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CITY WALLS IN ŚRODA ŚLĄSKA – IN THE ARCHITECTURAL 
AND ARCHAEOLOGICAL RESEARCH

Abstract: The article discusses the issues of multistage architectural and archaeological research 
conducted by the authors over the medieval city walls in Środa Śląska. The introduction presents 
the problems of research on the location of the town. The medieval fortification is presented with 
the division into four sections: north, east, south and west. The medieval written sources with the 
information about walls and city gates and the literature are discussed in the second part. The next 
topic is the results of archaeological research of four gates – Wrocławska, Legnicka, Rzeźnicza and 
Piekarska. The results of architectural research are the fourth part. The chronology of the develop-
ment of the city walls is presented in five main phases realized from the end of the thirteenth to the 
mid-sixteenth century: phase I (end of the 13 century – first half of the 14 century), phase II (second 
half of the 14 century – the beginning of the 15 century (until 1420), phase III (second half of the 15 
century), phase IV (end of the 15 century?) and phase V (thirties of the 16 century). In the end, the 
issues of repairs and renovations of the fortification are included from 1867 until the present time.
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WSTĘP

Obwód średniowiecznych murów w Środzie Śląskiej tworzy granicę, niemal kwadra-
towego w rzucie, obszaru objętego akcją lokacyjną księcia Henryka Brodatego, zre-
alizowaną zapewne w 1. ćwierci XIII wieku (ryc. 1). Określenie daty założenia miasta 
jest mocno utrudnione, bowiem nie zachował się akt lokacyjny. Dyplom z 1235 r. nim 
nie jest – to tylko pouczenie prawne z niemieckiego Halle. Najstarszy dokument z in-
formacją o Środzie jako mieście pochodzi z 1223 r. – została ona w nim przedstawiona 
jako wzór prawny dla innych miejscowości. Można zatem przypuszczać, że przed tym 
rokiem posługiwano się w niej jakimś rodzajem prawa. W literaturze pojawiają się 
sugestie, że było to prawo flamandzkie – jednak pierwsza wzmianka o Flamandach 
w Środzie pochodzi dopiero z końca XIII w. Analiza źródeł archeologicznych wskazuje, 
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że najstarsze z nich pochodzą zasadniczo z początku XIII w. Nasuwa to przypusz-
czenie, że do założenia Środy Śląskiej doszło za rządów Henryka Brodatego w latach 
1201‒1223. Mogła wtedy nastąpić lokacja, co nie oznacza, że miasto w kolejnych latach 
nie przechodziło zmian prawnych, dalej się rozwijając (Borowski 2013, 19, 22‒43, 50).

OPIS ANALITYCZNY MURÓW I BASZT

Średniowieczny obwód miejski składa się z czterech odcinków podzielonych na krótsze 
przebiciami w miejscach zespołów bramnych oraz wtórnych przejść o osiach bocznych 
ulic. Dla przejrzystości opisu obwód podzielono na cztery odcinki: północny z trzema 
basztami – wzdłuż ulicy 1 Maja i Konstytucji 3 Maja (ryc. 3); wschodni z czterema 
basztami i jedną wieżą narożną – obejmujący kurtyny w rejonie ulicy Parkowej 
i Adama Mickiewicza (ryc. 4, 5); południowy z czterema basztami – położony wzdłuż 
ulicy Basztowej, a także na tyłach zabudowy przy ulicy Tadeusza Kościuszki (ryc. 6, 
7, 8) oraz zachodni, zlokalizowany równolegle do ulicy Ogrody Zamkowe. Podczas 
badań rozpoznano zachowane i eksponowane powyżej poziomu terenu fragmenty 
kurtyn, baszt i jednej wieży.

Ryc. 1. Środa Śląska, plan widokowy miasta od południowego wschodu z połowy XVIII w. wg Fryderyka 
B. Wernera. Rycina ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu sygn T1 0484a
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Ryc. 2. Środa Śląska, plan miasta lokacyjnego z chronologicznym rozwarstwieniem murów miejskich 
(oznaczenia: R – blok śródrynkowy z ratuszem, Kp – kościół parafialny pw. św. Andrzeja, Kf – kościół 
i klasztor franciszkański, Z – teren zamku, I – Brama Wrocławska (rozebrana), II – Brama Legnicka 
(rozebrana), III – Brama Świdnicka (św. Tomasza) (rozebrana), IV – Brama Rzeźnicza (rozebrana), 
Brama Nowa (Piekarska) (rozebrana). Oprac. A. Legendziewicz
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Ryc. 3. Środa Śląska, odcinek północny między ulicami Kolejową a Jana Kilińskie-
go, kurtyna oraz pierwsza od zachodu baszta łupinowa, widok od strony fosy. Fot. 
A. Legendziewicz

Ryc. 4. Środa Śląska, odcinek wschodni, część południowa, wieża w południowo-wschod-
nim narożu, widok od strony fosy. Fot. A. Legendziewicz
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Ryc. 6. Środa Śląska, odcinek południowy, kurtyna w zachodniej części, fragment we-
wnętrznego lica z dekoracyjnym wątkiem, złożonym z ciemniej wypalonych główek, 
układanych w regularne zygzaki, widok od strony miasta. Fot. A. Legendziewicz

Ryc. 5. Środa Śląska, odcinek wschodni, część południowa, kurtyna i baszty, widok 
od strony fosy. Fot. A. Legendziewicz



A. Legendziewicz, G. Borowski 194

Północny fragment obwodu miejskiego zachowany w niepełnej wysokości składa 
się obecnie z trzech mniejszych położonych wzdłuż ulic 1 Maja i Konstytucji 3 Maja 
oraz na tyłach zabudowy dawnego zamku (obecnie Sądu Rejonowego), a także bu-
dynków położonych wzdłuż ulicy Ignacego Daszyńskiego. Kurtynę dzielą na trzy 
odcinki przecinające ją ulice Kolejowa oraz Jana Kilińskiego w miejscach dawnych 
bram: Rzeźniczej (Mnisiej) i Nowej (Piekarskiej).

