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RATUSZ W ZIELONEJ GÓRZE

realizacje
historyk sztuki
Wojewódzki Urzą̨d Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

1. Ratusz, widok na elewacj´ zachodnià i skrzyd∏o po∏udniowe. Wszystkie zdj´cia autorki.
1. Town hall, view of the western elevation and the southern wing. All photos: author.

W koƒcu 2004 r., podczas remontu prowa-
dzonego w zielonogórskim ratuszu, dosz∏o

do przypadkowego odkrycia nieznanych dotàd 
i nienaniesionych w inwentaryzacji budynku
z 1958 r. piwnic. Robotnicy wykonujàcy posadzk´
w pomieszczeniu na parterze przy po∏udniowo-
wschodnim naro˝niku budowli natrafili na ceglane

sklepienie znajdujàcej si´ pod nim piwnicy. O od-
kryciu zawiadomiono wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków, który po dokonaniu ogl´dzin piwnic
wyda∏ decyzj´ o wstrzymaniu robót i wy∏àczeniu
remontowanego pomieszczenia z dalszych prac 
do czasu przeprowadzenia specjalistycznych
badaƒ.
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3. Zielonogórski rynek w po∏. XIX w.
3. Market square in Zielona Góra in the mid-nineteenth century.

kolebkowo i krzy˝owo. Równie˝ na pi´trze zacho-
wa∏y si´ wn´trza sklepione kolebkowo oraz jedno
przesklepione sklepieniem ˝aglastym.

Przekszta∏cana na przestrzeni stuleci budowla,
trawiona po˝arami i ponownie odbudowywana, na
trwa∏e wpisa∏a si´ w krajobraz i dzieje miasta.
Badania wykonane pod kierunkiem dr. Czes∏awa
Lasoty nie tylko da∏y odpowiedê na wiele pytaƒ
dotyczàcych jej przesz∏oÊci i poszczególnych faz
budowy, ale równie˝ wydoby∏y nieznane dotàd
wartoÊci zabytku. Je˝eli dodaç do tego ods∏oni´cie
i wyeksponowanie w efekcie prac konserwatorsko-
restauratorskich gotyckiej pó∏nocnej Êciany szczy-
towej, mo˝na z ca∏à pewnoÊcià stwierdziç, i˝ zielo-
nogórski ratusz ukaza∏ swe nowe oblicze.

Odkrycie wzbudzi∏o wielkie zainteresowanie
zarówno mieszkaƒców, jak i mediów. W 2006 r.
zespó∏ pod kierownictwem dr. Czes∏awa Lasoty 
z Politechniki Wroc∏awskiej przeprowadzi∏ bada-
nia architektoniczno-archeologiczne1. Obj´∏y one
wi´kszà cz´Êç ratusza, co w rezultacie pozwoli∏o
okreÊliç jego pierwotnà form´ i poszczególne fazy
rozbudowy. Zakoƒczenie badaƒ zbieg∏o si´ z kolej-
nym odkryciem: w trakcie remontu pó∏nocnego
skrzyd∏a ods∏oni´to Êcian´ szczytowà gotyckiej bu-
dowli. Po przeprowadzeniu w tym samym roku
prac konserwatorsko-restauratorskich zosta∏a ona
wyeksponowana wraz z fragmentami pierwotnych
tynków.

Ratusz jako istotny element 
krajobrazu kulturowego miasta

W zielonogórskim ratuszu mia∏ siedzib´ urzàd
miasta, który póêniej przeniós∏ si´ do innego
obiektu. Nadal jednak mieszczà si´ tu gabinety
prezydenta i przewodniczàcego rady miasta, Urzàd
Stanu Cywilnego oraz Fundacja na Rzecz Rewita-
lizacji Miasta Zielona Góra, tu tak˝e odbywajà si´
posiedzenia rady miasta. Od niedawna ratusz jest
te˝ siedzibà Regionalnego OÊrodka Badaƒ i Doku-
mentacji Zabytków w Zielonej Górze.

Bry∏a ratusza, zaakcentowana wysokà wie˝à 
z trójkondygnacyjnym a˝urowym he∏mem, stanowi
charakterystycznà dominant´ zespo∏u staromiej-
skiego. Umieszczona w centrum placu rynkowego,
zosta∏a zwrócona fasadà w kierunku zachodnim.
Do stanowiàcego centralnà cz´Êç budowli korpusu
g∏ównego, z wie˝à od pó∏nocnego wschodu, przyle-
gajà dobudówki od strony wschodniej, po∏udnio-
wej i pó∏nocnej . 

Ratusz jest w cz´Êci podpiwniczony. Najwi´ksze
piwnice, o wn´trzach przesklepionych kolebkowo 
i krzy˝owo, znajdujà si´ pod g∏ównym centralnym
trzonem budowli i u˝ytkowane sà jako winiarnia.
Sà one dost´pne bezpoÊrednio od strony fasady 
i dodatkowo skomunikowane tunelowà klatkà
schodowà z sienià w przyziemiu. Ponadto niewiel-
kie piwnice, sklepione kolebkowo i krzy˝owo, wy-
st´pujà w cz´Êci pó∏nocno-zachodniej, pó∏nocno-
wschodniej oraz po∏udniowo-wschodniej obiektu.
Piwnice te nie sà ze sobà po∏àczone. 

Wi´kszoÊç wn´trz nakrywajà drewniane stropy
belkowe ze Êlepym pu∏apem, z których cz´Êç ozdo-
biono skromnà dekoracjà snycerskà. WÊród nich
wyró˝nia si´ strop w du˝ej sali na parterze2.
Pozosta∏e wn´trza przyziemia przesklepione sà

2. Lokalizacja ratusza w zabudowie rynku.
2. Localisation of the town hall among the buildings in the
market square.
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4. XIX-wieczna panorama Zielonej Góry z widokiem wie˝y ratuszowej po lewej stronie.
4. Nineteenth-century panorama of Zielona Góra with a view of the town hall tower to the left.

Dzieje gotyckiego ratusza w Êwietle
nowych badaƒ

Odkryte w 2004 r. pod po∏udniowo-wschodnià
cz´Êcià ratusza piwnice wychodzi∏y cz´Êciowo poza
obrys jego murów zewn´trznych3. Odkrycie to zro-
dzi∏o wiele pytaƒ dotyczàcych przesz∏oÊci obiektu,
a w szczególnoÊci formy i zasi´gu jego pierwotnej
bry∏y.

