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1. Widok ratusza od strony pn.-zach. Stan obecny. Fot. E. Rdzawska, 2004 r.
1. View of the town hall from the north-west, present-day state. Photo: E. Rdzawska, 2004.

Jawor otrzyma∏ prawa miejskie
prawdopodobnie w 1242 r. Miasto

zosta∏o za∏o˝one na miejscu starej
osady targowej, w pobli˝u wczeÊ-
niejszego oÊrodka osadniczego, zwa-
nego obecnie Starym Jaworem, za-
siedlonego we wczesnym Êrednio-
wieczu przez s∏owiaƒskie plemi´
Trzebowian1. Z koƒcem XIII w.
pojawili si´ na tych terenach rów-
nie˝ osadnicy z Zachodu, g∏ównie
szczepy Franków z okolic Mainz,
gdzie szczególnie popularny by∏
kult Êw. Marcina2. Tym zapewne
t∏umaczyç mo˝na fakt, ˝e Êw. Mar-
cin zosta∏ patronem Jawora i ju˝ 
w koƒcu XIII w. jego podobizn´
umieszczono na piecz´ci miejskiej,
a póêniej w herbie miasta. 

Swój pomyÊlny rozwój Jawor
zawdzi´cza∏ korzystnej lokalizacji
– na Przedgórzu Sudeckim nad
Nysà Szalonà, w punkcie skrzy-
˝owania wa˝nych szlaków handlo-
wych. Dzi´ki temu sta∏ si´ jednym 
z g∏ównych oÊrodków sukiennic-
twa Êlàskiego. 

Powstanie ratusza 
i jego przemiany
architektoniczne
Od poczàtku swego istnienia mia-
sto zwiàzane by∏o z zamkiem ksià-
˝´cym sàsiadujàcym bezpoÊrednio
z systemem obwarowaƒ miej-
skich3. W latach 1301-1346 pe∏ni-
∏o funkcj´ stolicy piastowskiego
Ksi´stwa Jaworskiego. Wed∏ug 
przekazów Emanuela Fischera 
i G. Schöneicha, niemieckich kro-
nikarzy, oraz ustaleƒ Edmunda
Protokowicza, w∏adz´ zwierzchnià
w Jaworze w latach 1300-1944
sprawowa∏o 101 burmistrzów, wy-
bieranych przez radnych miejskich
za zezwoleniem królewskim, a po
1508 r. w myÊl prawa wolnych wy-
borów miasta4 . 
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Brak przekazów êród∏owych uniemo˝liwia okre-
Êlenie lokalizacji najwczeÊniejszej siedziby w∏adz
miejskich. Budowa pierwszego gotyckiego ratusza na-
stàpi∏a zapewne dopiero po 1372 r., czyli po wykupie-
niu wójtostwa przez rad´ miejskà5. Potwierdzeniem
tego przypuszczenia mo˝e byç wzmianka pochodzà-
ca z 1374 r., w której mowa jest o zabudowie bloku
Êródrynkowego. Podobnie jak w wielu innych mias-
tach Êlàskich, obok ratusza znajdowaç si´ mia∏y kra-
my sukiennicze, jatki i ∏awy chlebowe6. 

Wzniesiony wówczas ratusz mia∏ ju˝ murowanà
wie˝´ i obszerne pomieszczenia dla rady miejskiej. 
O walorach artystycznych pierwszej municypalnej
siedziby Jawora Êwiadczà zachowane do dziÊ monu-
mentalne kamienne rzeêby architektoniczne z przed-
stawieniami figuralnymi, znajdujàce si´ na naro˝ach
oÊmiobocznej, najstarszej cz´Êci wie˝y ratuszowej.
Datowane na 3. tercj´ XIV w. reprezentujà nurt

parlerowski7, charakterystyczny dla ówczesnej sztuki
Êrodkowoeuropejskiej, popularny równie˝ w Polsce,
a szczególnie na Âlàsku w latach 80. tego stulecia.

Zespó∏ oÊmiu posàgów jaworskiego ratusza sta-
nowi oryginalny program ideowo-artystyczny o cha-
rakterze Êwieckim. Ma on wymow´ politycznà.
Przedstawia postaci Bolka II Âwidnickiego, cesarza
Karola IV Luksemburskiego i Wac∏awa IV (syna
cesarza Karola i Anny Âwidnickiej) w otoczeniu pi´-
ciu heroldów. Stanowi nawiàzanie do umowy za-
wartej mi´dzy cesarzem i ksi´ciem Êwidnickim, na
mocy której Ksi´stwo Âwidnicko-Jaworskie przejÊç
mia∏o pod Koron´ Czeskà. Faktycznie inkorporacja
ta nastàpi∏a w 1392 r. po Êmierci ˝ony Bolka II,
ksi´˝nej Agnieszki z Habsburgów, której ziemie te
przypad∏y w do˝ywotnie w∏adanie8.