Fragment zachodni, znajdujący się na tyłach zamku oraz zabudowy wzdłuż ulicy 
1 Maja o długości około 125 m tworzy mur o wysokości około od 4 do 5 m. Z uwagi 
na zasłaniające lico budynki gospodarcze i przybudówki oraz wybujałą zieleń, a także 
liczne przelicowania z użyciem współczesnego, maszynowego, materiału ceramicz-
nego o formacie gotyckim murowanym na zaprawie cementowej, odcinek ten jest 
niedostępny do badań.

Środkowy, położony pomiędzy dwoma wylotami dawnych ulic bramnych: Ko-
lejowej i Jana Kilińskiego, ma długość około 179 m i wysokość od 2 m do 4,5 m. 
Składa się on z kurtyny oraz trzech półkolistych baszt otwartych od strony miasta 
(ryc. 3). We fragmencie muru w pobliżu ulicy Kolejowej uchwycono fragment lica, 
wzniesiony w przyziemiu w wątku dwuwozówkowym, a powyżej w gotyckim, zreali-
zowanych z użyciem jednorodnego materiału budowlanego (o czym dalej). Pozostałe 
odcinki wraz z basztami wymurowano w wątku gotyckim ze spoiną płaską z rysą. 
Od wnętrza stwierdzono biegnącą przez całą długość odcinka na wysokości prawie 
2 metrów odsadzkę, ograniczoną w miejscach baszt filarami. Współczesna ingerencja 

Ryc. 7. Środa Śląska, odcinek południowy, baszta na wschodnim skraju odcinka, widok 
od strony miasta. Fot. A. Legendziewicz
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w strukturę zabytkową objęła obustronne przelicowanie wschodniego skraju odcinka, 
wprowadzenie betonowego wypełnienia w środkowej oraz przemurowanie części 
muru wschodniej baszty, a także uzupełnienia ubytków lica i wykonanie nakrywy 
korony. Pod jezdniami obu ulic znajdują się relikty dwóch bram miejskich: Rzeźni-
czej (Mnisiej) – pod ul. Kolejową oraz Nowej (Piekarskiej) – pod Jana Kilińskiego, 
z których zarys drugiej jest częściowo eksponowany w bruku.

Trzeci, wschodni fragment tworzy mur długości około 159 m, zachowany w nie-
pełnej wysokości sięgającej 4,2 m nad poziom terenu. W trzech miejscach stwierdzono 
współczesne przelicowania z użyciem materiału rozbiórkowego i nowego maszynowe-
go. Ich lokalizacja odpowiada rozmieszczeniu baszt i znajduje potwierdzenie od strony 
miasta, gdzie w zasięgu średniowiecznej kurtyny uchwycono murowane filary oraz 
odsadzkę na wysokości około 2 m. Na wschodnim skraju udokumentowano relikty 
wieży wzmacniającej północno-wschodni narożnik obwodu, obejmujące ścianę tylną 
oraz relikty skutych bocznych. Natomiast u wylotu ulicy Jana Kilińskiego natrafiono 
na przepust w kurtynie. Od strony fosy znajduje się kamienny pomnik i dwie tablice, 
upamiętniające mieszkańców Środy Śląskiej poległych w trakcie I wojny światowej. 
Ponadto stwierdzono miejscowe uzupełnienia lica cegłą maszynową, a także zatarcie 
wątku zaprawą cementową oraz przemurowanie korony na całej długości odcinka.

Ze wschodniego odcinka średniowiecznego obwodu, którego centralnym ele-
mentem była rozebrana obecnie Brama Wrocławska, zachowały się dwa fragmenty: 
północy, znajdujący się w parku w rejonie budynku prokuratury, położony wzdłuż 
ulicy Ignacego Daszyńskiego, oraz południowy, zlokalizowany w pobliżu Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w rejonie ulicy Adama Mickiewicza.

Pierwszy z nich, rozciągający się od wylotu ulicy Wrocławskiej w kierunku pół-
nocnym, zachowany jest na długości około 178,5 m. Kurtyna oraz jedna prostokątna 
baszta pozbawione są partii zwieńczenia i zachowane są o zróżnicowanej wysoko-
ści od 2 do 4,5 m. Fragment w rejonie północno-wschodniego narożnika zachowa-
ny w maksymalnej wysokości wzniesiony został w wątku gotyckim. Od wnętrza 

Ryc. 8. Środa Śląska, odcinek południowy, kurtyna ze zrekonstruowanymi dwoma wieża-
mi oraz górną partią kurtyny, widoczne uskoki lica w miejscach strzępi technologicznych 
sekcji muru, widok od strony fosy. Fot. A. Legendziewicz
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widoczna jest odsadzka wysokości około 2 do 2,2 m, zakończona przy baszcie filarem. 
Lico kurtyny w jej rejonie wykazuje liczne przemurowania materiałem ceramicznym 
na zaprawie cementowej: cegłą maszynową oraz nową o formacie gotyckim. Kurtyna 
pomiędzy basztą a budynkami prokuratury ma gotyckie lico w dolnych partiach 
do wysokości 180 cm oraz silnie przemurowane w górnej. Natomiast kurtyna na za-
pleczu prokuratury jest naprawiana w pasie nad terenem do poziomu prawie 2 m, 
a lico gotyckie zachowane jest miejscami, np. w zasięgu budynku mieszkalnego przy 
placu Wolności 83, nad dachem budynku gospodarczego, przylegającego do niego 
od wschodu. Od wnętrza kurtyna na odcinku pomiędzy basztą a budynkiem miesz-
kalnym wykazuje na dużych połaciach przelicowania oraz przespoinowanie z użyciem 
zapraw cementowych.

