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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 zostaá na stosunkowo wąskim,
a jednoczeĞnie dáugim i wysokim póáwyspie wysoczyzny dyluwialnej. Od zachodu i czĊĞciowo od póánocy miasto otoczone byáo (wraz z kompleksem zamkowym) wodami Nogatu. Na
wschodzie i póánocnym wschodzie otaczaáa je obronna i podmokáa dolina. Jedynie poáudniowa
czĊĞü posiadaáa otwarte naturalne wejĞcie do miasta, które pierwotnie starano siĊ zabezpieczyü
ciągami murów obronnych z fosami [2, 8]. Byáy to początki architektury obronnej zwanej potocznie fortyﬁkacją. Przez to pojĊcie naleĪy rozumieü wszelkie budowle, formy ziemne, a takĪe przeszkody i przeksztaácenia stosunków wodnych wykonane przez czáowieka dla obrony
przed atakiem militarnym nieprzyjaciela, niezaleĪnie od tego, czy byáa to fortyﬁkacja staáa,
czy polowa (czasowa). Tak wznoszone obiekty budowlane wielokrotnie niezaleĪnie od celów
obronnych sáuĪyáy równieĪ innym celom, np. gospodarczym, sakralnym, rezydencjalnym itp.
Mury obronne zazwyczaj posiadaáy gruboĞü kilkumetrową, a wysokoĞü ich uwarunkowana
byáa zaleĪnoĞcią konﬁguracji terenu. Ciągi murów na ogóá wzmacniane byáy basztami.
W Ğredniowieczu teren pod budowĊ miasta wybierano bardzo starannie, kierując siĊ
wzglĊdami bezpieczeĔstwa, a wiĊc szczególnymi naturalnymi predyspozycjami obronnymi.
Miasto Malbork otoczono murami ceglanymi na fundamentach z kamienia naturalnego
dopiero w XIV wieku. W tym okresie dostĊp do miasta zapewniaáy murowane bramy Gancarska i Mariacka. Zbudowano takĪe tzw. SzkoáĊ àaciĔską, którą zlokalizowano w pasie
murowanej i wzmocnionej przyporami skarpy nad nogackiej, peániącej niegdyĞ funkcjĊ muru
obronnego. Aktualnie zachowaáy siĊ dolne kondygnacje murów budowli, w której pierwotnie
miaáo prawdopodobnie siedzibĊ bractwo Ğw. Jerzego, gdzie w póĨniejszym czasie znajdowaáa siĊ szkoáa, w której uczono początków áaciny [1, 8–10].
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NiezaleĪnie od powyĪszych uwag równoczeĞnie realizowano fortyﬁkacjĊ kompleksu
zamkowego w postaci konstrukcji murów obronnych z basztami oddzielającymi poszczególne
czĊĞci skáadowe i skrzydáa Zamku, tzn. oddzielnie dla Zamku Wysokiego, oddzielnie dla zamku
ĝredniego, oddzielnie dla Przedpola Zamkowego (Przedzamcza). Rewaloryzacja tego zakresu
murów obronnych przedstawiona zostanie osobno w czĊĞci drugiej pt. „O zabytkowych murach obronnych w Malborku. CzĊĞü II — mury obronne kompleksu zamkowego w Malborku”.