W kolejnych wiekach ratusz ulega∏ wielokrot-
nym przekszta∏ceniom. W 1537 r., w czasach urz´-

2. Widok ratusza od strony p∏n.-zach. Na fasadzie widoczne malo-
wid∏a dekoracyjne. Fot. z ok. 1901 r. (wg Architektonische Rund-
schau, Skizzenblätter aus allen gebieten der Baukunst, Stuttgart
1901, s.b.n.).
2. View of the town hall from the north-west. On the facade – visi-
ble decorative paintings. Photograph from ca. 1901 (acc. to: Ar-
chitektonische Rundschau, Skizzenblätter aus allen gebieten der
Baukunst, Stuttgart 1901, no page no.)

dowania burmistrza Ambroziusa Gerlacha, prowa-
dzone by∏y prace wykoƒczeniowe na wie˝y, w któ-
rych uczestniczyli Piotr Klinger9 oraz architekci
Simon i Juda10. Zmieni∏a si´ te˝ funkcja wie˝y ratu-
szowej, której przyznano w 1554 r. status stra˝nicy
miasta. WczeÊniej rol´ t´ pe∏ni∏a wie˝a Strzegomska
wchodzàca w sk∏ad murów miejskich11. RównoczeÊ-
nie nast´powa∏y zmiany w samej zabudowie Êród-
rynkowej. W najbli˝szym otoczeniu ratusza od 
1539 r. w materia∏ach êród∏owych wymieniany jest,
oprócz sukiennic, tak˝e budynek wagi miejskiej12.
Brak przekazów ikonograficznych uniemo˝liwia jed-
nak odtworzenie wyglàdu zewn´trznego samej sie-
dziby miasta z okresu renesansu. Z nielicznych adno-
tacji wywnioskowaç mo˝na, ˝e przed przebudowà 
w 1617 r. ratusz by∏ bry∏à zwieƒczonà wysokim da-
chem, przypuszczalnie uj´tym w ozdobne szczyty.
Pozosta∏oÊcià budowli z tego okresu sà zachowane 
do dzisiaj nieliczne elementy kamieniarki renesan-
sowej, znajdujàce si´ od strony dziedziƒca podwó-
rzowego obecnego ratusza. Z przebudowy barokowej
przetrwa∏, pochodzàcy z 2. po∏. XVII w., he∏m wie˝y
ratuszowej o ciekawej dwulatarniowej sylwecie
zwieƒczenia.

W 1740 r. Jawor przeszed∏ pod panowanie Prus.
Kolejne przekszta∏cenia rynku i ratusza zwiàzane
by∏y z groênymi po˝arami, które nawiedzi∏y miasto.
Jeden z nich, w 1776 r., strawi∏ 137 domów fron-
towych i inne zabudowania. Po nim, za czasów pa-
nowania Fryderyka II, nastàpi∏a generalna odbudo-
wa rynku13, który otoczony zosta∏ z czterech stron
murowanymi kamieniczkami z arkadowymi podcie-
niami. W 1799 r. przebudowano równie˝ przylega-
jàce do ratusza sukiennice, wprowadzajàc w tym
miejscu budynek teatru. Kolejny wielki po˝ar mia∏
miejsce w 1846 r., a ostatni, który zniszczy∏ niemal
doszcz´tnie stary ratusz i najbli˝sze zabudowania,
wybuch∏ 12 marca 1895 r. Po tym po˝arze nastàpi∏a
gruntowna odbudowa ratusza, zakoƒczona – jak
podajà êród∏a – 22 listopada 1896 r.14 
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3. Ratusz w Jaworze, projekt kolorystyki fasady zachodniej z dekoracjà malarskà, arch. Hermann Guth z Charlottenburga, 1895 r. 
(wg Architektonische Rundschau, Skizzenblätter aus allen gebieten der Baukunst, Stuttgart 1901, tablica 72).
3. Town hall in Jawor – project of the western facade colour with painted decorations, architect: Hermann Guth from Charlottenburg, 1895
(acc. to: Architektonische Rundschau, Skizzenblätter aus allen gebieten der Baukunst, Stuttgart 1901, table 72).
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4. Jawor. Plan sytuacyjny ratusza. Rys. autorki (wg planu Wac∏awa
Ostrowskiego i projektu Hermanna Gutha).
4. Situation plan of the town hall. Drawing: author of the article acc.
to a plan by Wac∏aw Ostrowski and a project by Hermann Guth.