Drugi z odcinków składa się z kurtyny długości około 86 m oraz trzech prostokąt-
nych, otwartych od strony miasta baszt, zachowanych częściowo do wysokości 4 m. 
Południową granicę stanowią pozostałości wieży, wzniesionej w południowo-wschod-
nim narożniku obwodu miejskiego (ryc. 4). Lico ceglane w zasięgu kurtyny i trzech 
baszt wykonano w bardzo starannym dekoracyjnym wątku jednowozówkowym 
z regularnie rozmieszczoną zendrówką oraz formowaną spoiną: poziomą – płaską 
dołem podciętą z rysą, a pionową – płaską z rysą – charakterystycznym dla II połowy 
XIV i początków XV w.1 (ryc. 5). Natomiast w wieży narożnej zarejestrowano gotycki 
materiał ceramiczny, znacząco różniący się gabarytem oraz sposobem murowania 
od opisanego powyżej, natomiast bardzo zbliżony do zastosowanego w odcinku 
północnym. Niewielkie przemurowanie z użyciem współczesnej cegły o formacie 
gotyckim zarejestrowano przy przebitym otworze przejścia, zlokalizowanym przy 
jej północno-wschodniej ścianie.

Południowy fragment obwodu z niezachowaną Bramą Świdnicką (św. Tomasza) 
złożony jest obecnie z dwóch odcinków, rozdzielonych wylotem ulicy Świdnickiej: 
dłuższego wschodniego, położonego na terenach zielonych wzdłuż ulicy Basztowej, 
oraz zachodniego, zlokalizowanego w pasie ogródków działkowych na tyłach zabu-
dowy tworzącej południową pierzeję ulicy Tadeusza Kościuszki. Odcinek wschod-
ni składa się z pięciu krótszych fragmentów o różnym stopniu zachowania. Dwa 
skrajne od wylotu ulicy Świdnickiej mają długość 25,2 m i 17,7 m oraz wysokość 
od około 1,6 do 2 m, kolejne dwa, o długości odpowiednio 20,4 i 83,6 m, mają od oko-
ło 3,7 do 4 m wysokości. Na ich licu od strony miasta można zaobserwować odsadzkę 
o wysokości 2 do 2,2 m, z filarem w miejscu rozebranej baszty. Ostatni, najdłuższy 
odcinek o długości 152 m składa się z muru, trzech prostokątnych baszt otwartych 
od strony miasta, położonych przy południowo-wschodnim narożniku obwodu oraz 
oddalonej od nich w kierunku zachodnim bartyzany, odtworzonej od poziomu trzech 
łęków (ryc. 7). Zachowana wysokość kurtyn waha się od 4 do ponad 5 m wysokości. 
Pomiędzy dwoma basztami w latach 1974‒1976 zrekonstruowano chodnik obrońców 

1  Zastosowanie dekoracyjnego wątku lica w miejscu bardzo przypadkowym, na peryferiach miasta 
lokacyjnego świadczy prawdopodobnie o zamożności miasta jako inwestora, jakości warsztatu budow-
lanego oraz poczuciu estetycznym patrycjatu Środy Śląskiej.
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na wysokości 5,5 m nad terenem, z przedpiersiem wysokości 2,2 m i otworami strzelni-
czymi, oraz podwyższono dwie baszty o dwie kondygnacje z otworami szczelinowymi. 
Obie zwieńczono czterospadowymi dachami krytymi gontem (ryc. 8).

Natomiast fragment zachodni złożony jest z dwóch kurtyn o łącznej długości 
około 97 m (częściowo wtopionej w przylegające do niej budynki) i wysokości około 
3 do 3,5 m, jednej baszty kwadratowej otwartej od strony miasta, reliktów wieży w na-
rożniku południowo-zachodnim oraz zlokalizowanych pomiędzy nimi pozostałościa-
mi bartyzany, wspartej na trzech częściowo zniszczonych ceglanych wspornikach. 
Na licu wewnętrznym kurtyny zarejestrowano dekoracyjny wątek z ciemniej wypa-
loną zendrówką, układaną w regularne „zygzaki”, zrealizowany zapewne w I połowie 
XIV w.2 (ryc. 9). Na filarze w południowo-zachodnim narożu uchwycono fragment 
lica z zachowaną spoiną płaską, dołem podciętą z rysą.

Fragment zachodni obwodu miejskiego zachowany jest jedynie częściowo na pół-
noc od wylotu ulicy Legnickiej (w miejscu dawnej Bramy Legnickiej) na tyłach daw-
nego zamku (obecnie Sądu Rejonowego) oraz zabudowy mieszkalnej wzdłuż ulicy 
Ogrody Zamkowe.

Zachowany jest on na długości około 150 m i sięga od 3 do 4 m wysokości. Lico 
w partiach widocznych wykonane jest ze współczesnego materiału ceramicznego, 
nawiązującego gabarytem do historycznego, który związała zaprawa cementowo-
-wapienna. Ponadto z uwagi na zasłaniające lico budynki gospodarcze, przybudówki 
oraz wybujałą zieleń odcinek jest niedostępny do badań.