Najstarsza wzmianka o zielonogórskim ratuszu
pochodzi ju˝ z 1321 r.4 Skorzysta∏ z niej H. Schmidt,
autor najobszerniejszej, jak dotychczas, monografii
miasta, opartej w wi´kszoÊci na nieistniejàcych dziÊ
materia∏ach êród∏owych. Jego zdaniem wzniesiony
w tym˝e roku „pierwszy zielonogórski ratusz móg∏
byç budowlà drewnianà o najprostszej konstrukcji,
ró˝niàcà si´ od innych zabudowaƒ m∏odego miasta
jedynie tym, ˝e stanà∏ na rynku”5. Wed∏ug Schmidta
ratusz zosta∏ doszcz´tnie zniszczony w wielkim po-
˝arze miasta w 1582 r., zaÊ kolejny wzniesiono jako
budowl´ murowanà w koƒcu XVI w. Poglàd ten
upowszechni∏ si´ w powojennej literaturze przed-
miotu i dominowa∏ do lat 90. XX w. Dopiero 

dr Stanis∏aw Kowalski, badajàc ods∏oni´te w trak-
cie remontu ratusza w latach 1989-1990 wàtki
gotyckiego muru elewacji wschodniej i zachod-
niej, przesunà∏ czas powstania obiektu na 2. po∏.
XV w.6 Wskazywa∏yby na to znamiona stylowe
budowli oraz uwidocznione w trakcie remontu
Êlady spieczenia cegie∏, najprawdopodobniej
pozosta∏oÊci po po˝arach z lat 1582, 1627 i 1651.
Póênogotycki ratusz by∏, zdaniem dr. St. Kowal-
skiego, budynkiem pi´trowym, wzniesionym na
rzucie prostokàta. Bry∏´ nakrywa∏ wysoki dwu-
spadowy dach, Êciany jej w´˝szych boków wieƒ-
czy∏y zaÊ gotyckie szczyty schodkowe. Wychodzàca
z czworobocznej podstawy wie˝a nakryta by∏a
namiotowym dachem7. Wed∏ug ustaleƒ dr. St. Ko-
walskiego ceglane elewacje ratusza rozcz∏onkowa-
no prostokàtnymi oknami i dekoracyjnymi blenda-
mi (jednà z nich ods∏oni´to i wyeksponowano 
w elewacji frontowej). W trakcie badaƒ nie uda∏o
si´ jednoznacznie ustaliç po∏o˝enia pierwotnego
wejÊcia, choç w partii przyziemia natrafiono na
fragment ostro∏ukowego sklepienia otworu, jak
mo˝na domniemywaç – portalu. 
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wykonano za pomocà prostokàtnych blend cztero-
i szeÊciopolowych, o kraw´dziach profilowanych 
i prostych. Mi´dzy blendami rozmieszczono okna
nakryte ∏´kami odcinkowymi, rozpoczynajàce si´
w po∏owie wysokoÊci blend. W trakcie badaƒ od-
s∏oni´to fragment uskokowego szczytu wieƒczàce-
go elewacj´ pó∏nocnà, który dekorowa∏y poziome
pasma blendy z ∏´kami kotarowymi i odcinkowymi,
a do∏em wydziela∏a p∏ycina. Taka sama p∏ycina,
ograniczona od góry warstwà cegie∏ zestawionych

g∏ówkami, wieƒczy∏a elewacj´ wschodnià i zachod-
nià i zapewne równie˝ po∏udniowà. W okresie póê-
niejszym p∏yciny zamurowano ceg∏ami u∏o˝onymi
p∏asko.

W elewacji wschodniej gotyckiego ratusza do-
konano wa˝nego odkrycia – stanowi∏o je ods∏oni´-
cie reliktów wn´k zwróconych na zewnàtrz, roz-
mieszczonych w jej przyziemiu. Wskazujà one, zda-
niem badaczy, na istnienie przylegajàcych do Êciany
kramów sukienniczych, które powsta∏y równoczeÊ-
nie z budowà ratusza i wie˝y. Zidentyfikowane
zosta∏y cztery wn´ki, rozmieszczone wzd∏u˝ ele-
wacji wschodniej, na odcinku od wie˝y w kierunku
po∏udniowym. Ich skrajny po∏udniowo-wschodni

Badania przeprowadzone w 2006 r. potwier-
dzi∏y tezy stawiane przez dr. St. Kowalskiego, a jed-
noczeÊnie wnios∏y nowe wàtki, poszerzajàc wiedz´
z zakresu kszta∏tu i zasi´gu XV-wiecznej budowli
oraz kolejnych faz jej przebudów. Rozwarstwienia
chronologicznego murów dokonano na podstawie
analizy ich cech technologicznych, faktury, kolo-
rystyki i budulca oraz form architektonicznych.
Datowanie powiàzano z informacjami o ratuszu,
zebranymi podczas kwerendy archiwalnej8.

Ustalono, ˝e gotycki ratusz wybudowany zosta∏
na planie wyd∏u˝onego prostokàta o wymiarach 
34x13,5 m i odpowiada zasi´giem centralnej cz´Ê-
ci zachowanej do dnia dzisiejszego bry∏y. By∏a to
budowla pi´trowa, niepodpiwniczona, nakryta wy-
sokim dwuspadowym dachem, uj´tym szczytami
schodkowymi. Jej mury o gruboÊci 1,4 m wyko-
nano w technice opus emplectum, wype∏niono
fragmentami cegie∏ oraz eratykami i wykoƒczono
licem z ceg∏y w wàtku jednowozówkowym. W ele-
wacjach zastosowano spoiny p∏askie poziome pod-
ci´te do∏em oraz pionowe z rysà. Artykulacj´ ele-
wacji ratusza na wysokoÊci pi´tra, zarówno od
strony zachodniej (frontowej), jak i pó∏nocnej,

5. Panorama Zielonej Góry z 3. çw. XIX w.
5. Panorama of Zielona Góra from the third quarter of the nineteenth century.
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nych blendach. Wnioski te wysnuto na podstawie
szczegó∏owych badaƒ blendy w elewacji zachodniej
oraz znajdujàcego si´ w jej zasi´gu fragmentu ele-
wacji. Profilowanie kraw´dzi blendy i s∏upka wy-
konano z kszta∏tek ceglanych wymodelowanych 
w formach10. Ustalono, ˝e blend´ obiega∏a tynkowa
opaska. Rozpoznano równie˝ dekoracj´ malarskà
pól blendy – kwatery pomalowane by∏y na czarno,
wype∏nione imitacjà gomó∏ek z obwódkà koloru
bia∏ego i uj´te w szerokie, zachodzàce na profile
czerwone pasy ram11. Dolne pola blendy by∏y po-
dzielone na cztery kwatery. Tynk zachowany na
cokole s∏upka mia∏ szarà pow∏ok´ malarskà,
podzielonà poziomymi bia∏ymi liniami o uk∏adzie
nawiàzujàcym do przebiegu spoin w Êcianie
elewacji. Zachowana polichromia na cokole s∏upka
wskazuje, ˝e takie rozwiàzanie kolorystyki by∏o nie

fragment powiàzany jest z odkryty-
mi w 2004 r. piwnicami. Piwnice
te, jak si´ ostatecznie okaza∏o, nie
∏àczy∏y si´ z ratuszem, lecz z przy-
legajàcym do niego kramem, roz-
budowanym w nast´pnych stule-
ciach w mieszczaƒskà kamienic´.

W trakcie badaƒ okreÊlono
równie˝ z du˝à dozà prawdopodo-
bieƒstwa pierwotnà kolorystyk´ 
elewacji. Stanowi∏a jà czerwona
pow∏oka malarska, naniesiona na
ceglane elewacje o spoinach wyró˝-
nionych bia∏ym kolorem9 i tynko-
wanych oraz równie˝ pomalowa-

6. Ratusz na pocztówce z 2. çw. XX w.
6. Town hall on the postcard from the second
quarter of the twentieth century.

7. Ratusz w latach 20. XX w.
7. Town hall in the 1920s.

8. Zielonogórski ratusz na pocztówce z 1942 r.
8. Town hall on the postcard from 1942.
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9. Rzut przyziemia ra-
tusza.
9. Ground plan of the
town hall ground floor.

tylko na krzy˝u, lecz tak˝e w zasi´gu obiegajàcej
blend´ tynkowej opaski. 