Odbudowa ratusza w latach 1895-1896
Na zlecenie w∏adz miasta rozpisano wówczas po-
wszechny konkurs na budow´ nowego ratusza. Do 
realizacji wybrano projekt prof. Hermanna Gutha,
architekta z Berlina-Charlotenburga15. Guth by∏ auto-
rem wielu projektów, m.in. ewangelickich koÊcio∏ów
w Spandau i Plauen, a tak˝e twórcà ratusza w Tar-
nowskich Górach16.

Jego projekt ratusza w Jaworze wyró˝nia∏ si´
spoÊród innych poprawnym wkomponowaniem oca-
la∏ej wie˝y ratuszowej w nowo ukszta∏towanà bry∏´

budowli. Kolejnym jego walorem by∏o dopasowanie
planu ratusza do budynku starego teatru, który ocala∏
z po˝ogi. Wymogi konkursowe zak∏ada∏y te˝, ˝e reali-
zacja projektu zmieÊci si´ w przewidzianym kosz-
torysie, a do budowy zastosowane zostanà materia∏y
ogniotrwa∏e, zgodne z ówczesnymi normami dotyczà-
cymi budynków publicznych. Ca∏kowity koszt prze-
budowy ratusza w Jaworze wyniós∏ 170 000 marek, 
a wyposa˝enie i inwentarz – 25 000 marek17.

Ratusz zaprojektowany zosta∏ na naro˝nej
dzia∏ce wyznaczonej wczeÊniejszà zabudowà bloku
Êródrynkowego, na rzucie litery „L”, z wie˝à ratu-
szowà wtopionà od strony wewn´trznego otwartego
podwórza. Budowla otrzyma∏a nowy kostium archi-
tektoniczny utrzymany w stylu neorenesansu nider-
landzkiego z elementami neogotyku i harmonijnie
powiàzana z gotyckà wie˝à ratuszowà.

Budynek zosta∏ prawid∏owo rozplanowany pod
wzgl´dem funkcjonalnym. W pomieszczeniach par-
teru skrzyd∏a zachodniego, dost´pnych od strony
targu, umieszczono dwie obszerne, wygodne dla
klientów kasy miejskie. W skrzydle pó∏nocnym od 
ul. Legnickiej znalaz∏y si´: siedziba inspektora po-
licji, pokój przes∏uchaƒ, biuro inwalidów, pokój
woênego przy wejÊciu oraz pomieszczenia sanitarne. 

Na pierwszym pi´trze eksponowane miejsca 
w cz´Êci naro˝nej budynku przeznaczone zosta∏y na
sal´ posiedzeƒ magistratu. Dalej, od frontu, zlokali-
zowano: gabinety burmistrza i jego zast´pcy, pokój
deputowanych oddzielony od pomieszczeƒ ratuszo-
wych murem ogniotrwa∏ym oraz szatnie przeznaczo-
ne dla bywalców teatru miejskiego przylegajàcego do
ratusza. W skrzydle pó∏nocnym tego pi´tra uloko-
wano kancelarie magistratu, urzàd stanu cywilnego,
biura ubezpieczeƒ, toalety. 

5. Plany ratusza, stan po odbudowie w 1895 r. Rzuty poziome: parteru, pierwszego pi´tra i drugiego pi´tra (wg Architektonische Rundschau,
Skizzenblätter aus allen gebieten der Baukunst, Stuttgart 1901, s. b. n.).
5. Plans of the town hall. State after reconstruction in 1895, floor projections: ground, first and second flloors (acc. to: Architektonische
Rundschau, Skizzenblätter aus allen gebieten der Baukunst, Stuttgart 1901, no page).
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Pi´tro drugie przeznaczone zosta∏o na pomiesz-
czenia urz´du budowniczych w naro˝nej cz´Êci 
budynku, pokój deputowanych po∏o˝ony od frontu,
a w ryzalicie znalaz∏a si´ wielka reprezentacyjna sala
posiedzeƒ, tzw. sala rajców, poprzedzona niewielkà
szatnià. Od strony pó∏nocnej umiejscowiono archi-
wum, pokoje rezerwowe oraz mieszkanie woênego. 

Zgodnie z tradycjà niemal ca∏a powierzchnia
sklepionych piwnic ratuszowych wykorzystana zo-
sta∏a na gminnà winiarni´ z osobnym wejÊciem w ry-
zalicie frontowym. Pozosta∏à cz´Êç przyziemia prze-
znaczono na mieszkanie stró˝a i pomieszczenia cen-
tralnego ogrzewania. Projekt przewidywa∏ równie˝ 
w razie potrzeby rozbudow´ budynku poprzez wyko-
rzystanie obszernych pomieszczeƒ strychowych. 

