zagro e  i perspektywicznej naprawy,
wykonanie przewiertów rdzeniowych i okre lenie parametrów wytrzyma o ciowych—
poprzez realizacj  bada  nieniszcz cych jest nieodzowne, jako uzupe nienie prac ba-



dawczych dla oblicze  projektowych i wykonania ewentualnych robót zabezpieczaj -
cych, remontowo-naprawczych i konserwatorskich,
okre lenie powi kszania lub zmniejszania szczelin w wytypowanych miejscach poprzez za-—
o enie plomb klasycznych budowlanych jest pomocne przy analizie ewentualnych nierów-

nomiernych osiada  fundamentów konstrukcyjnych zabytkowych murów obronnych,
s  nieodzowne dla kompleksowego zabezpieczenia zagro onych elementów konstrukcyj-
nych zabytkowych murów obronnych, a przez to stworzenie bezpiecznego rekreacyjnego 
obszaru w historycznym krajobrazie Malborka.
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