Badania przeprowadzone przez zespó∏ dr. Cz. La-
soty potwierdzi∏y wczeÊniejsze ustalenia dr. St. Ko-
walskiego, ˝e wie˝a przy pó∏nocno-wschodnim na-
ro˝niku ratusza wzniesiona zosta∏a ju˝ w XV w. Jej
dolna partia – na planie kwadratu, o wysokoÊci ok.
16 m – przechodzi górà w oÊmiobok, a ca∏a wie˝a
mia∏a pierwotnie 28 m. Obydwie jej cz´Êci ró˝nià
si´ zarówno formà otworów, jak i wymiarami ce-
gie∏. Stàd mo˝na wnioskowaç o dwóch fazach bu-
dowy wie˝y, z tym ˝e jedynie dolnà jej parti´ mo˝-
na powiàzaç z ratuszem gotyckim12. Nale˝y przy-
puszczaç, ˝e pierwotnie elewacje wie˝y by∏y otyn-
kowane, o czym zdaje si´ Êwiadczyç p∏askie uksz-
ta∏towanie spoiny13. Wed∏ug wzmianki z 1676-
1677 r.14 w wie˝y znajdowa∏ si´ loch wi´zienny. Jak
ustalono w trakcie badaƒ, si´ga∏ on do poziomu
pi´tra ratusza, gdzie znajdowa∏o si´, równie˝ od-
kryte, pierwotne wejÊcie do wie˝y.

Badania okreÊli∏y tak˝e dyspozycj´ przestrzen-
nà i funkcjonalnà cz´Êci wn´trz przyziemia go-
tyckiej budowli, które by∏o podzielone murami 
o gruboÊci 1 m na cztery pomieszczenia. Najwi´ksze
z nich stanowi sala w trakcie frontowym od
po∏udniowego zachodu, skomunikowana otworem
drzwiowym o rozglifionych oÊcie˝ach z sienià
le˝àcà po jej pó∏nocnej stronie, w centralnej cz´Êci
przyziemia. Sala zachowa∏a si´ w pierwotnym
kszta∏cie na planie prostokàta o wymiarach 19,3x
10,9 m i wysokoÊci 3,5 m. Nakrywa jà gotycki
strop belkowy z górnym pu∏apem, wykonany z be-
lek o przekroju 30x25 cm o sfazowanych kra-
w´dziach ze Êmigami. Deski pu∏apu po∏àczono na

zak∏adk´. Strop ten pierwotnie dêwiga∏y dwa pod-
ciàgi, których uk∏ad wyznaczajà Êmigi na belkach 
i Êlady ich osadzenia w Êcianach pó∏nocnej i po-
∏udniowej. Ceglane Êciany wn´trza pokrywa∏ pier-
wotnie cienkowarstwowy tynk z pobia∏à. 

Powiàzanie sali z pierwszym etapem budowy
ratusza stanowi wa˝ne odkrycie i rodzi pytanie co
do jej pierwotnego przeznaczenia. Odnoszàc si´ do
rozwiàzaƒ funkcjonalnych ratuszy na Âlàsku 
w XIV-XV w., badacze wskazujà, i˝ omawiane
pomieszczenie stanowi∏o zapewne miejsce zgroma-
dzeƒ mieszczan i doraênie prowadzonego handlu.
Tym samym jest to najstarsze z zachowanych wn´trz
u˝ytecznoÊci publicznej w Zielonej Górze. OkreÊlajàc
dalszà dyspozycj´ funkcjonalnà ratusza, wskazujà,
i˝ w bezpoÊrednim sàsiedztwie sali mog∏y znajdo-
waç si´ pomieszczenia zwiàzane z handlem, jego
obs∏ugà i kontrolà (np. urzàd wagi, szrotu, ce∏ itp.).
Wprawdzie dopiero od XVII w. êród∏a wzmiankujà
o regularnie odbywajàcych si´ w ratuszu posie-
dzeniach sàdu15, jednak funkcj´ t´ musia∏ on pe∏niç
ju˝ w Êredniowieczu. Najprawdopodobniej na pi´trze
znajdowa∏a si´ siedziba organów w∏adzy municy-
palnej, na co wskazuje wspomniane ju˝ wejÊcie do
wie˝y mieszczàcej w cz´Êci dolnej loch wi´zienny.

Przebudowy ratusza w okresie
nowo˝ytnym 

Kolejne fazy przebudowy zielonogórskiego ratusza
wynika∏y g∏ównie z koniecznoÊci jego remontów po
licznych po˝arach miasta.

Odbudowa ratusza po po˝arze z 1582 r. trwa∏a
osiem lat. W roku 1590 dokonano uroczystego
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w∏o˝enia do kuli ratuszowej dokumentów upami´t-
niajàcych to wydarzenie16. W trakcie badaƒ prze-
prowadzonych przez zespó∏ dr. Cz. Lasoty ustalo-
no, ˝e pierwsza faza przebudowy ratusza mia∏a
miejsce w wieku XVI i wiàza∏a si´ byç mo˝e z lik-
widacjà skutków wspomnianego wy˝ej po˝aru.
Wówczas to dokonano cz´Êciowej przebudowy
wn´trz na parterze. W Êcianie po∏udniowej i za-
chodniej sali zlokalizowanej w po∏udniowo-za-
chodniej cz´Êci budynku przebito po dwa nowe
du˝e otwory okienne uj´te we wn´ki o lekko rozgli-
fionych oÊcie˝ach, zasklepione odcinkowo. Dwa

gotyckie podciàgi drewnianego stropu zastàpiono
jednym17, u∏o˝ono ceramicznà posadzk´ i pomalo-
wano Êciany18. W sàsiednim pomieszczeniu, przyle-
gajàcym do wzmiankowanej sali od strony wschod-
niej, wykonano sklepienia kolebkowe19 oraz okno
od strony po∏udniowej.

Centralnà cz´Êç przyziemia zajmowa∏a obszer-
na sieƒ, w której, w trakcie XVI-wiecznej prze-
budowy ratusza, za∏o˝ono zachowany do dzisiaj, 
drewniany strop belkowy z górnym pu∏apem. 
W tym czasie wykonano równie˝ wejÊcie do
piwnic. H. Schmidt podaje, ˝e piwnice istnia∏y ju˝

10. Ratusz, widok od
strony pó∏nocnej ze
skrzyd∏em pó∏noc-
nym na pierwszym
planie.
10. View of the town
hall from the north
with the northern
wing in the fore-
ground.
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wn´ki okienne o wykroju prostokàtnym, z ∏´kiem
odcinkowym oraz kolistym przeÊwitem o Êrednicy
ok. 40 cm.

Kl´ski po˝arów trawi∏y miasto równie˝ w na-
st´pnym stuleciu. Ju˝ w 1627 r. ratusz i wie˝´ 
uszkodzi∏ kolejny po˝ar. Szybko jednak uporano si´
z remontem i ju˝ 21 sierpnia 1628 r. odnotowano
w kronice miasta, ˝e na wie˝y ratuszowej zamonto-
wano he∏m oraz zegary. W dniu 24 sierpnia 1651 r.
wybuch∏ kolejny po˝ar, który rozpoczà∏ si´ w nocy
w domu sukiennika przy ul. Na Piasku (dziÊ ul. Si-
korskiego). Jego skutki by∏y op∏akane. Zniszczeniu
uleg∏a znaczna cz´Êç zabudowy miasta – w ciàgu
czterech godzin sp∏on´∏o 660 domów, a tak˝e ra-
tusz, z którego przetrwaç mia∏a jedynie wie˝a23. 