ŹRÓDŁA PISANE

Źródła pisane, dotyczące systemu obronnego Środy Śląskiej, są nieliczne i na ich 
podstawie nie można wnioskować o etapach budowy murów3. Pierwszym dokumen-
tem, mówiącym ogólnie o istnieniu bram miejskich jako miejscu ściągania myta, jest 
dyplom z 2 września 1283 r. (Meinardus 1906, 217‒218, nr 7). Pierwszą wymienioną 
z nazwy bramą jest Brama Wrocławska, wspomniana w dokumencie z 20 listopada 
1324 r. (Meinardus 1906, 226, nr 18). Z kolei pierwsza wzmianka pisana, mówiąca o 
budowie murów obronnych, pochodzi z 16 października 1341 r. W dokumencie wy-
stawionym przez Jana Luksemburskiego mowa jest o tym, że król przekazał na cel 
budowy murów miejskich 5 grzywien rocznie, ściąganych od miejscowych Żydów 
(Meinardus 1906, 235, nr 27). Ciekawy jest dokument z 1392 r. mówiący o tym, że bur-
grabia Heinrich Renker zawarł ugodę z miastem co do korzystania z fosy miejskiej. 
W dokumencie tym pojawia się Brama Rzeźnicza, w takim kontekście, że na odcinku 
od „okrągłej” wieży (najprawdopodobniej chodzi o wieżę zamkową) do wspomnianej 

2  Na taką datację wątku dekoracyjnego wskazuje zastosowany materiał budowlany oraz łącząca go 
zaprawa. Lokalizacja dekoracyjnego wątku lica na kurtynie na peryferiach miasta lokacyjnego zdaje się 
potwierdzać tezę, zawartą w przypisie poprzednim.

3  Autorzy pragną podziękować Z. Aleksemu z Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej za pomoc 
przy przeglądzie tych źródeł.
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bramy burgrabia i jego następcy zyskali prawo do połowu ryb w fosie, a także do trawy 
po obu jej brzegach (Kindler 1934, 31). W 1446 r. został publicznie stracony, pełniący 
od dwóch lat swoją funkcję, burgrabia Leonhard Azenheimer (Kronthal 1884, 251). 
Powodem jego stracenia były m.in. liczne rozboje, nieprzestrzeganie prawa, a także 
osłabianie murów miejskich, które miało polegać na przebijaniu w nich różnych 
otworów. Dokument z 1487 r. mówi o zadaszeniu i pokryciu dachówką Bramy Le-
gnickiej i Bramy Mnisiej (Meinardus 1906, 362, nr 72). Wydaje się, że była to akcja 
związana nie tyle z pierwszym zadaszeniem tych budowli, ile z ich remontem. Doku-
ment z 1536 r. przekazuje informację, że w tym właśnie czasie wybudowano „Nową 
Bramę”, wzniesioną w miejscu furty u wylotu dzisiejszej ul. Jana Kilińskiego. Furta 
ta miała być strzeżona przez basztę od początku funkcjonowania ceglanych murów 
obronnych. Brama ta (w późniejszych źródłach Brama Piekarska) została wzniesiona 
w celu ułatwienia mieszkańcom komunikacji z polami i ogrodami, znajdującymi 
się po północnej stronie miasta (Heyne 1845, 38; Kindler 1934, 20; Zmarzly 1935, 56).

Dostępne dokumenty wskazują, że już od 2. połowy XVI w. mogło następować 
powolne osłabianie wartości obronnych całego systemu. Z 1572 r. pochodzi infor-
macja, że część fosy została zasypana, oraz że urządzono tam ogrody (Kindler 1934, 
12). Natomiast w XVII w. miało miejsce zrównanie części wież do wysokości murów 
obronnych (Kindler 1934, 19). Proces demontażu systemu obronnego Środy Śląskiej 
postępował w XIX w. i najprawdopodobniej do zatrzymania jego dalszej destrukcji 
przyczynił się pruski konserwator krajowy – Ferdinand von Quast (Bimler 1940, 72).

Problematyka murów miejskich w dotychczasowej literaturze jest prezentowana 
bardzo skromnie. Jako pierwszy o średniowiecznych basztach i kurtynach wspomniał 
Hans Lutsch – datując je ogólnie na XV w. (Lutsch 1889, 478). Rekonstrukcję obwodu 
murowanego i rozmieszczenia wież wraz z opisem przedstawił Kurt Bimler (Bimler 
1940, 72). W oparciu o wzmiankę z 1341 r. – mówiącą o przekazaniu na budowę murów 
przez Jana Luksemburskiego 5 grzywien rocznie (Meinardus 1906, 235, nr 27) – uznał 
tę informację za początek budowy obwodu (Bimler 1940, 72‒73). Mury omówił Tade-
usz Kozaczewski, kładąc główny nacisk na zagadnienia, związane z realizacją zamku 
(Kozaczewski 1965, 49‒54). Natomiast Mirosław Przyłęcki osadził budowę obwodu 
w latach 1341‒1365, oraz nakreślił ich przemiany w końcu XVIII i na początku XIX w. 
– kiedy to rozebrano bramy miejskie, a także wymienił powojenne prace konserwa-
torskie (Przyłęcki 1987, 175‒178). Zarys historii obwodu z odwołaniem się do części 
źródeł pisanych przedstawili Rafał Eysymontt i Mateusz Goliński (Eysymontt, Go-
liński 2003, 10, il. 1, 6, 7, 19, 21–23). Ustalenia J. Pilcha uzupełnione o wyniki badań 
Bramy Legnickiej powtórzyła Anna Małachowicz (2014, 162‒164). Jerzy Pilch wskazał 
początek realizacji murów w roku 1341 oraz wspomniał o ich naprawach w XIX i XX 
w. (Pilch 2004, 346).
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ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE

Podczas badań archeologicznych, prowadzonych w Środzie Śląskiej od niemal trzech 
dekad, poznano kilka elementów systemu obronnego miasta, w tym relikty czterech 
z pięciu nieistniejących bram miejskich (Borowski 2013, 90‒98). W wykopie funda-
mentowym w północnej części ul. Wrocławskiej, na wysokości jej połączenia z pl. Wol-
ności, odkryto ciąg kamienno-ceglanych fundamentów filarowo-łękowych, które 
zinterpretowano jako pozostałości Bramy Wrocławskiej (ryc. 9). Składać się ona miała 
z głównego budynku bramy, przedbramia i budowli przylegającej do przedbramia 
od strony północno-wschodniej. Kompleks Bramy Wrocławskiej miał się kształtować 
etapami. W XIV w. powstał budynek bramy, w następnym stuleciu – przedbramia, 
a na koniec, jeszcze w średniowieczu – budynek towarzyszący przedbramiu. Według 
opinii autorki odkryte fundamenty mogą być skorelowane z budowlami uwidocznio-
nymi na rycinie F.B. Wernera z 1755 r. (Łużyniecka 1990).

Relikty Bramy Legnickiej poznano w kolejnych wykopach instalacyjnych w pół-
nocnej i południowej części ul. Legnickiej na odcinkach odpowiednio 20 m i 2 m. 
Także w tym przypadku, posiłkując się rycinami F.B. Wernera z połowy XVIII w., 
przedstawiono propozycję wyglądu tej bramy (ryc. 1, 10). Składać się miała ona z dwóch 

Ryc. 9. Środa Śląska, ul. Wrocławska: a – przebieg wykopu instalacyjnego 
wraz z propozycją rekonstrukcji planu odkrytych budowli; b – przerys frag-
mentu ryciny F.B. Wernera z 1755 r. z Bramą Wrocławską (wg: E. Łużyniecka 
1990). Oprac. G. Borowski
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Ryc. 10. Środa Śląska, ul. Legnicka – odkryte relikty Bramy Legnickiej (szrafura) i propozycja rekon-
strukcji planu założenia bramnego (linia przerywana) (wg: P. Stojanowicz et al. 2002, ryc. 2). Oprac. 
G. Borowski

Ryc. 11. Środa Śląska, ul. Kolejowa – rzut i przekrój odkrytych reliktów Bramy Rzeźniczej i fragmentu 
fosy oraz propozycja rekonstrukcji wyglądu zasadniczych elementów całego zespołu: 1 – współczesna 
nawierzchnia ulicy; 2 – mur ceglany; 3 – mur kamienny; 4 – wypełnisko fosy miejskiej; 5 – bruk z otocza-
ków; 6 – nawarstwienia osadnicze; 7 – kamienny fundament wcześniejszych obwarowań; 8 – piaszczysty 
calec; 9 – linie rekonstrukcyjne (wg: J. Romanow 2003, ryc. 1B i 1C). Oprac. G. Borowski
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elementów. Pierwszym z nich była wieża o niemal kwadratowym planie i wymiarach 
zewnętrznych 9,5 × 10 m. Od zachodu do wieży przylegało przedbramie długości 
około 28 m i szerokości zewnętrznej około 10 m (Małachowicz 2001). Zaznaczyć 
tu należy jednak, że kolejne badania prowadzone w obrębie Bramy Legnickiej zdają 
się sugerować inną jej dyspozycję, co dotyczy głównie szerokości przedbramia i lo-
kalizacji wieży4. 

Pozostałości Bramy Rzeźniczej odkryte zostały w osi ul. Kolejowej, także w trak-
cie prac ziemnych o podobnym charakterze, jak w dwóch poprzednich przypadkach 
(ryc. 11). Zarejestrowano wówczas kilka odcinków różnych części partii fundamen-
towej przedbramia. Fundament ten zbudowano z łamanych kamieni wapiennych, 
a na jego koronie posadowiono mur z cegieł palcówek. Całkowita długość przedbra-
mia wynosiła ponad 14 m, a jego wewnętrzna szerokość – 4,80 m (Romanow 2003). 
Zastanawiające jest niezarejestrowanie wieży, widocznej na planach F.B. Wernera, ale 
być może wynikało to z niedostatecznego zakresu prac ziemnych.

4  Badania te, które prowadził zespół Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, są w trakcie 
opracowywania.

Ryc. 12. Środa Śląska, ul. Kilińskiego – propozycja rekonstrukcji rzutu Bramy Piekarskiej. Oprac. 
G. Borowski
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Jak do tej pory nie zarejestrowano reliktów czwartej średniowiecznej Bramy 
Świdnickiej, odkryto natomiast pozostałości piątej bramy w systemie obronnym – 
Bramy Piekarskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że składała się ona z dwóch 
elementów. Pierwszym z nich była wieża wzniesiona na planie kwadratu o wymiarach 
5 × 5 m. Drugim – położone przy jej wschodniej ścianie przedbramie w formie szyi 
o długości około 11,5 m oraz szerokości w obrysie zewnętrznym 8,5 m. Na przedłu-
żeniu ściany wschodniej przedbramia znajdował się występ, wychodzący przed lico 
ściany północnej, mogła na nim być oparta konstrukcja mostu (Aleksy et al. 2003; 
Borowski 2005; Aleksy et al. 2009). 