Szczególne uznanie zyska∏o rozwiàzanie holu,
∏àczàcego nowy obiekt ze starà wie˝à, przejrzysty
rozk∏ad pomieszczeƒ, dobre doÊwietlenie korytarzy 
i funkcjonalny uk∏ad komunikacyjny. W budynku 
zaprojektowane zosta∏y dwie klatki schodowe oraz
boczne schody wydzielone od strony po∏udniowej,
prowadzàce jedynie na pi´tro do pomieszczeƒ teatru
miejskiego18.

Analogie w realizacjach ratuszy 
w Jaworze i Tarnowskich Górach
Koncepcj´ zewn´trznego ukszta∏towania ratusza Guth
opar∏ na zasadzie kompozycyjnej zastosowanej 
w ratuszu w Tarnowskich Górach i utrzyma∏ jà

w takiej samej konwencji stylizacyjnej. Oba projekty
powsta∏y bowiem w tym samym czasie. Za projekt
konkursowy ratusza w Tarnowskich Górach, rozpi-
sany przez berliƒski Zwiàzek Architektów w 1895 r.
na zlecenie w∏adz miasta, architekt uzyska∏ drugà na-
grod´ (spoÊród 17 nades∏anych prac). Podobnie, jak
w Jaworze projekt zosta∏ wybrany do realizacji19.

Malowniczo ukszta∏towane, nieregularne bry∏y
ratuszy jaworskiego i tarnogórskiego wykazujà wie-
le zbie˝noÊci formalnych. Jest to szczególnie wi-
doczne w rozwiàzaniu trzykondygnacyjnych elewa-
cji frontowych, opartych na schemacie asymetrycz-
nym, trójcz∏onowym, w którym podkreÊlone zosta∏y
elementy skrajne – naro˝ny, trójboczny wykusz
zwieƒczony oÊmiobocznym belwederem i he∏mem
oraz boczny, p∏ytki ryzalit o schodkowym szczycie.
Wyró˝nione akcenty kompozycyjne, zgodnie z za-
leceniami w∏adz miejskich, mia∏y podkreÊlaç wag´
funkcji pe∏nionych przez urz´dy umieszczone w kon-
kretnych pomieszczeniach. W obu ratuszach ekspo-
nowane miejsca w kondygnacji drugiej zajmowa∏y
sale rajców, zaznaczone w osi ryzalitu wielopolowym
oknem z balkonem. 

Wyraênie podkreÊlone w elewacji frontowej by-
∏y równie˝ reprezentacyjne wejÊcia g∏ówne. W Ja-
worze nadano wejÊciu form´ wysuni´tego dwuko-
lumnowego portyku zwieƒczonego balkonem i po-
przedzonego obustronnie dost´pnymi schodami.
Umieszczone by∏o asymetrycznie, co zosta∏o podyk-
towane sytuacjà przestrzennà sprzed przebudowy

6. Kartusz z herbem Jawora umieszczony w p∏n.-zach. naro˝niku  ratusza z widocznà sygnaturà inicja∏ów architekta „H. G.” (Hermann Guth).
Fot. E. Rdzawska, 2004 r.
6. Cartouche with the Jawor coat of arms in the north-west quoin of the town hall with visible initials of the architect: “H. G.” (Hermann Guth).
Photo: E. Rdzawska, 2004.
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oraz potrzebà zachowania przejrzystego uk∏adu fun-
kcjonalnego wn´trza. W Tarnowskich Górach, w ra-
tuszu budowanym od podstaw, wejÊcie w formie trój-
arkadowej loggii podkreÊla∏o oÊ budynku. 

Podobieƒstwa obu ratuszy przejawia∏y si´ te˝ 
w identycznym opracowaniu form ozdobnych lu-
karn wysokiego, wielopo∏aciowego dachu oraz w bo-
gactwie wystroju dekoracyjnego elewacji, na który
sk∏ada∏y si´: kamienne ok∏adziny Êcian parteru, 
boniowane coko∏y, ozdobne wykusze, wiele detali 
z piaskowca w formie maswerków, kartuszy herbo-
wych i zró˝nicowanych obramieƒ okiennych20. 

W kompozycji ratusza w Jaworze zasadniczà 
jednak rol´ w nowym kontekÊcie architektonicznym
odgrywa∏a zachowana gotycka wie˝a, stanowiàca
akcent wysokoÊciowy i przypominajàca o presti˝o-
wym znaczeniu budowli w mieÊcie. W tarnogórskim
ratuszu akcent wysokoÊciowy by∏ zaledwie zasygnali-
zowany przez niewysokà oÊmiobocznà wie˝yczk´ 
z galeryjkà i zwieƒczenie w formie latarni i he∏mu.