Odbudow´ ze zniszczeƒ przeprowadzono w la-
tach 1652-1679 pod kierunkiem Hansa Pappe-
ritza. Prace budowlane obj´∏y wykonanie nowego
dachu, czterech wykuszy w elewacjach oraz pod∏óg
na parterze24. W 1666 r. na wie˝y ratuszowej

mi granitowymi, prowadzàce do piwnic z placu
rynkowego. W zachodniej Êcianie znajduje si´ jesz-
cze jedna wn´ka, utworzona po zamurowaniu pier-
wotnego okna. Do piwnic tych prowadzi∏ równie˝
tunel z sieni ratusza. Znajdowa∏a si´ w nim za-
pewne sta∏a pochylnia do transportu beczek lub
pochylnia drewniana zak∏adana doraênie powy˝ej
stopni. Âciana wschodnia tego tunelu, mieszczà-
cego obecnie schody prowadzàce z parteru, arty-
ku∏owana jest trzema ma∏ymi wn´kami nakrytymi
∏´kami odcinkowymi z parapetami o uk∏adzie równo-
leg∏ym do biegu schodów. W Êcianie zachodniej tu-
nelu zachowa∏ si´ Êlad po zamurowanym wejÊciu22,
które znajdowa∏o si´ na wprost wejÊcia do ratusza.

Najprawdopodobniej równie˝ z tà fazà robót
nale˝y wiàzaç przebudow´ zwieƒczenia wie˝y, któ-
rej dokonano rozbierajàc jej najwy˝szà kondy-
gnacj´ i murujàc nowà od poziomu ok. 25 m z ce-
gie∏ rozbiórkowych w wàtku blokowym. W Êcianach
wewn´trznych wykonano niewielkie, prostokàtne

w pierwszym, jego zdaniem jeszcze
drewnianym ratuszu i jako jedyne
ocala∏y z po˝ogi w 1582 r. Mia∏a 
si´ w nich mieÊciç wzmiankowana 
w 1639 r. winiarnia20. W Êwietle wy-
ników badaƒ przeprowadzonych 
w 2006 r. poglàd ten wymaga we-
ryfikacji. 

Jak ustalono, najstarsze piwnice,
zlokalizowane pod po∏udniowo-za-
chodnià cz´Êcià gotyckiego ratusza,
pochodzà dopiero z XVI w. i po-
wsta∏y w trakcie nowo˝ytnej fazy je-
go przebudowy21. Ich Êciany i sklepie-
nia sà wyeksponowane w wàtku ce-
glanym (nieregularnym i jednowo-
zówkowym) z eratykami i od nowa
wyspoinowane w trakcie ostatniego
remontu w 2004 r. Po stronie po-
∏udniowej zachowa∏y si´ trzy otwory
okienne, doÊwietlajàce niegdyÊ wn´-
trza, które zamurowano w okresie 
póêniejszym, rozbudowujàc ratusz 
o skrzyd∏o po∏udniowe. Od zachodu
(w piwnicy z filarem) wyekspono-
wano pierwotne wejÊcie ze stopnia-

11. Ratusz, widok wie˝y od strony pó∏nocnej.
11. Town hall, view from the north.
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To podczas tej fazy przebudowy powsta∏y naj-
bardziej znane piwnice zielonogórskiego ratusza,

13. Ekspozycja blendy w elewacji zachodniej.
13. Exposition of a blind window in the western elevation.

zamontowano zegar wykonany przez Christopha
Schmiedtlöchera z Frankfurtu nad Odrà25. Prace
zwiàzane z wykonaniem na wie˝y he∏mu zwieƒczone-
go kulà, kurkiem i gwiazdà ukoƒczono w 1670 r.26

Podczas zak∏adania he∏mu ponownie rozebrano
cz´Êç zwieƒczenia wie˝y i zmieniono artykulacj´ naj-
wy˝szej kondygnacji. Zablokowano okulusy oraz
wprowadzono wydatny gzyms. Nast´pnie powi´k-
szono otwory okienne w celu wprowadzenia tarcz
zegara oraz przekuto otwór drzwiowy w Êcianie
zachodniej nad dachem skrzyd∏a g∏ównego ratu-
sza. Z tymi w∏aÊnie wydarzeniami i przeprowa-
dzonymi pracami mog∏a wiàzaç si´ druga XVII-
wieczna faza przebudowy ratusza, którà wyod-
r´bniono w wyniku przeprowadzonych w 2006 r.
badaƒ. 

zlokalizowane pod jego centralnà
cz´Êcià, w których dzia∏a winiarnia
„Bachus”27. ¸àczà si´ one z opi-
sanymi piwnicami pod cz´Êcià
po∏udniowo-zachodnià budynku.
Przesklepiono je krzy˝owo i ko-
lebkowo oraz zgrupowano wokó∏
centralnie umieszczonego naj-
wi´kszego wn´trza, wspartego na
filarze. W jednym z pomieszczeƒ
zachowa∏y si´ tynki, a w pozo-
sta∏ych Êciany i sklepienia sà
wyeksponowane w wàtku cegla-
nym (nieregularnym i jednowo-
zówkowym) z eratykami. Zosta∏y
one wyspoinowane w trakcie re-
montu w 2004 r. Piwnice te sà
dost´pne przez wejÊcie zewn´trz-
ne od strony zachodniej (bez-
poÊrednio przy g∏ównym wejÊciu
do budynku, po jego pó∏nocnej
stronie) oraz opisanà ju˝ wy˝ej
tunelowà klatkà schodowà – z sie-
ni ratusza.

Z XVII-wiecznà fazà przebu-
dowy powiàzano równie˝ po-
mieszczenie znajdujàce si´ na
parterze w pó∏nocno-zachodniej
cz´Êci budowli. Wn´trze to przy-
krywajà dwa pola sklepienia
krzy˝owego opartego na gurtach
wychodzàcych z filarów przy-
Êciennych. Wykonane w tynku
szwy sklepienia majà form´ 
listew o przekroju trójkàtnym28.
W tym samym zapewne okresie

12. Widok ratusza od strony po∏udniowej.
12. Town hall – view from the south.
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realizacje
zosta∏o zasklepione kolebà pomieszczenie pó∏nocne
na pi´trze, obecnie podzielone na trzy wn´trza.

Ju˝ w Êredniowieczu po pó∏nocnej stronie ratu-
sza bieg∏o szerokie przejÊcie, w którym ustawiono
∏awy chlebowe i pr´gierz. Na planach rynku z 1784
i 1840 r. przejÊcie to oddziela ratusz od budyn-
ków tworzàcych blok zabudowy Êródrynkowej, któ-
ry istnia∏ jeszcze do 1857 r.29 Najprawdopodobniej
ju˝ w wieku XVII przejÊcie zosta∏o przesklepione30.
Wskazujà na to wyniki badaƒ pó∏nocnej Êciany
szczytowej ratusza. W tym czasie w pó∏nocnej Êcia-
nie na wysokoÊci pi´tra zamurowano p∏ycin´, okna
i blendy, a w przyziemiu doprowadzono od zewnàtrz
sklepienie, zapewne koleb´ z lunetami. Sklepienie
to poÊwiadczajà relikty lunet tkwiàce w gotyckim
murze, wyeksponowane w trakcie przeprowadzo-
nych prac konserwatorsko-restauratorskich. 