2. Charakterystyka zespoáu obronnego w mieĞcie Malbork
System obronny miasta Malborka powstawaá wraz rozbudową kompleksu zamkowego ówczeĞnie zwanego Zamkiem Zakonu Niemieckiego. Pierwotnie system obronny formowany byá
przez umocnienia drewniano-ziemne, a od XIV wieku przeksztaácone na konstrukcje murowane
z cegáy. NajwiĊcej uwagi poĞwiĊcono umocnieniom od strony poáudniowej, gdzie wzniesiono
cztery linie murów obronnych. Fortyﬁkacje ulegaáy róĪnym przemianom w zaleĪnoĞci od sytuacji militarnej i ekonomicznej. W II poáowie XVIII wieku system obronny miasta Malborka byá
juĪ mocno zniszczony i przestarzaáy. Dalsza dewastacja nastąpiáa po 1772 roku. W poáowie XX
wieku system murów znowu zostaá czĊĞciowo zniszczony. Bezpowrotnie zniknĊáa zabudowa
murów od strony wschodniej i poáudniowej [7, 8, 11]. Aktualnie zachowane, mimo zniszczeĔ
i przebudów, Ğredniowieczne fragmenty murów obronnych wraz z tzw. Szkoáą àaciĔską (A)
oraz bramy miejskie Garncarska (B) i Mariacka (C) przedstawiono na mapie (rys. 1).

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

Zasadniczym przedmiotem opracowania czĊĞci pierwszej artykuáu jest fragment zabytkowego muru obronnego ciągnącego siĊ wzdáuĪ rzeki Nogat w Malborku na odcinku od Zamku
do mostu na drodze do GdaĔska (rys. 2). Historyczny ceglany mur obronny pomimo licznych
Ğladów napraw dokonywanych w przeszáoĞci aktualnie stanowi duĪe zagroĪenie w rejonie in192

tensywnie wykorzystywanym w celach rekreacyjnych zarówno przez mieszkaĔców Malborka
jak i turystów. Dlatego teĪ na przeáomie XX i XXI wieku podjĊto próby uporządkowania
i zabezpieczenia zniszczonych elementów Ğredniowiecznych konstrukcji obronnych. W tym
celu opracowano program prac rewaloryzacyjnych w tym zakresie [3, 4].

Rys. 2. Fotograﬁe przedstawiające fragmenty miejskich murów obronnych Malborka

3. Program prac badawczo-naprawczych
Syntetyczny program prac badawczo-rozpoznawczych dla kompleksowej naprawy i konserwacji wartoĞci zabytkowej przestrzeni istniejących murów obronnych w Malborku skáada
siĊ z poszczególnych etapów realizacji, do których miĊdzy innymi naleĪy zaliczyü [3]:
I. Rekonesans archeologiczny obrazujący stan i lokalizacjĊ podziemnych zabytkowych elementów architektonicznych murów obronnych. CzĊĞciowy rekonesans archeologiczny
opracowano na podstawie studiów materiaáów i opisów historycznych dla potrzeb miaro-

Rys. 3. Przykáad jednego z odsáoniĊü archeologicznych
– zaznaczony na mapie symbolem „ź” (por. rys. 1)
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II.

dajnego okreĞlenia obszaru zabytkowych fragmentów podziemnego budownictwa w rejonie murów obronnych oraz ewentualnej w przyszáoĞci ekspozycji wybranych charakterystycznych odsáoniĊü. Przykáad przedstawiono na fotograﬁi 3, lokalizacjĊ tego odsáoniĊcia
pokazano na rysunku 1.
InwentaryzacjĊ geodezyjną ciągu architektonicznego murów obronnych oraz odsáoniĊtych zabytkowych fragmentów fundamentów, obrazującą czĊĞciowo aktualny wspóázaleĪny ukáad przestrzenny poziomów z charakterystycznymi przekrojami podáuĪnymi i poprzecznymi strefy naziemnej i fundamentów [6, 10, 14]. W tym celu zaáoĪono geodezyjną
sieü sytuacyjno — wysokoĞciową, której szkic bazowy przedstawia rysunek 4.