W wystroju wn´trz mo˝na si´ tak˝e dopatrzyç
analogii. Architekt bowiem podobnie zaprojektowa∏

w obu ratuszach sal´ posiedzeƒ. Niemal identycz-
nie ukszta∏towa∏ ich przekrycie. W obu przypadkach
wprowadzi∏ kasetonowe drewniane sklepienie po-
zorne o przekroju zbli˝onym do uk∏adu treflowego.
W Tarnowskich Górach sklepienie to wykona∏ mistrz
ciesielski Otto Kotzulla21. ReprezentacyjnoÊç sali zo-
sta∏a podkreÊlona dodatkowo poprzez wystrój Êcian
ob∏o˝onych boazeriami i rozcz∏onkowanych pilastra-
mi na przed∏u˝eniu linii kasetonów. Sala rajców
w Jaworze wyró˝nia∏a si´ jednak w sposób szczegól-
ny. Wyposa˝ona zosta∏a w dwa naprzeciwleg∏e okna,
dajàce doskona∏e doÊwietlenie, tonowane przez ory-
ginalne witra˝e o treÊciach alegorycznych i rodzajo-
wych. Wykonane zosta∏y w Instytucie Witra˝y 
w Berlinie w 1897 r. na podstawie rysunków i pro-
jektów malarza Juliusa Jürrsa22. Nale˝à do najwi´k-
szych tego typu witra˝y na Dolnym Âlàsku zastoso-
wanych w obiekcie Êwieckim. Jaworskà sal´ po-
siedzeƒ zdobi∏y ponadto malowid∏a Êcienne umiesz-
czone ponad boazeriami oraz kilka zabytkowych
drzwi ze starego ratusza, pochodzàcych z 1580 r.23

Dekoracje elewacji zewn´trznych
ratusza w Jaworze
O niezwyk∏oÊci i oryginalnoÊci ratusza w Jaworze 
w szczególnej mierze zadecydowa∏y dekoracyjne
malowid∏a zdobiàce elewacje zewn´trzne. Z∏o˝y∏y
si´ one na bogaty, rozbudowany program ikono-
graficzny wyra˝ajàcy, poprzez zawartà w nich sym-
bolik´, treÊci zwiàzane z dziejami budowli i miasta.
Tematyk´ dekoracji, jak mo˝na si´ domyÊlaç, podyk-
towa∏y zalecenia samorzàdu miejskiego, uwzgl´dnia-
jàce ówczesnà przynale˝noÊç paƒstwowà do Prus. 

Motyw przewodni malowide∏ stanowi∏y kartusze
herbowe miast i tarcze heraldyczne, powiàzane
splotem girland, wst´g i ornamentu groteskowego.
WÊród dekoracji wyró˝nia∏ si´ w osi frontowego ry-
zalitu drugiej kondygnacji herb Âlàska – piastowski
czarny orze∏ z silnie zaakcentowanà przepaskà sier-
powà na piersi w zmodyfikowanej stylizacji pruskiej.
By∏ to herb u˝ywany ju˝ przez dolnoÊlàskich Pias-
tów, potem przetrwa∏ jako herb Ksi´stwa Âlàskiego,
istniejàcego w ramach monarchii Habsburgów. Po
przejÊciu w 1742 r. Âlàska pod w∏adz´ Hohenzoller-
nów funkcjonowa∏ nadal jako herb nowej prowincji
pruskiej obejmujàcej Dolny i Górny Âlàsk24. 

Malowid∏o umieszczone w szczycie ryzalitu fasa-
dy ratusza, w centralnym miejscu ponad oknem sali
rajców, przedstawia∏o dwutarczowy herb miasta Jawor
z koronà. Na jego prawej tarczy, na niebieskim polu,
widnia∏ patron miasta – Êw. Marcin na bia∏ym koniu,
obdarowujàcy siedzàcego u jego stóp ˝ebraka. Motyw
ten, jak ju˝ wczeÊniej wspomniano, wyst´powa∏ tak˝e
na piecz´ci miejskiej oraz tympanonie portalu prezbi-
teryjnego, XIV-wiecznego koÊcio∏a Êw. Marcina w Ja-
worze25. Na elewacjach ratusza herb miasta powtarza∏
si´ kilkakrotnie. Najbardziej ozdobny, wzorowany