Kolejne odnotowane w dokumentach naprawy
nie mia∏y znaczàcego wp∏ywu na form´ architek-
tonicznà budowli. W 1717 r. cieÊla Gottfried 
Fischer31 podjà∏ si´ na zlecenie w∏adz miasta 
naprawy he∏mu wie˝y, przemurowania nadpro˝y

oraz pomalowania wie˝y. W 1777 r. ponownie
odnowiono jej elewacj´, nakryto he∏mem oraz
zamontowano jego zwieƒczenie. Prace prowadzi∏
mistrz ciesielski Schüffel z Ko˝uchowa32. 

Z XVIII w. pochodzà wzmianki o wystroju re-
prezentacyjnych wn´trz ratusza. W 1740 r. w ak-
tach miejskich wzmiankowana jest sala, okreÊlana
jako audiencyjna, w której ustawione by∏y wyÊcie-
∏ane suknem krzes∏a33. Na parterze znajdowa∏a si´
sala posiedzeƒ rady miejskiej. S∏u˝y∏a ona tak˝e 
do Êwi´towania uroczystoÊci miejskich. W 1742 r.
zawieszono w niej portret króla w poz∏acanej ra-
mie34. Na uwag´ zas∏uguje wzmianka, i˝ w sali tej
znajdowa∏o si´ wejÊcie do przesklepionej piwnicy
– pomieszczenia, w którym w czarnej skrzyni 
chroniono najcenniejsze i najstarsze dokumenty
miejskie35.

Od 1741 r. zielonogórski ratusz przez siedem 
lat s∏u˝y∏ gminie ewangelickiej. W zwiàzku z tym 
w paêdzierniku tego roku jedno z wn´trz przy-
stosowano do celów liturgicznych i zamontowano 
w nim balkony, a w 1743 r. drewniany strop36. 

14. Odkryta piwnica kamienicy przy po∏udniowo-zachodnim
naro˝niku ratusza.
14. Unearthed cellar of a town house at the south-western 
corner of the town hall.

15. Schody w odkrytej piwnicy kamienicy przy ratuszu.
15. Stairs in the unearthed town house next to the town 
hall.



18. Piwnica z XVI w.
18. Sixteenth-century cellar.
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16. Gotycki strop w sali na parterze ratusza.
16. Gothic ceiling in a chamber on the ground floor of the
town hall.

17. Gotycki strop z XVII-wiecznym podciàgiem w sali na parterze
ratusza.
17. Gothic ceiling with a seventeenth-century binder in a cham-
ber on the ground floor of the town hall.

19. XVI-wieczna piwnica, w g∏´bi wejÊcie od strony rynku.
19. Sixteenth-century cellar with an entrance from the market
square.
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realizacje
O formie i wykoƒczeniu budowli w XVIII w. do-

wiadujemy si´ ze skàpych wzmianek. Pokrycie dachu
ratusza jeszcze do 1742 r. stanowi∏ gont37. Równie˝
gontem pokryty by∏ wspominany w 1743 r. wykusz,
którego lokalizacja nie zosta∏a bli˝ej okreÊlona38. 

W XVII i XVIII stuleciu rozbudowano kramy su-
kiennicze. Na planie miasta sporzàdzonym przez
D. Büttnera w 1784 r. oznaczone zosta∏y jako zwarty
blok zabudowy przylegajàcej do ratusza od strony
wschodniej, podzielony na cztery kamienice ozna-
czone odr´bnymi numerami. Wkrótce potem zosta∏
on rozbudowany w kierunku po∏udniowym i wy-
kroczy∏ poza lini´ Êciany po∏udniowej gotyckiego
ratusza39.

Koniec XVIII w. przyniós∏ znaczàce przeobra-
˝enia formy architektonicznej budowli. W lecie
1789 r. odnotowano w kronice miasta, i˝ „zbu-
rzono ratusz i starà wartowni´ g∏ównà, a nast´pnie

je odbudowano”. W latach 1788-1790 przepro-
wadzono gruntownà przebudowà obiektu, roz-
poczynajàc od przebudowy jego Êcian szczyto-
wych40. Prace te okreÊlono jako kolejnà faz´ prze-
budowy ratusza41. Ze zlokalizowanà po po∏udnio-
wej stronie budynku wartownià miejskà, wzmian-
kowanà ju˝ w XVII w., po∏àczono znajdujàcà si´ 
w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci budowli sal´ go-
tyckà. Jedno z okien w Êcianie po∏udniowej sali
zamurowano, tworzàc obszernà wn´k´, zaÊ drugie
przebudowano na otwór drzwiowy prowadzàcy do
odwachu.

Zapewne wówczas cz´Êciowo rozebrano, b´dà-
ce pozosta∏oÊcià jeszcze gotyckiej budowli, charak-
terystyczne szczyty schodkowe po pó∏nocnej i po-
∏udniowej stronie42. W trakcie prowadzonego re-
montu zmniejszono okna i otynkowano elewacje.
W tym te˝ czasie ratusz uzyska∏ klasycystyczny
wystrój, zachowany do dnia dzisiejszego. 

20. WejÊcie do piwnic z sieni ratusza.
20. Entrance to the cellars from the town hall vestibule.

21. Sklepienie XVII-wiecznej piwnicy, winiarnia „Bachus”.
21. Ceiling in a sixteenth-century cellar, the “Bacchus” wine-
shop.
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Zielonogórski ratusz 
w XIX i XX stuleciu

W 1801 r. ponownie przebudowano wie˝´ ratu-
szowà43. Dzi´ki zastosowaniu Êciàgów i podpór prze-
murowano jej ostatnià kondygnacj´ bez demonto-
wania he∏mu. To przedsi´wzi´cie powiod∏o si´ tyl-
ko cz´Êciowo, czego efektem jest widoczne wychy-
lenie he∏mu wie˝y od pionu. W tym samym czasie
wymieniono kul´ i zwieƒczenie oraz wykonano
nowe pokrycie he∏mu z gontu pomalowanego w in-
tensywnym czerwonym kolorze. Dopiero w 1846 r.
zmieniono je na blach´ cynkowà44. Kolejne prace
remontowe przeprowadzono w 1919 r. Obj´∏y one
wn´trza oraz znowu pokrycie he∏mu wie˝y45.

W 1827 r. zakupiono kamienic´ przylegajàcà
do ratusza od pó∏nocy i przeznaczono jà na kas´
miejskà. Przetrwa∏a ona przeprowadzone trzydzie-
Êci lat póêniej wyburzenie zabudowy cz´Êci bloku
Êródrynkowego. Plan rynku z 1868 r.46 przedstawia

g∏ówny korpus gotyckiego ratusza rozbudowany 
o skrzyd∏o po∏udniowe, powi´kszone o parterowy
odwach, przylegajàcy od pó∏nocy budynek kasy
miejskiej (mia∏ on, wed∏ug opisu, parter ze skle-
pieniami) oraz blok kamienic po stronie wschodniej
z wkomponowanà w nie wie˝à.

