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Dwa zegary, ale pięć tarcz zegarowych, w tym ta najsłynniejsza – umieszczona 
na wschodniej elewacji Starego Ratusza, w zwieńczeniu wschodniego charak-
terystycznego szczytu. Ratuszowe zegary odmierzają wrocławianom czas już od 
kilku wieków, choć dziś trudno na pierwszy rzut oka odczytać z nich prawidłową 
godzinę. Gdy 440 lat temu Rada Miejska Wrocławia podjęła decyzję o przejściu 
z 24-godzinnego systemu odmierzania czasu na system 12-godzinny, konieczne 
było wymienienie ratuszowych tarcz zegarowych na tzw. półzegary. Gdy 23 lipca 
1580 r. wymieniano je na nowe, to przy okazji zamontowano także nową, piątą 

tarczę – tę, która dziś jest jednym z symboli Wrocławia.

23 lipca 
Która godzina?

Tajemnica ratuszowego zegara
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Ciężko dziś dokładnie ustalić, kiedy dokładnie 

na wrocławskim Ratuszu pojawił się pierwszy 

zegar. Jest wielce prawdopodobne, że stało się 

to jeszcze w XIV w. Najstarsze ze znanych ze  

źródeł historycznych dotyczących wrocławskich  

zegarów mówią, że konstruował je zegarmistrz 

Swelbel. Najpóźniej w 1368 r. zbudował on 

zegar na wieży ratuszowej, a w 1373 r. – na 

wieży katedralnej. W późniejszym okresie ze- 

gary zyskały również wieże kościoła Najświęt-

szej Marii Panny na Piasku (1430 r.), kościoła 

św. Wojciecha (1493 r.), a także przypuszczal-

nie kościoły św. Elżbiety i św. Marii Magdaleny. 

Jak twierdzą znawcy tematu, w drugiej poło-

wie XVI w. zaczęto przechodzić z tzw. czasu 

właściwego, tj. wskazującego 24 godziny o róż- 

nej, zależnej od pory roku długości, na tzw. 

Zachodnia i północna tarcza zegara ratuszowego, fot. Janusz Krzeszowski / www.wroclaw.pl
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Zegar z kościoła św. Barbary, tzw. zegar kluskowy,  
fot. Janusz Krzeszowski / www.wroclaw.pl

półzegar wskazujący dwa razy po 12 godzin 

o równej długości. Gdy 24 lipca 1580 r. wroc-

ławscy rajcy podjęli decyzję o zmianie systemu 

odmierzania czasu, trzeba było zamówić no- 

we tarcze zegarowe, które odmierzałyby czas  

w systemie 12-godzinnym. Co ciekawe, czte-

rech tarcz na wieży ratuszowej nie wymieniono 

całkowicie, tylko postanowiono dostosować je  

do nowego sposobu odmierzania czasu. Zde-

montowano z nich arabskie cyfry tworzące 

podział tarczy zegarowej na 24 godziny, mon-

tując cyfry rzymskie w ten sposób, by tworzyły 

podział 12-godzinny. Przy okazji na wschodniej 

elewacji tuż pod zdobnym szczytem Ratusza 

zamontowano nową, piątą już tarczę.

Nowa, kwadratowa tarcza została wykonana 

z modrzewiowych desek i choć nie wygląda 

na dużą, to w rzeczywistości jej bok ma 4 m.  

W odróżnieniu od tarcz na wieży, na tej zamon-

towano cyfry arabskie wpisane w zewnętrzny 

okrąg. Centralne miejsce zajmuje maska słońca,  

od której koncentrycznie rozchodzą się pło-

mienie. Na wykonanej z piaskowca kamiennej 

opasce umieszczono na pamiątkę datę „1580”. 

Można się zastanawiać, w jaki sposób zegar 

odmierza czas, skoro jego tarcza wyposażona 

jest tylko w jedną wskazówkę. Wyjaśnił to nie-

gdyś precyzyjnie Maciej Łagiewski, dyrektor 

Muzeum Miejskiego Wrocławia, mówiąc: „To 

są zegary o cyferblatach renesansowych, czyli 
ze wskazówką pokazującą wyłącznie godziny. 
W miejscu dłoni z placem wskazującym, jest 
pokazywana tylko godzina, natomiast po drugiej 
stronie nie ma wskazówki minutowej, jest tylko 
przeciwwaga, w tym wypadku z księżycem. Oka-
zuje się, że w dobie renesansu czas płynął ludziom 
nieco wolniej…”.

Przed 1945 r. we Wrocławiu wybijało godziny 

blisko 100 zegarów wieżowych. Były one bar- 

dzo lubiane przez mieszkańców miasta. Do  

szczególnie popularnych należał zegar z kościo- 

ła św. Barbary, zwany kluskowym, ponieważ 

spieszył się względem zegara ratuszowego 

o około 12 minut, czyli o czas potrzebny na 

prawidłowe ugotowanie klusek śląskich.

O dawnych zegarach wrocławskich pisano pro- 

zą i wierszem. Niestety, zniszczenia wojenne 

i okres PRL przetrwało tylko niewiele z nich.  

Szczęśliwie niektóre z nich zostały zrekonstru-

owane i cieszą oczy Wrocław i turystów tak,  

jak te na Ratuszu.

dr Krzysztof Popiński
historyk 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Michał Karczmarek
wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

Polecamy artykuł oraz krótki filmik z cyklu „Nieznany Wrocław” dotyczący tajemnic wieży Starego Ratusza, w tym m.in. ratuszowego 
zegara. O zegarze ratuszowym i jego tarczach można także przeczytać m.in. na stronie Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków.
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Piąta tarcza zegara ratuszowego umieszczona na wschodniej elewacji 
Starego Ratusza w lipcu 1580 r., fot. Janusz Krzeszowski / www.wroclaw.pl

https://www.wroclaw.pl/nieznany-wroclaw-tajemnice-wiezy-starego-ratusza
https://kmziz.pl/warto-wiedziec/zegar-wroclawskiego-ratusza