7. Gotycka wie˝a ratusza z XIV-wiecznymi kamiennymi rzeêbami
figuralnymi. Fot. E. Rdzawska, 2004 r.
7. Gothic town hall tower with fourteenth-century figural stone
sculptures. Photo: E. Rdzawska, 2004.
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na XVII-wiecznej wersji, znajdowa∏ si´ pod wyku-
szem w naro˝niku ratusza. Mia∏ on form´ p∏askorzeê-
bionego w piaskowcu kartusza w otoku roÊlinnym,
obejmujàcym dwie tarcze herbowe z szachownicà 
i Êw. Marcinem, pomi´dzy którymi ukryte zosta∏y
inicja∏y „H” i „G”, b´dàce sygnaturà Hermanna
Gutha26. Z kolei w herbie miasta, umieszczonym nad
wejÊciem g∏ównym w osi balkonu, wyryty zosta∏ po-
mi´dzy tarczami rok „1897”, w którym ukoƒczono bu-
dow´ ratusza. Fakt ten potwierdza zapis widniejàcy
na jednej z kwater witra˝a sali posiedzeƒ rady miasta.

Malowid∏a Êcienne, które zdobi∏y elewacje jawor-
skiego ratusza, przygotowa∏ i opracowa∏ malarz
Kupers-Berlin27. Wykonane zosta∏y w technice stereo-
chromii28 przy u˝yciu dekoracyjnych farb silikato-
wych29. Zastosowana technika malarstwa Êciennego,
okreÊlana inaczej technikà krzemianowà lub mineral-
nà, oparta by∏a na bazie spoiwa szk∏a wodnego s∏u-
˝àcego do zwiàzywania i utrwalania barwników. Ten
sposób malowania elewacji zewn´trznych by∏ popu-
larny w koƒcu XIX w. zw∏aszcza w Niemczech, ale
nie stosowano go jeszcze w obiektach architektonicz-
nych ówczesnych miast polskich30. Technika malo-
wania tà metodà, stosunkowo prosta, wymaga∏a jed-
nak du˝ego doÊwiadczenia i ostro˝noÊci ze wzgl´du
na silnie alkaliczne dzia∏anie zastosowanych spoiw.
Zbli˝ona by∏a w pewnym stopniu do technik malar-
skich fresku suchego oraz fresku mokrego. W stereo-
chromii potrzebna by∏a jednak dobrze przygotowana
jednolita sucha zaprawa, na którà – tak jak we fresku
suchym – przenoszono rysunek za pomocà wczeÊniej
przygotowanych patronów. Sam proces malowania
wymaga∏ zwil˝onego pod∏o˝a i polega∏ na k∏adzeniu
farb sposobem „mokre w mokrym”, podobnie jak 
w technice fresku mokrego. 

8. Fragment zachodniego ryzalitu fasady ratusza z widocznym
oknem Sali Rajców. Fot. E. Rdzawska, 2004 r.
8. Fragment of the western projection of the town hall facade with
a visible window of the councillors’ hall. Photo: E. Rdzawska, 2004.

9. Fragment g∏ównego por-
tyku wejÊciowego zwieƒ-
czonego balkonem ozdo-
bionym kartuszami her-
bowymi Jawora. Fot. 
E. Rdzawska, 2004 r.
9. Fragment of the main
entrance portico crowned
with a balcony embel-
lished with the Jawor coat
of arms cartouches. Photo:
E. Rdzawska, 2004.
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W jaworskim ratuszu tynki zewn´trzne sporzà-
dzone by∏y na bazie piasku szklarskiego i pokrywa∏y
ca∏à powierzchni´ Êcian, oprócz przyziemia wyko-
nanego w granicie i cz´Êci strukturalnych budowli
licowanych w piaskowcu. U˝ycie farb mineralnych
mia∏o przede wszystkim na celu zapewniç deko-
racjom malarskim trwa∏oÊç i zabezpieczyç je przed
szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Mimo du-
˝ej skutecznoÊci techniki malowid∏a te nie zachowa-
∏y si´ do naszych czasów.

Podczas dzia∏aƒ wojennych w 1945 r. miasto
uleg∏o zniszczeniu w 30 proc. Szczególnie ucierpia∏y
wschodnia i cz´Êç pó∏nocnej pierzei rynku, które od-
budowane zosta∏y w 1965 r. wg projektu architektów
Marii i Stefana Müllerów31, w konwencji wspó∏czes-
nej architektury nawiàzujàcej – poprzez parafraz´
˝elbetowych arkad podcieniowych – do zachowane-
go zabytkowego zespo∏u dawnych domów jaworskie-
go rynku. Budynek ratusza, szcz´Êliwym zbiegiem
okolicznoÊci, przetrwa∏ w stanie niemal nienaruszo-
nym, o czym Êwiadczyç mogà zachowane do dziÊ
w ca∏oÊci cenne witra˝e w sali posiedzeƒ rady miasta.

malowid∏a zdobiàce elewacj´ budynku. Zasadniczego
powodu zniszczenia dekoracyjnych malowide∏ Êcien-
nych dopatrywaç si´ mo˝na w ich charakterze kono-
tacyjnym – obcym kulturowo. Hipotez´ takà nasuwa
analiza fotografii ratusza z 1901 r. i porównanie jej 
z projektem zachowanej kolorystyki fasady ratusza,
autorstwa Hermanna Gutha. 