W 1885 r. na miejscu kasy miejskiej wzniesio-
no skrzyd∏o pó∏nocne ratusza. Parter zajà∏ Zarzàd
Policji z wartownià, na pi´trze zaÊ swojà nowà

siedzib´ znalaz∏a kasa miejska47. Mi´dzy skrzyd∏em 
a korpusem g∏ównym przebito przejÊcie. W tym sa-
mym czasie ratusz wraz z wie˝à zosta∏ otynko-
wany. W latach 1922-1925 skrzyd∏o pó∏nocne zo-
sta∏o nadbudowane o jednà kondygnacj´ i nakryte
p∏askim dachem w formie zachowanej do dnia
dzisiejszego. 

W 1874 r. przebudowano po∏udniowe skrzy-
d∏o, przeznaczajàc je na pomieszczenia gospodar-
cze i Urzàd Stanu Cywilnego. Wtedy w∏aÊnie uzy-
ska∏o ono istniejàcy do dzisiaj wyglàd.

W latach 30. XX w. z trzech stron budowli
posadzono platany48. W ksià˝ce adresowej Zielonej
Góry z 1933 r. odnotowano, ˝e w ratuszu mieÊci∏y
si´: sala posiedzeƒ rady miejskiej, biuro burmistrza
i jego zast´pcy, siedziba miejskiego inspektora do
spraw szkolnictwa i nieruchomoÊci, urzàd ce∏,
urzàd rachunkowy, kasa miejska, czytelnia, archi-
wum. W piwnicy dzia∏a∏a winiarnia, którà pro-
wadzi∏ Hermann Fuchse.

22. Fragment szczytu go-
tyckiego ratusza ods∏oni´ty
w remontowanym skrzydle
pó∏nocnym.
22. Fragment of the town
hall Gothic gable revealed in
the repaired northern wing.

23. Artykulacja szczytu na
wysokoÊci drugiego pi´tra 
w trakcie prac.
23. Articulation of the gable
at the level of the second
storey in the course of work.
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Prace konserwatorsko-restauratorskie
zwiàzane z ekspozycjà Êciany 
szczytowej gotyckiego ratusza 
we wn´trzu skrzyd∏a pó∏nocnego

Z przeprowadzonymi w 2006 r. badaniami zbieg∏o
si´ rozpocz´cie remontu pó∏nocnego skrzyd∏a ra-
tusza, w którym ma swojà siedzib´ Urzàd Stanu
Cywilnego. W trakcie prac podj´to decyzj´ o sku-
ciu tynków, spod których ods∏oni´to dwukondy-
gnacyjnà elewacj´ pó∏nocnà gotyckiego ratusza,
zwieƒczonà szczytem, która wtopiona zosta∏a 
w zabudow´ skrzyd∏a pó∏nocnego.

Na pierwszym pi´trze Êciany, wykonanej
w wàtku jednowozówkowym, ukaza∏y si´ relikty
dwóch prostokàtnych okien nakrytych ∏´kami 
odcinkowymi oraz pi´ciu prostokàtnych wn´k –
w tym jednej szeÊciopolowej (w skrajnej zachodniej
osi) i czterech czteropolowych. Ponad pasem wn´k
na ca∏ej szerokoÊci elewacji znajdowa∏a si´ p∏ycina
fryzowa. Blendy pi´tra podzielone zosta∏y krzy˝em
∏aciƒskim. Skrajne wykonano z profilowanych
kszta∏tek ceramicznych, pozosta∏e uj´to w proste
ceglane obramienia. Ponad pierwszym pi´trem od-
s∏oni´to zachowane fragmenty uskokowego szczy-
tu artyku∏owanego pasami wn´k z ∏´kami kota-
rowymi, w skrajnych osiach nakrytych ∏´kami od-
cinkowymi. Po dokonaniu oceny stanu zachowania
podj´to decyzj´ o poddaniu Êciany pracom konser-
watorsko-restauratorskim oraz jej wyeksponowa-
niu na ca∏ej wysokoÊci. W tym celu dr Andrzej
Legendziewicz opracowa∏ wytyczne do remontu

Êciany. Zgodnie z nimi firma Ekobud z Zielonej
Góry przeprowadzi∏a prace budowlane i konserwa-
torskie zachowanego gotyckiego lica Êciany wraz 
z zachowanym szczytem oraz rekonstrukcj´ znisz-
czonych i uszkodzonych fragmentów. 

Po skuciu tynków umyto kilkakrotnie lico mu-
ru parà wodnà pod ciÊnieniem. Miejsca silniejszych
zabrudzeƒ oczyszczono niskoprocentowym roz-
tworem kwasu fluorowodorowego. Uzupe∏nienia
drobnych ubytków lica dokonano przy u˝yciu ki-
tów do ceg∏y na bazie mineralnej, zaÊ wi´ksze
ubytki lica odtworzono przy u˝yciu zachowanej
rozbiórkowej ceg∏y gotyckiej (oczyszczonej) oraz no-
wej o formacie gotyckim, z wyprowadzeniem wàt-
ku jednowozówkowego. Prawie na ca∏ej elewacji
wykonano, opierajàc si´ na zachowanych relikty,
rekonstrukcj´ gotyckiej spoiny, jako spoiny pozio-
mej p∏asko podci´tej i pionowej z rysà, zachowujàc
w pierwotnym stanie fragment Êciany z oryginal-
nym spoinowaniem na wysokoÊci pi´tra. W miej-
scach ubytków wykonano nowe tynki cienkowar-
stwowe w charakterze gotyckim (do 0,5 cm grubo-
Êci) o fakturze zag∏adzanej, tzw. spod r´kawicy,
u˝ywajàc zapraw na bazie wapna trasowego. 

24. Blenda o ∏´ku kotarowym w szczycie pó∏nocnym go-
tyckiego ratusza.
24. Blind window with an arch in the northern gable of the
Gothic town hall.

25. Zrekonstruowany fragment szczytu na wysokoÊci trzeciej
kondygnacji.
25. Reconstructed fragment of a gable at the level of the third
storey.
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W trakcie prac zadecydowano, ˝e za-
miast planowanej wczeÊniej rekonstrukcji
gotyckiego lica muru zostanà zachowane,
ods∏oni´te w partii przyziemia relikty
sklepieƒ oraz gniazd po belkach stropo-
wych jako Êlad prowadzonych przebudów.

Wykonano ponadto ekspozycj´ dwóch
ods∏oni´tych okien jako wn´k o g∏´bokoÊci

p´dzli z mi´kkim w∏osiem oraz mi´kkich gumek
chlebowych), wzmocniono ˝ywicà krzemoorga-
nicznà os∏abione i osypujàce si´ fragmenty wy-
prawy tynkarskiej oraz uzupe∏niono ubytki wypra-
wy tynkarskiej przy wykorzystaniu materia∏ów na-
wiàzujàcych do historycznego sposobu opracowa-
nia tynków. Na etapie koƒcowym dokonano nie-
zb´dnych rekonstrukcji i scalenia kolorystycznego
w miejscach, gdzie nie zachowa∏y si´ historyczne
tynki, przy czym zrobiono to w sposób wyró˝nia-
jàcy orygina∏ od partii rekonstruowanych. 

Odkryte i poddane konserwacji gotyckie tynki
stanowià doskona∏e êród∏o poznawcze technik 
i technologii wykoƒczenia detalu architektonicznego

1/2 ceg∏y z t∏em pokrytym tynkiem cienkowarstwo-
wym w charakterze gotyckim oraz zrekonstruowano
ubytki obramieƒ i s∏upków blend wed∏ug zacho-
wanych Êladów.