BADANIA ARCHITEKTONICZNE (ryc. 2)

Średniowieczne mury obronne Środy Śląskiej nie doczekały się szczegółowych badań 
architektonicznych. Prowadzono jedynie ogólne ich rozpoznanie (Przyłęcki 1999). 
Okazja do ich przeprowadzenia pojawiła się w 2016 r.5 Udokumentowano wtedy tech-
nologię budowy kurtyny, materiał budowlany oraz skromny detal architektoniczny. 
Z uwagi na szczupłość wzmianek źródłowych, w oparciu o powyższe cechy wydzie-
lono podstawowe fazy oraz określono sposób, a także etapowanie realizacji obwodu.

Badania architektoniczne objęły odcinki kurtyn oraz baszt z eksponowanym licem 
ceglanym (Grabowski et al. 2016). Ponadto w oparciu o wyniki dotychczasowych prac 
badawczych wspomniano o bramach, jednakże ze względu na ich fragmentaryczne 
rozpoznanie konieczne jest prowadzenie dalszych interdyscyplinarnych prac badaw-
czych wszystkich zespołów bramnych.

Faza I (koniec XIII w. – 1. połowa XIV w.)
Skromny zasób wzmianek archiwalnych, dotyczących murów miejskich w Środzie 
Śląskiej, nie stanowi niestety wystarczającego źródła dla określenia czasu powstania 
oraz etapowania wznoszenia średniowiecznych fortyfikacji. Zatem jako podstawę 
datowania przyjęto analizę technologii oraz inwentaryzację materiału budowlanego.

Za najstarsze fragmenty, z uwagi na brak zachowanych zespołów bramnych, 
zazwyczaj wznoszonych jako pierwsze murowane elementy obwodów, przejęto przy-
ziemia kurtyny znajdującej się na wschód od wylotu obecnej ulicy Kolejowej (rejon 
rozebranej Bramy Rzeźniczej – Mnisiej). Zarejestrowano w niej wątek dwuwozówko-
wy wykonany z cegły o wymiarach 9‒10 cm / 12,5‒14 cm / 27‒28 cm, wypalonej w od-
cieniach od czerwonego do czarnego z wysięgiem szkliwienia. Zespoliła je zaprawa 
wapienno-piaskowa barwy piaskowo-białej, formowanej jako płaska z rysą. Powyżej 
udokumentowano watek jednowozówkowy wykonany z analogicznego materiału 
ceramicznego, który zespoliła taka sama zaprawa.

5  Niniejsze wyniki badań stanowiły materiał źródłowy dla sformułowania wniosków konserwator-
skich, których celem będzie rewaloryzacja średniowiecznego obwodu miejskiego Środy Śląskiej.
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Mur wznoszono sekcjami, akcentowanymi (zakończonymi) strzępiami o długości 
około od 9 do 19 m, postępując od Bramy Rzeźniczej ku wschodowi. Zapewne jako 
pierwsze powstały półkoliste baszty, otwarte od strony miasta. Budowano je, rozpo-
czynając od filarów w linii kurtyn odcinających się od lica z odsadzką na wysokości 
około 2 do 2,4 m. Łupiny wznoszono łącząc je za pomocą strzępi od strony fosy 
na osi. Wnętrze doświetlono co najmniej trzema wąskimi otworami szczelinowymi, 
rozmieszczonymi: jednym na osi oraz dwoma po bokach (ryc. 3). Prawdopodobnie 
po wzniesieniu trzech baszt półkolistych, zmieniono plan kolejnych, wyprowadzając 
na pozostałym fragmencie odcinka północnego baszty prostokątne, otwarte od strony 
miasta. Odcinek od wschodu zamykała wieża, wysunięta od strony północnej przed 
lico.

Analogiczny materiał oraz technologia budowy wskazują, że równolegle powstały 
mury części północnej wschodniego odcinka. Budowano je, postępując od zespołu 
Bramy Wrocławskiej na północ w sekcjach długości od 12 do 25 m. Zachowane relik-
ty jednej baszty prostokątnej wzniesiono, podobnie jak od północy, rozpoczynając 
od filarów w linii kurtyn, a następnie ścian obwodowych. Przy północno-wschodnim 
narożniku linię lica przełamano w kierunku zachodnim, w celu poprawy widoczności 
po wschodniej stronie wieży narożnej, wysuniętej ku północy.

W zasięgu wschodniego odcinka w tym także okresie wzniesiono wieżę w połu-
dniowo-wschodnim narożu obwodu miejskiego. Zdaje się to potwierdzać zastosowany 
materiał ceramiczny, sposób murowania i powiązanie z późniejszymi kurtynami 
od zachodu i północy (ryc. 4). 

Prawdopodobnie równolegle lub wkrótce po wzniesieniu północnej części obwo-
du rozpoczęto fortyfikowanie Środy Śląskiej od południa. Zarejestrowany materiał 
budowlany oraz relikty strzępi w murach w rejonie rozebranej Bramy Świdnickiej 
(św. Tomasza) nasuwają przypuszczenie, że mogły one powstać jeszcze w 1. połowie 
XIV w. Budowa kurtyny południowej postępowała od bramy miejskiej ku wschodowi 
sekcjami długości od 8 do 12 m. Duży stopień przelicowania uniemożliwia określenie 
długości wszystkich sekcji. Podobnie jak od północy, baszty otwarte od strony miasta 
akcentowano od wnętrza obwodu filarami, do których dowiązywano proste odcinki 
kurtyn. Na badanym fragmencie odcinka długości łącznej około 165 m. uchwycono 
pozostałości co najmniej jednej prostokątnej baszty. Należy zauważyć, że wznoszenie 
murów na dość niestabilnym podłożu spowodowało wychylenie poszczególnych sekcji 
do wnętrza lub na zewnątrz obwodu (ryc. 7). 