Na podstawie zachowanej archiwalnej fotografii
stwierdziç nale˝y, ˝e zrealizowane malowid∏a nie 
odpowiada∏y dok∏adnie za∏o˝eniom oryginalnej
koncepcji projektu Gutha. W znacznej mierze w trak-
cie wykonania malowide∏ zmieniono ich treÊci 
ideowe. Dotyczy∏o to w szczególnoÊci symboliki

Przyczyny zniszczeƒ malowide∏ 
Êciennych elewacji ratusza
Po zakoƒczeniu wojny i odzyskaniu przez Polsk´ ziem
zachodnich pierwszym burmistrzem w Jaworze zosta∏
w kwietniu 1945 r. Józef Bartoszewicz, po nim zaÊ, 
w czerwcu tego roku, Stefan Glinka32. Przystàpiono
wówczas do generalnego remontu ratusza, który za-
koƒczony zosta∏ w 1946 r. Przypuszczaç nale˝y, 
˝e w∏aÊnie wtedy zamalowane lub usuni´te zosta∏y

10. Zachodnia cz´Êç pierzei po∏udniowej rynku z podcieniowymi domami. Fot. E. Rdzawska, 2004 r.
10. Western part of the southern row of arcaded houses in the Market Square. Photo: E. Rdzawska, 2004.
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wojnie by∏o zapewne Êwiadomym i celowym zacie-
raniem Êladów pruskiego okresu panowania na
Dolnym Âlàsku. Analizujàc motywacj´ ówczesnych
lokalnych decydentów, odpowiedzialnych za usuni´-
cie malowide∏, nale˝y uwzgl´dniç zachodzàce po
wojnie przemiany polityczne i prawne oraz kryteria
wartoÊciowania obiektów podlegajàcych ochronie.
Ratusz w Jaworze w 1946 r., kiedy podj´to prace
restauratorskie, liczy∏ zaledwie pó∏ wieku. Nie mia∏
zatem wymiernej wartoÊci historycznej, klasyfikujà-
cej go do szczególnej ochrony. 

Takiemu podejÊciu sprzyja∏o powszechne prze-
konanie, oparte na mi´dzywojennym ustawodawstwie,

pochodzàcà z czasów zaborów. Dlatego te˝ w powo-
jennym Êrodowisku konserwatorskim dominowa∏o
stanowisko, by zabezpieczaç i chroniç jedynie zabyt-
ki ÊciÊle zwiàzane z obyczajowoÊcià i kulturà polskà.
Natomiast obiekty o charakterze obcym narodowo nie
stanowi∏y przedmiotu zainteresowania zarówno ów-
czesnych w∏adz, jak i konserwatorów. Przyczynia∏o
si´ to niejednokrotnie, zw∏aszcza na Ziemiach Od-
zyskanych, do dewastacji mienia poniemieckiego,
„deprusyzacji architektonicznej” lub wr´cz rozbiórek
obiektów o nierozpoznanych wartoÊciach historycz-
nych i zabytkowych, jak m.in. w przypadku kamie-
niczek przyrynkowych w Lwówku Âlàskim34. 

heraldycznej i g∏ównego akcentu w ryzalicie fasady,
jakim by∏ wspomniany herb Âlàska w formie czar-
nego or∏a z przepaskà sierpowà. Zosta∏ on ostatecznie
zastàpiony czarnym or∏em z tarczà na piersi zawiera-
jàcà or∏a pruskiego, powy˝ej którego widnia∏a ko-
rona, z czego wnosiç mo˝na, ˝e by∏ to herb Cesarstwa
Niemieckiego. 

Tak daleko idàca zmiana programu ikonogra-
ficznego t∏umaczy, dlaczego wykonane w trwa∏ej
technice malowid∏a nie przetrwa∏y. Usuni´cie ich po

a funkcjonujàce w praktyce konserwatorskiej do lat
50. XX w., o s∏usznoÊci usuwania w trakcie prac re-
nowacyjnych wszelkich zb´dnych i szpecàcych
„nalecia∏oÊci XIX-wiecznych”. A˝ do po∏owy lat 60.
architektury powsta∏ej po 1855 r. nie uznawano za
obiekty zabytkowe, nie by∏o podstaw naukowych do
ich prawnej ochrony33. Dotyczy∏o to zarówno obiek-
tów o cechach eklektycznych, secesyjnych, jak i re-
prezentujàcych neostyle. Takie poglàdy umacnia∏y
negatywne emocje wzbudzane przez architektur´

11. Wschodnia cz´Êç pierzei po∏udniowej rynku z podcieniowymi domami. Fot. E. Rdzawska, 2004 r.
11. Eastern part of the southern row of arcaded houses in the Market Square. Photo: E. Rdzawska, 2004.