Odtworzono na podstawie zachowanych Êla-
dów uskokowy uk∏ad szczytu (trzy uskoki), z przy-
wróceniem w skrajnych osiach wn´k nakrytych ∏´-
kami odcinkowymi oraz odtworzeniem we wschod-
niej partii szczytu wn´k o wykroju kotarowym.
Omówione wy˝ej prace by∏y prowadzone pod nad-
zorem dr. arch. Andrzeja Legendziewicza i konser-
watora dzie∏ sztuki Tomasza Filara. 

Koƒcowy etap dzia∏aƒ stanowi∏y badania i pra-
ce konserwatorsko-restauratorskie przy odkrytych

w trakcie prac remontowych tynkach w blendach,
p∏ycinie oraz otworach okiennych, przeprowadzo-
ne przez T. Filara w poczàtkach 2007 r. Jak usta-
lono, stan ods∏oni´tych tynków by∏ niezadowalajà-
cy zarówno pod wzgl´dem technicznym, jak i este-
tycznym. Wi´kszoÊç z nich by∏a pop´kana, odspo-
jona i zagro˝ona upadkiem, co grozi∏oby ich zu-
pe∏nym zniszczeniem. Za szczególnie cenne uznano
fragmenty cienkowarstwowych gotyckich tynków
wapiennych, zachowane w niektórych blendach 
i w´garach okien. 

Przed przystàpieniem do prac wykonane zo-
sta∏y badania technologiczno-konserwatorskie:
stratygraficzne, petrograficznych (analiza sk∏adu
warstw tynkarskich) i sk∏adu warstw barwnych.
Nast´pnie dokonano wzmocnienia i zabezpieczenia
osypujàcych si´ i pop´kanych warstw tynkarskich,
podklejono odspojenia i wype∏niono pustki oraz
p´cherze wyprawy tynkarskiej. Oczyszczono
powierzchnie tynków z warstwy kurzu i luênych
zanieczyszczeƒ (na sucho przy wykorzystaniu

26. Ekspozycja drugiej kondygnacji gotyckiej Êcia-
ny wraz z fragmentem zrekonstruowanego szczytu.
26. Exposition of the second storey of a Gothic wall
together with a fragment of a reconstructed gable.

27. Gotycka Êciana na wysokoÊci pi´tra.
27. Gothic wall at the level of the first storey.
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na Êredniowiecznych elewacjach, zaÊ w przypadku
budownictwa u˝ytecznoÊci publicznej w woje-
wództwie lubuskim nale˝à do prawdziwej rzadkoÊ-
ci. W efekcie zrealizowanych w koƒcu 2006 i po-
czàtku 2007 r. w zielonogórskim ratuszu badaƒ 
i prac konserwatorsko-restauratorskich ods∏oni´to
nieznane wàtki, zwiàzane z historià tego cennego
zabytku oraz wydobyto pi´kno jego form, ukryte
przez stulecia pod warstwà tynków. Prezentacji
wyników badaƒ i zrealizowanych prac dokonano 
w trakcie sesji naukowej, na którà zaproszono
mieszkaƒców miasta oraz media.

Mgr Barbara Bielinis-Kopeç, absolwentka Uniwer-
sytetu Jagielloƒskiego w Krakowie i studiów pody-
plomowych z zakresu urbanistyki i planowania
przestrzennego na Politechnice Wroc∏awskiej, od
1992 r. pracuje w urz´dzie konserwatorskim w Zie-
lonej Górze, od 2005 r. pe∏ni funkcj´ Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Autorka
ksià˝ki „Zabytki Zielonej Góry” oraz licznych arty-
ku∏ów popularyzujàcych zabytki i problematyk´
konserwatorskà („Czas architekturà zapisany”, „Lu-
buskie materia∏y konserwatorskie”, „Spotkania z Za-
bytkami”, „Ochrona Zabytków”, prasa regionalna).

1. Badania przeprowadzi∏ na zlecenie Lubuskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków zespó∏ pod kierownictwem 
dr. Czes∏awa Lasoty w sk∏adzie: mgr in˝. arch. Jerzy Burnita,
dr Stanis∏aw Kowalski, dr in˝. arch. Andrzej Legendziewicz.
Wyniki badaƒ znajdujà si´ w archiwum Wojewódzkiego
Urz´du Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
2. O wn´trzu tym b´dzie mowa w dalszej cz´Êci artyku∏u.
3. Jedno z pomieszczeƒ znajdowa∏o si´ bezpoÊrednio pod po-
sadzkà rynku.
4. Wymieniony on zosta∏ w dokumencie z 31.05.1321 r. 
w Regesten zur schlesischen Geschichte, wyd. Colmar Grün-
hagen i in., Breslau 1892-1930, nr 4122. Wspomniano w nim,
˝e na miejscu, gdzie pierwotnie sta∏a owczarnia, wybudowano
ratusz. Informacja ta wg wydawców regestów pochodzi z za-
ginionej kroniki pastora Jana Nippego (zm. 1651 r.).
5. H. Schmidt, Geschichte der Stadt Griinberg in Schl., Griin-
berg 1922, s. 174.
6. St. Kowalski, Ratusz i wokó∏ ratusza, Zielona Góra 1992.
Poglàd ten podzieli∏a B. Bielinis-Kopeç, Zabytki Zielonej Góry,
Zielona Góra 2005.
7. Jest ona po raz pierwszy wzmiankowana dopiero w 1627 r.
w zwiàzku z po˝arem, lecz równoczeÊnie w êród∏ach wymie-
niony zosta∏ z nazwiska stra˝nik pe∏niàcy od 23 lat s∏u˝b´ na
wie˝y, tj. od 1603 r., za: H. Schmidt, jw., s. 175.
8. Kwerend´ wykonali Dagmara Adamska i Zbigniew Bujkiewicz.
9. Po pó∏nocnej stronie blendy umieszczonej w elewacji zachod-
niej dr A. Legendziewicz zaobserwowa∏ na spoinach bia∏y

kolor, który nawarstwiony by∏ na czerwieni. Badacze nie
wypowiadajà si´ tu jednoznacznie, czy monochromatyczna,
czerwona pow∏oka malarska stanowi∏a poczàtek procesu deko-
rowania elewacji, czy te˝ odr´bnà, pierwszà faz´ kolorystycznà,
którà jakiÊ czas póêniej zastàpi∏a polichromia.
10. Uk∏ad profili stanowi∏y: wkl´ska na kraw´dzi, s∏upek dwu-
wkl´skowy i Êlemi´ o profilu gzymsu okapowego.
11. Na poczàtku 2007 r. mgr Tomasz Filar podjà∏ badania 
i prace konserwatorsko-restauratorskie tynków zachowanych
m.in. w blendach elewacji pó∏nocnej ratusza. Wyniki badaƒ
laboratoryjnych nie sà jednoznaczne, lecz dokonane przez
niego odkrywki wskazujà, i˝ pod warstwà cienkowarstwowego
tynku pomalowanego na czarno, na którym naniesiono wzór
gomó∏ek odkrytych w blendzie zachodniej, znajdowa∏a si´ star-
sza warstwa tynku barwionego w kolorze szaroÊci. Na warstwie
tej nie odnaleziono Êladów zdobienia. Oznacza to, i˝ zidenty-
fikowanà przez dr. A. Legendziewicza dekoracj´ blend nale˝a-
∏oby wiàzaç z pierwszà fazà przebudowy ratusza w wieku XVI.
12. Badacze wykazujà, ˝e wn´ki okien w dolnej cz´Êci czworo-
bocznej wie˝y sà rozglifione, a powy˝ej w partii oÊmioboku –
uformowane prostokàtnie. Ponadto elewacje dolnej cz´Êci 
rozcz∏onkowujà dwie kondygnacje ostro∏ucznych blend, zaÊ 
powy˝ej wykonano blendy zamkni´te ∏´kami odcinkowymi.
Wskazane ró˝nice pozwalajà domniemywaç przerwy w budowie
wie˝y i kontynuacji prac przez inny warsztat budowlany.
13. Badaniom poddano fragmenty elewacji czworobocznej 
partii wie˝y, widoczne na strychu budynku przylegajàcego do
ratusza i otaczajàcego wie˝´ od pó∏nocy, wschodu i po∏udnia.