Rys. 4. Szkic sieci geodezyjnej badanego obszaru

III. Opinie geologiczno-inĪynierską i hydrogeologiczną. Opinie te, zawierające wyniki dotychczasowych prac [4, 13] (rys. 5 i 6) naleĪy uaktualniü na podstawie wykonanych kilku odsáoniĊü oraz odkrywek geotechnicznych dla uĞciĞlenia warunków posadowienia konstrukcji murowej i ewentualnych fundamentów na caáym ciągu badanego muru obronnego.
IV. InwentaryzacjĊ stanu technicznego murów obronnych i ich fundamentów, którą charakteryzują przykáadowe zdjĊcia (rys. 7).
V. Wykonanie badaĔ nieniszczących dla okreĞlenia parametrów wytrzymaáoĞciowych murów w wytypowanych punktach.
VI. ZaáoĪenie na widocznych charakterystycznych pĊkniĊciach murów konstrukcyjnych
plomb budowlanych dla oceny dynamiki zjawiska niszczenia.
VII. Wykonanie przewiertów rdzeniowych w wytypowanych punktach odsáoniĊtych fundamentów dla okreĞlenia skáadu materiaáu zapraw a takĪe parametrów wytrzymaáoĞciowych konstrukcji murowych.
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Rys. 5. Pionowy przekrój geotechniczny
warunków geologiczno–inĪynierskich

Rys. 6. OdsáoniĊcie fundamentów muru w pobliĪu
miejsca oznaczonego na rysunku 1 symbolem „ź”

Rys. 7. Zniszczenia konstrukcji i pĊkniĊcia murów

VIII.Zabezpieczenie tymczasowe zagroĪonych fragmentów murów i ich fundamentów [5].
Wykonanie doraĨnego, tymczasowego zabezpieczenia ma na celu uchronienie przed
postĊpującą destrukcją oraz umoĪliwienie przeprowadzenia robót docelowej naprawy
i konserwacji. CzĊĞciowa realizacja zostaáa przedstawiona na schemacie (rys. 8).
IX. Opracowanie Koncepcji i ZaáoĪeĔ Technicznych do Projektu Wykonawczego naprawy
zabytkowego ciągu murów obronnych w Malborku
X. Praktyczne kompleksowe wykonanie remontu i konserwacji Ğredniowiecznych murów
obronnych w Malborku wraz z komisyjnym odbiorem prac na podstawie przedstawionej dokumentacji powykonawczej.
NaleĪy podkreĞliü, Īe z wyĪej przedstawionego programu prac badawczo-rozpoznawczych — oprócz fragmentarycznie przeprowadzonych badaĔ w etapach I, II, III,
IV — w caáoĞci zrealizowano tylko etap VIII.
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Rys. 8. Plan wykonania prac ratunkowo-inwentaryzacyjnych
w obszarze miejskich murów obronnych w Malborku

Rys. 9. Siatka gabionowa z drutu ocynkowanego

Rozwiązania techniczne tego etapu przedstawione zostaáy schematycznie na rysunku 8 wraz ze szczegóáami widocznymi na rysunku 9 oraz fotograﬁach (rys. 10).
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Rys. 10. Fotograﬁe przedstawiające mur przed i po zastosowaniu zabezpieczenia z siatki gabionowej

W lokalnych obniĪeniach terenu na poziomie naziomu osadzono w koronie muru rury
o Ğrednicy d – 100 mm (PCV) do odprowadzania páynących wód opadowych. Rury wprowadzono okoáo 20 cm poza lico muru. LiczbĊ i poáoĪenie wylotów ustalono na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych niwelety naziomu. W miejscu gdzie wystĊpuje przechylony mur
Ğciany policzkowej schodów przy koĞciele Ğw. Jana Chrzciciela zastosowano podparcie kozáami z kantówek z drewna iglastego opierających siĊ na koákach wbitych okoáo 1,0 m w grunt.
W wytypowanych miejscach wykonano odwierty rdzeniowe przez gruboĞü muru i co najmniej
2,0 m gáĊbokoĞci w zasypie za murem. W tak przygotowane otwory wsuniĊto rury d = 50 mm
(PCV) z perforowanymi koĔcówkami. Perforacja chroniona byáa geowáókniną. Rozlegáe ubytki cegieá w miejscach gdzie przeprowadzanie gruntownych reperacji byáo niemoĪliwe rozwieszono siatki chroniące przed niekontrolowanym zagroĪeniem ze strony spadających kawaáków
muru. Mocowanie siatek do muru przedstawiona szczegóáowo rysunek (rys. 9).
Wymienione wyĪej zabezpieczenia są zabezpieczeniami doraĨnymi, które wykonano
w celu ratunkowym. Miejskie mury obronne w miejscach, gdzie ubytki cegieá są nieznacz-