Tak w∏aÊnie mo˝na t∏umaczyç usuni´cie po woj-
nie malowide∏ Êciennych ratusza w Jaworze, jako ak-
centów obcych i niepo˝àdanych. Restauracja ratusza,
nastawiona jedynie na korzyÊci wynikajàce z szyb-
kiej odnowy i u˝ytkowania budynku, prowadzona
by∏a wi´c bez fachowego nadzoru. Nie poprzedzi∏y
jej badania naukowe, w szczególnoÊci zabrak∏o
badaƒ stratygraficznych restaurowanych tynków ele-
wacji, których celem powinno byç rozpoznanie i za-
bezpieczenie pierwotnej faktury i kolorystyki obiek-
tu. W trakcie kolejnych remontów, m.in. w koƒcu 
lat 60. XX w., a tak˝e w ostatnich latach, tynki
elewacji ratusza ponownie poddane zosta∏y gruntow-
nemu oczyszczeniu. Niewykluczone ˝e wraz z za-
nieczyszczeniami usuni´to zachowane jeszcze Êlady
malowide∏.

Ca∏kowite „oczyszczenie” elewacji z polichromii
zasadniczo zmieni∏o charakter ratusza, zubo˝ajàc 
autentyzm obrazu architektonicznego budowli.
RównoczeÊnie naruszona zosta∏a pierwotna kon-
cepcja architekta, która zak∏ada∏a zastosowanie de-
koracyjnych malowide∏ Êciennych w celu nadania bu-
dowli ratusza specyficznego kolorytu i podkreÊlenia
jej malowniczego wyrazu architektonicznego. 

W dokonywanej z perspektywy czasu ocenie
wartoÊci zaprzepaszczonych malowide∏ Êciennych 
ratusza w Jaworze na uwag´ zas∏uguje – oprócz 
ich walorów artystycznego i historycznego – zasto-
sowanie techniki malarstwa krzemianowego, u˝ytej
w dekoracyjnym zdobnictwie elewacji budowli
zabytkowej.

Ratusz w Jaworze, liczàcy dziÊ przesz∏o sto lat,
choç pozbawiony autentyzmu kolorystycznego, na-
dal postrzegany jest jako obiekt o szczególnych wa-
lorach, malowniczym ukszta∏towaniu i harmonijnym
zespoleniu z krajobrazem zabytkowej, historycznej
zabudowy miasta.
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12. Pierzeja zachodnia rynku z podcieniowymi domami. Fot. E. Rdzawska, 2004 r.
12. Western part of the southern row of arcaded houses in the Market Square. Photo: E. Rdzawska, 2004.
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Przypisy

Jawor, located in the Sudety Highlands on Nysa
Szalona, received municipal rights probably

already in 1242. In 1301-1346, it was the capital of
the duchy of Jawor ruled by a local branch of the
Piast dynasty. The first town hall was erected after
1372, when the office of the local wójt was bought up
by the city council. 

The only remnant of the original Gothic con-
struction to have survived up to this day is a town hall
tower with stone architectural figural sculptures and
an extensive ideological-artistic programme. The
other part of the building was devastated during the
great fire of 1895, followed by a thorough recon-
struction. 

TOWN HALL IN JAWOR



The municipal authorities announced a general
competition for the construction of a new town hall.
The ultimately accepted project was proposed by the
German architect Hermann Guth. The conception of
architectural shape was based upon a Low Countries
Renaissance composition and stylistic conception
proposed by Guth in another design (the town hall in
Tarnowskie Góry). 

The feature decisive for the originality of the new
town hall in Jawor was predominantly the decorative
murals embellishing the outer elevations. The paint-
ings constituted an opulent iconographic programme
expressing contents associated with the history of the
building and the town, which at the time lay within

the frontiers of Prussia. The mural was executed by
means of a new stereochrome technique: the use of
mineral paint was to guarantee durability and to 
protect against harmful atmospheric factors. 

The murals did not survive up to this day, and
after the second world war the conservation of the
town hall plaster elevation entailed thorough clean-
ing, which resulted in the removal of the decorative
murals. An analysis of the value of the damaged
murals should take into consideration not only their
artistic and historical merits but also the fact that they
were an early example of the application of the 
silicate technique in decorating the elevation of 
an historical object. 