Zapewne jeszcze przed połową XIV w. powstał zachodni fragment południowe-
go odcinka. Jego budowa posuwała się od strony Bramy Świdnickiej ku zachodowi. 
Na zachodnim skraju odcinka uchwycono trzy sekcje długości od 8 do 12 m. Mury 
wzniesiono z analogicznego materiału ceramicznego co kurtyny północnej, tj. w re-
gularnym wątku gotyckim z cegły o wymiarach 9‒10 cm / 12,5‒14 cm / 27‒28 cm, wy-
palonej w odcieniach od czerwonego do czarnego, z wysięgiem szkliwienia. Zespoliła 
je analogiczna zaprawa wapienno-piaskowa, dość twarda, barwy piaskowo-białej, 
formowanej jako płaska, dołem podcięta z rysą. Od wnętrza na jednym fragmencie 
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kurtyny zarejestrowano dekoracyjny wątek muru, ukształtowany z regularnych zygza-
ków, wykonanych z główek z mocniej wypalonej cegły z wysięgiem szkliwienia (ryc. 6). 

Narożnik południowo-zachodni obwodu wzmocniono zapewne prostokątną 
w rzucie wieżą, z której znamy ścianę północną, oraz strzępia dwóch rozebranych 
ścian bocznych. Dostęp do niej od strony miasta zapewniał otwór drzwiowy, nakryty 
łękiem odcinkowym grubości 1 cegły. Pomiędzy nią a Bramą Świdnicką uchwycono 
kwadratową w rzucie basztę otwartą od strony miasta. Ponadto kurtynę wzmacniała 
bartyzana, oparta na trzech ceglanych wspornikach, zlokalizowana w odległości około 
25 m. od wieży narożnej.

Faza II (2. połowa XIV w. – początek XV w.; do 1420 r.)
Zrealizowane w II połowie XIV w. odcinki kurtyny wraz z basztami wyróżniają się 
wątkiem jednowozówkowym, z regularnie rozmieszczonymi mocniej wypalonymi 
w atmosferze redukcyjnej główkami zendrówek. Podczas badań uchwycono dwa 
odcinki w południowo-wschodnim narożniku obwodu wykonane w tej technologii.

Nieco dłuższy jest południowy fragment wschodniego odcinka złożony z kur-
tyny oraz trzech prostokątnych baszt otwartych od strony miasta o łącznej długości 
około 86 m (ryc. 5). Budowano go, wznosząc jako pierwsze baszty, a następnie kolejne 
sekcje kurtyn, posuwając się w kierunku południowym. Zachowane od strony mia-
sta niewykorzystane strzępia stanowią zapewne pozostałość planowanych filarów 
lub ścian zamykających wnętrza baszt. Przebieg skrajnego południowego odcinka 
z południowego skorygowano na południowo-zachodni. Zapewne podyktowane 
było to koniecznością powiązania go z wypuszczonymi z wieży narożnej w kierunku 
północnym strzępiami.

Drugi, ze zrealizowanych w tym okresie fragmentów powstał w ciągu południo-
wego odcinka obwodu. Wzniesiono go, wiążąc w nieznany obecnie sposób z murem 
fazy I. Składa się on z dwóch odcinków kurtyny o łącznej długości 58 m, rozdzielonych 
bartyzaną, opartą na czterech wspornikach, pomiędzy którymi rozpięto zapewne łęki 
odcinkowe (obecnie zrekonstruowane).

Mury obu odcinków zrealizowano z użyciem cegły o wymiarach 8‒9 cm / 12‒12,5 cm 
/ 26‒27 cm i zróżnicowanym kolorze wypału – od jasnoczerwonego do czarnego z wy-
sięgiem szkliwienia. Mur w wątku jednowozówkowym z regularnie rozmieszczonymi 
czarnymi miejscami glazurowanymi, główkami wypalonymi w atmosferze redukcyj-
nej, zespoliła twarda zaprawa wapienno-piaskowa barwy kremowo-piaskowej. W licu 
spoinę ukształtowano bardzo starannie: poziomą jako płaską, dołem podciętą z rysą, 
a pionową – płaską z rysą.

Faza III (2. połowa XV w.)
Kolejny etap formowania średniowiecznych fortyfikacji miejskich został zapewne 
zrealizowany w 2 połowie XV w. Objął on zamknięcie murowanego obwodu i wznie-
sienie budowę odcinka długości około 93 m, złożonego z kurtyny, wraz z trzema 
prostokątnymi basztami otwartymi od strony miasta.
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W świetle zarejestrowanych strzępi technologicznych budowa postępowała z za-
chodu w kierunku narożnika obwodu. Jako pierwsza powstała baszta pierwsza od za-
chodu, do której dowiązano odcinki kurtyn, wznoszone segmentami długości około 
od 7 do 18 m. Budując kolejne wieże, łączono je w jeden ciąg za pomocą kolejnych 
segmentów kurtyn o długości od 12 do 15 m. Zamknięcie obwodu miało miejsce 
w narożniku południowo-wschodnim przy wieży fazy I. Tę tezę zdaje się potwierdzać 
korekta przebiegu wznoszonej kurtyny z wschodniego na północno-wschodni, a przy 
samych strzępiach przełamanie nieznacznie lica ku północy.