Rys. 11. Przykáadowe wątki murów ceglanych
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ne, a ich uzupeánienie zapobiegnie dalszemu niszczeniu konstrukcji muru, naleĪy wykonaü
docelowe uzupeánienie. Cegáa ceramiczna powinna mieü wymiary identyczne, jak w danym
rejonie i naleĪy ukáadaü ją wedáug istniejącego wątku historycznego (dla przykáadu przedstawionego na rysunku (rys. 11) [12]), na zaprawie wapiennej z nieznaczną iloĞcią cementu.

4. Podsumowanie
Na podstawie studiów literatury i dostĊpnej dokumentacji branĪowej w zakresie stanu
technicznego zabytkowych murów obronnych w mieĞcie Malbork w podsumowaniu moĪna
przedáoĪyü nastĊpujące uwagi koĔcowe:
— Gáównym powodem zniszczenia zabytkowych murów obronnych w mieĞcie Malbork
jest naruszenie stosunków gruntowo-wodnych na terenie przylegającym od strony naziomu.
— Powojenna, niezgodna z historyczną, odbudowa omawianego obszaru spowodowaáa
zmiany w sposobie jego uĪytkowania [8, 10]. Zwarta zabudowa z duĪą iloĞcią utwardzonych nawierzchni, jaka dominowaáa na tym terenie przed 1945 r. zostaáa zastąpiona
terenami zielonymi. Sytuacja ta spowodowaáa przenikanie zwiĊkszonych iloĞci wód
opadowych bezpoĞrednio do podáoĪa gruntowego. Wody te przesączając siĊ w stronĊ
Nogatu napotykają na przedmiotowy mur, który staá siĊ trudno przepuszczalną barierą.
Wykwity soli i wycieki wody widoczne są w wielu miejscach ma powierzchni muru,
szczególnie na poáudnie od tzw. Szkoáy àaciĔskiej.
— Istniejąca konstrukcja muru nie jest odporna na staáe dziaáanie wód gruntowych, które
spowodowaáy destrukcjĊ zaprawy wapiennej historycznie stosowanej do wiązania cegieá
ceramicznych. W skutek przemarzania procesy te nasiliáy siĊ szczególnie od strony napowietrznej, powodując odpadanie zewnĊtrznej warstwy cegieá. Podczas nieskutecznych
prac naprawczych stosowano zaprawy cementowe, co nie zapewniáo prawidáowego powiązania z istniejącym murem [4]. Efekty tych robót widoczne są do dnia dzisiejszego.
— Zniszczenia murów spowodowane byáy równieĪ przez wody opadowe spáywające
w czasie nawalnych deszczy ze skarp szukając ujĞcia páyną potokiem wzdáuĪ korony
muru sytuacja ta czĊĞciowo zostaáa ograniczona przez wykonanie [5].
Jeszcze raz nadmieniü naleĪy, Īe z przedstawionego wczeĞniej programu prac badawczorozpoznawczych zostaáy zrealizowane czĊĞciowo tylko etapy I, II, III, IV natomiast etapów od
V do VII oraz IX i X nie wykonano. Natomiast dla poprawy bezpieczeĔstwa zrealizowano etap
VIII, którego rozwiązanie techniczne przedstawiono na schematach (rys. 8–9).
RównoczeĞnie naleĪy podkreĞliü, Īe poniĪsze zagadnienia jak:
— dysponowanie szczegóáową inwentaryzacją aktualnego stanu technicznego wraz z dokáadną lokalizacją zniszczeĔ i ewentualnych pĊkniĊü murów w formie opisowej i rysunkowej jest niezbĊdne dla potrzeb jednoznacznego ustalenia przyczyny wystĊpujących
zagroĪeĔ i perspektywicznej naprawy,
— wykonanie przewiertów rdzeniowych i okreĞlenie parametrów wytrzymaáoĞciowych
poprzez realizacjĊ badaĔ nieniszczących jest nieodzowne, jako uzupeánienie prac ba198