Przypisy

28. Ekspozycja gotyckiej Êciany ratusza we wn´trzu klatki
schodowej skrzyd∏a pó∏nocnego. 
28. Exposition of the town hall Gothic wall inside the northern
wing staircase.
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14. H. Schmidt, jw., s. 177. W 1676 r. osadzony w niej zosta∏
Christoph Zerbin.
15. Tam˝e, s. 179. 
16. Tam˝e, s. 175.
17. Podciàg ten zachowa∏ si´ do dnia dzisiejszego.
18. Dekoracj´ malarskà Êcian, zachowanà w stanie szczàtko-
wym, odkryto w trakcie ww. badaƒ. Stanowi jà fragment fryzu
podstropowego, zachowany na Êcianie pó∏nocnej przy belce
podciàgu. 
19. Badacze wskazujà, ˝e koleba zosta∏a wykonana jakiÊ czas
po wybudowaniu ratusza, najpóêniej w trakcie drugiej fazy
jego przebudowy.
20. H. Schmidt, jw., s. 175. W 1639 r. w piwnicy zielono-
górskiego ratusza Tobias Schirmer prowadzi∏ wyszynk wina.
21. Nale˝y do nich wi´ksza piwnica przesklepiona krzy˝owo 
z filarem poÊrodku oraz sàsiadujàca z nià od wschodu mniejsza
piwnica nakryta kolebkà i nieco wi´ksza przesklepiona koleb-
kowo piwnica od strony pó∏nocnej. 
22. WejÊcie w zachodniej Êcianie tunelu wykonano jako pier-
wotne, w pierwszej fazie przebudowy ratusza. Nast´pnie zo-
sta∏o zamurowane, a od strony pó∏nocnej tunelu wykonano
nowe wejÊcie (funkcjonujàce obecnie).
23. W Êwietle badaƒ przekaz o ca∏kowitym zniszczeniu ratusza
nie znajduje potwierdzenia, budynek zosta∏ jednak wypalony.
24. H. Schmidt, jw., s. 176. Autor cytuje znane mu, a nieza-
chowane do dnia dzisiejszego akta miejskie dotyczàce odbu-
dowy ratusza w latach 1652-1679.
25. Tam˝e, s. 176.
26. Tam˝e, s. 177.
27. Zdaniem zespo∏u dr. Cz. Lasoty zarówno wymiary cegie∏,
jak i charakterystyczna trójkàtna listwa szwu uformowanego 
w tynku na zachowanym sklepieniu jednego z pomieszczeƒ
wskazujà na za∏o˝enie tych piwnic w czasach nowo˝ytnych. 
Na Âlàsku tego rodzaju „dekoracja” sklepieƒ by∏a stosowana 
w 1. po∏. XVII w. 
28. Jak w przypadku ww. piwnic, badacze wskazujà analogie
z rozwiàzaniami stosowanymi w 1. po∏. XVII w. na Âlàsku.

29. Rycina wykonana przed 1857 r. przedstawia trzy kamienice
znajdujàce si´ po pó∏nocnej stronie ratusza, z których dwie
mia∏y uk∏ad szczytowy, a jedna kalenicowy.

30. Akta miasta Zielona Góra, sygn. 528, Chronik der Stadt
Grynberg vom Jahre 1800 bis zum Jahre 1840, kronika Berg-
müllera – opis ratusza z 1800 r. zawiera wzmiank´ o otwartym
przejÊciu przy ratuszu, pod którym piekarze oferujà swoje 
wypieki.

31. H. Schmidt, jw., s. 177. W aktach odnotowano, i˝ nada∏ on
wie˝y nowy wyglàd.

32. Tam˝e, s. 178.

33. Tam˝e, s. 874, tzw. Audienz Zimmer.

34. Tam˝e, s. 875. Prace na zlecenie rady miejskiej wykona∏
malarz Franz Josepf Dittrich.

35. Tam˝e, s. 875.

36. Tam˝e, s. 875. Rol´ sali zebraƒ gminy ewangelickiej mog∏a
pe∏niç gotycka sala na parterze w po∏udniowej cz´Êci korpusu
g∏ównego.

37. Tam˝e, s. 874.

38. Tam˝e, s. 875.

39. Z fazà tà zwiàzana jest cz´Êç piwnic odkrytych w 2004 r.

40. H. Schmidt, jw., s. 659. 

41. Zespó∏ dr. Cz. Lasoty okreÊli∏ jà jako faz´ IIIa.

42. Na XVIII-wiecznych panoramach miasta, pochodzàcych
sprzed 1790 r., gotycki ratusz zdobià jeszcze szczyty schodkowe.

43. H. Schmidt, jw., s. 178. Remont prowadzi∏ cieÊla Malcke 
z synem. Akta miasta Zielona Góra, sygn. 528, Chronik der
Stadt Grynberg…, jw., kronika Bergmüllera – opis remontu
ratusza w 1801 r.

44. Tam˝e, s. 178.

45. Tam˝e, s. 179.

46. Akta miasta Zielona Góra, sygn. 1756.

47. Akta miasta Zielona Góra, sygn. 500.

48. „Griiberger Hauskalender” z 1930 r. donosi∏, i˝ ratusz
obsadzono platanami od po∏udnia, zachodu i pó∏nocy. 

In 2004 heretofore-unknown cellars were discov-
ered in the town hall in Zielona Góra; the interiors

were not included in the inventory of the building
carried out in 1958. This fact justified the necessi-
ty of embarking upon architectural studies whose
purpose was to examine the form and successive
phases of the transformation of the Gothic edifice. 

In 2006 a team headed by Dr. Czes∏aw Lasota
conducted architectural research, which coincided
with the repair of the town hall northern wing, 
initiated in July of that year. Numerous layers of
plaster revealed a brick wall of the Gothic town
hall to which the repaired wing had been added in
the course of the nineteenth century. In the interior
of the northern wing staircase the conservation and

restoration realised at the end of 2006 came across
a Gothic gable with lavish blind arch windows,
fragments of a panel below the gable, an outline of
the northern gable, and a tower. 

Other discoveries included remnants of cloth hall
stalls built at the same time as the town hall, and
adjoining the latter to the east. At the same time,
the conservators disclosed the original plaster of
the blind windows and window openings, 
which at the beginning of 2007 were subjected 
to complex conservation-restoration. Particular
importance was attached to the relics of the lime
plaster, which are examples of the scarce original
early medieval plaster preserved in secular build-
ings in the voivodeship of Lubusz. 

THE TOWN HALL IN ZIELONA GÓRA