Do budowy odcinka zastosowano cegłę o wymiarach 8‒9 cm / 12‒12,5 cm / 26,5‒27,5 cm, 
układaną w dość regularnym wątku jednowozówkowym z przypadkowo użytą 
zendrówką. Cegłę o zróżnicowanym kolorze wypału od czerwonego do czarnego 
związała zaprawa wapienno-piaskowa, dość twarda, barwy żółtawo-piaskowej. Spoinę 
w licu ukształtowano jako płaską z rysą.

Faza IV (koniec XV w.?) 
Zapewne obwód miejski Środy Śląskiej poddano pracom modernizacyjnym w II poło-
wie XV w. Wzmocniono wtedy prawdopodobnie wszystkie zespoły bramne, budując 
przedbramia w formie szyi. Relikty takich elementów odkryto podczas prac w rejonie 
Bramy Wrocławskiej (Łużyniecka 1990), Legnickiej (Małachowicz 2001) i Rzeźniczej 
(Romanow 2003).

Faza V (lata 30 XVI w.)
Jedynym całym zespołem bramnym, poświadczonym źródłowo i częściowo przeba-
danym w obszarze obwodu miejskiego, jest zrealizowana około 1536 r. Brama Nowa 
(Piekarska) (Heyne 1845, 38; Kindler 1934, 20; Zmarzly 1935, 56). Wiemy, że składała 
się ona zapewne z kwadratowej wieży o wymiarach około 5 na 5 m oraz położonego 
przy jej wschodniej ścianie przedbramia w formie szyi o długości około 11,5 m oraz 
szerokości w obrysie zewnętrznym 8,5 m (Aleksy et al. 2003; Borowski 2005; Aleksy 
et al. 2009; Borowski 2013, 94‒97).

ZAKOŃCZENIE

Proces rozbiórki średniowiecznych murów miejskich, który w początkowym okresie 
objął zespoły bramne, zahamowany został w 1867 r. przez Ferdynanda von Quasta 
(Bimler 1940, 72). Zrealizowane pod koniec XIX w. oraz w ciągu XX w. prace remonto-
we może wyróżnić dzięki użytemu materiałowi ceramicznemu. Pierwsze, zrealizowa-
ne zapewne w II połowie XIX w., związane były z naprawami lica oraz rozbiórką baszt 
w północnym odcinku pomiędzy Bramą Nową (Piekarską) a wieżą narożną. Przerwy 
w kurtynie wypełniano murami, wznoszonymi z rozbiórkowej cegły gotyckiej, ukła-
danej w wątku główkowym lub mieszanym. Analogicznie uzupełniano lico w zasięgu 
odcinka wschodniego w miejscach ubytków lub uszkodzeń. Charakterystyczne dla 
tych prac było także użycie dość twardej zaprawy wapienno-cementowej barwy żółtej.
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Do kolejnych prac naprawczych, prowadzonych już na początku XX w., zaczęto 
używać maszynowej cegły klinkierowej oraz biało-szarej, twardej zaprawy wapienno-
-cementowej. Miejsca takich ingerencji widoczne są w licu kurtyny w rejonie budynku 
prokuratury oraz kilku miejscach na wschodnim fragmencie północnego odcinka.

Powojenne działania remontowe murów w Środzie Śląskiej zrealizowano, sto-
sując głównie nowy materiał ceramiczny o formacie zbliżonym do gotyckiego, 
o gładkim spieku oraz cegły maszynowej. Pierwszy z materiałów wykorzystano 
do rekonstrukcji z lat 1974‒1976 części wschodniej południowego odcinka w rejonie 
ulicy Basztowej według projektu Mirosława Przyłęckiego. Prace objęły podwyższenie 
kurtyny wraz z odbudową chodnika straży z odtworzeniem przedpiersia z otworami 
szczelinowymi o nakryciem go dachem krytym gontem. Ponadto podwyższono 
dwie wieże o dwie kondygnacje. Niższy poziom otrzymał po jednym otworze szcze-
linowym w każdej ze ścian, a wyższy po jednym w bocznych i dwa – od południa. 
Zwieńczenie każdej z baszt ukształtowano w formie prostego dachu namiotowego 
krytego gontem.

Ponadto z cegły współczesnej o formacie gotyckim i gładkim spieku wykonano 
przelicowania w dużych partiach odcinków kurtyn wzdłuż ulicy Basztowej, w rejo-
nie wylotu ulicy Świdnickiej (rozebranej Bramy Świdnickiej) oraz obwodu w rejonie 
zamku – odcinek zachodni oraz zachodni skraj północnego. Miejscami wykonano 
z niego nakrywy kurtyn odcinka wschodniego i południowego. Zastosowano go 
także do naprawy środkowej baszty łupinowej odcinka północnego. Współczesną 
cegłę maszynową uzupełniono wyrwy w murze w miejscach zniszczeń lica i struktury 
muru w wyniku działań czynników atmosferycznych.

Ostatnia naprawa przeprowadzona na początku XXI w., związana była ze znisz-
czeniem fragmentu skrajnej wschodniej baszty cylindrycznej odcinka północnego 
(w rejonie wylotu ulicy Jana Kilińskiego). W partii przyziemia użyto odzyskanej 
gotyckiej cegły a w górnej – nowej o formacie gotyckim. Wszystkie opisane powo-
jenne działania remontowo-konserwatorskie wykonano z użyciem mocnych zapraw 
na bazie cementu, barwy szarej. Nadmieńmy, że w zasięgu prac rekonstrukcyjnych 
południowego odcinka zrealizowanych w latach 1974‒1976 do zaprawy dodawano wap-
no gaszone, które w istotny sposób zmieniło barwę zaprawy z szarej na prawie białą.
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