dawczych dla obliczeĔ projektowych i wykonania ewentualnych robót zabezpieczających, remontowo-naprawczych i konserwatorskich,
— okreĞlenie powiĊkszania lub zmniejszania szczelin w wytypowanych miejscach poprzez zaáoĪenie plomb klasycznych budowlanych jest pomocne przy analizie ewentualnych nierównomiernych osiadaĔ fundamentów konstrukcyjnych zabytkowych murów obronnych,
są nieodzowne dla kompleksowego zabezpieczenia zagroĪonych elementów konstrukcyjnych zabytkowych murów obronnych, a przez to stworzenie bezpiecznego rekreacyjnego
obszaru w historycznym krajobrazie Malborka.
LITERATURA
[1] Bochenek R.H.: 1000 sáów o inĪynierii i fortyﬁkacji. Warszawa 1989
[2] Bogdanowski J.: Architektura obronna w krajobrazie. PWN, Kraków 2002
[3] Duda Z.: Kompleksowy program prac przygotowawczych dla opracowania koncepcji i projektu technicznego naprawy i konserwacji Ğredniowiecznych murów obronnych w Malborku.
Kraków, 1997 (maszynopis)
[4] Duda Z.: Materiaáy archiwalne z realizacji prac zabezpieczających bĊdące w posiadaniu autora
[5] Duda Z.: Projekt prac ratunkowo-inwentaryzacyjnych zagroĪonych odcinków zabytkowych
murów obronnych w Malborku. Kraków 1998 (maszynopis)
[6] Duda Z., Kryzia K.: Wykorzystanie monitoringu geodezyjnego do oceny stanu technicznego zabytkowej konstrukcji budowlano-architektonicznej. XXXIII Zimowa Szkoáa mechaniki Górotworu i GeoinĪynierii, Krynica Zdrój marzec 2010. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2010, s. 211–221
[7] Haftka M.: Malbork: album — przewodnik: rys historyczny i podstawowe informacje o zabytkach. Warszawa 2000
[8] JedliĔski W.: Malbork dzieje miasta. Malbork 2002
[9] Kozarski P., Molski P.: Zagospodarowanie i konserwacja zabytkowych budowli (Fortyﬁkacja
– tom XIV), Warszawa 2001
[10] Kryzia K.: Analiza przyczyn zagroĪenia konstrukcji budowlano-architektonicznych dla wybranych obiektów zabytkowych. Praca dyplomowa, Kraków 2009
[11] MierzwiĔski M.: Dzieje herbu naszego miasta. Nowiny Malborskie, nr 6, 06.09.1991
[12] Páuska I.: Krótkie ABC cegáy, czĊĞü II, Renowacje i Zabytki Nr 3/2007, s. 136
[13] Praca zbiorowa: Dokumentacja geologiczno-inĪynierska dla rozpoznania warunków gruntowowodnych w poziomie posadowienia koĞcioáa p.w. J. Chrzciciela oraz warunków gruntowo-wodnych skarp w sąsiedztwie koĞcioáa przy ul. Stare Miasto w Malborku. GEOL, Olsztyn 2007
[14] Praca zbiorowa: Sprawozdania z pomiaru przemieszczeĔ budowli wzgórza zamkowego
w Malborku w latach 1987–2010. OkrĊgowe PrzedsiĊbiorstwo Geodezyjno-Kartograﬁczne
w GdaĔsku, GdaĔsk 2010

