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Historie města
Město leží nad řekou Nysa
Szalona, ve střední části Dolního Slezska, na Jaworské rovině, která je součástí Chojnowské vysočiny. Je to typická zemědělská krajina.
Název obce je odvozen od
stromu javoru (Acer pseudoplatanus). V Polsku se sním
můžete setkat např. v Sudetách.
Osídlení tohoto území sahá
do období kolem 5.000 let
před Kristem. O tom, že tu
v raném středověku sídlili Slované, svědčí název Starý Jawor,
v dnešní době část města.
První zmínka o Jaworu
pochází z dokumentu vydaného kanceláří knížete Bolesława Rogatky z roku 1242.
Jako svědek je zde jmenován
Walenty, farář z Jawora.
Poloha města byla určena
ve 2. polovině 13. století. V té
době stanovený urbanistický
2

ráz přetrval až do současnosti.
Dokument z roku 1300
signovaný městskou pečetí
uvádí jméno prvního starosty
Waltera, řemeslníka zabývajícího se barvením kůží.
Jako jedno z největších
měst v této části Slezska, se
kolem roku 1274 stal hlavním
městem knížectví, jehož zakladatelem byl kníže Jindřich V.
Tlustý (Henryk V Gruby).
Období vlády Piastovců a později českých starostů, je obdobím jeho hospodářského
rozvoje, mj. díky získaným
hospodářským privilegiím.
Jawor byl obklopen hradbami se čtyřmi vstupními bránami. V letech 1510-1538 byl
postaven druhý obvod fortifikace, na tehdejší časy velmi
moderní, přizpůsobený užití
střelných zbraní.
Ještě ve stejném století
nechali představitelé města

postavit vodovod, který přiváděl vodu do studny na náměstí
(Rynku). V roce 1542 vznikl
nový most na řece Nysa Szalona, cestou do Piotrowic.
16. století je rovněž obdobím velkých náboženských
rozprav. Člověkem, který je
započal byl Samuel Frenzel,
kazatel hlásající od roku 1527
v kostele sv. Martina kázání
v duchu učení Martina Luthera. Nová víra si mezi měšťany
rychle získala stoupence.
Třicetiletá válka (16181648) zastavila rozvoj města
Jawor. Od roku 1626 bylo
město mnohokrát dobýváno
císařskými, saskými či švédskými vojsky. Každý nájezd
vždy končil kontribucí nebo
rabováním. Přítrž těmto neštěstím učinil až vestfálský mír
uzavřený roku 1648.
Život se pomalu začal
vracet do normy. Po čtyřech

letech snažení získali jaworští
protestanti císařský souhlas se
stavbou Kostela Míru, který
postavili v letech 1654-1655.
Z iniciativy Ottona von Nostitze byl v období let 16561665 zrekonstruován zámek.
Byly opraveny ulice. Rozvíjely se řemeslnické cechy.
V roce 1683 Johann Oeckel
založil první tiskárnu.
Tento poklidný život hlavního města knížectví narušily slezské války vedené hlavně mezi Pruskem a Rakouskem, zakončené připojením
Slezska k Prusku v roce 1742.
Zavedené administrativní reformy město degradovaly.
V 19. stol. Jawor zažíval
rozkvět na míru okresního
města. K jeho rozvoji přispělo vybudování železniční trati
z Jaworzy Śląské do Legnice
v roce 1856, a v následním
období do Marciszowa a Mal3

Trasa I: Město
1. Kostel Míru
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czyc. V té době zde vznikla
řada menších fabrik. Jaworským exportním produktem
se staly koňské povozy, a ve
20. století rovněž kamna na
uhlí a plynové sporáky. Na
stolech mnoha domů se objevoval slavný jaworský salám
a perníky, které se pekly
v místních pekárnách nejméně od poloviny 18. století.
Průlomem v dějinách města byl rok 1945. Z moci postupimské konference bylo
Slezsko přičleněno k Polsku.
Dne 28. dubna dorazil zmocněnec polské vlády Ryszard
Czarnecki, kterého doprovázela 16-ti členná grupa. Jejich
úkolem bylo převzetí města
z ruské nadvlády a vytvoření
polské administrativy. Prvním
starostou se stal Józef Bartosiewicz.
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Do Jawora přijížděli hlavně obyvatelé jižní části
Republiky polské (II. Rzeczypospolitej), i když mnozí
pocházeli rovněž z jiných
regionů.
Investiční boom město
prožívalo v 70. letech. Někdejší Slezská továrna mýdla
(Śląska Fabryka Mydła) byla
rozšířena, vznikl tak Jaworský chemický závod (Jaworskie Zakłady Chemii Gospodarczej) „Pollena”. V letech
1973-1976 byl postaven Podnik kovářství a zemědělských
strojů (Zakłady Kuziennicze
i Maszyn Rolniczych). Vzniklo sídliště „Piastowskie”.
Byla zahájena výstavba dalších sídlišť, jako např. „Metalowiec” a „Przyrzecze”.

Kostel Míru Svatého Ducha vznikl na základě vestfálského míru, který ukončil třicetiletou válku (1618-1648).
V roce 1652 javorští protestanti získali souhlas Ferdinanda III. s jeho stavbou. Císařské povolení bylo podmíněno
následovně: měl být postaven
za hradbami, což mělo symbolizovat, že učení Martina
Luthera existuje pouze na
okraji společnosti; na jeho stavbu směly být použity pouze
materiály, ze kterých jsou
stavěny stodoly a chlévy, čili
ze dřeva a hlíny se slámou.
Třetí podmínkou bylo to, že
nesmí mít věž, což z jedné
strany způsobilo, že tato budova vypadala jako obyčejná
stodola, a na straně druhé
podtrhovalo pokoru protestantských poddaných jeho
císařské milosti.
Kostel byl stavěn v letech
1654-1655, projektoval jej
Albrecht Säbisch. Stavební
práce řídil javorský tesařský
mistr Andreas Gamper. Je to
budova s hrázděnými stěnami
(výška 16,4 m), populárně nazývané „pruskou zdí”, na obdélníkovémpůdorysu (26,8 x
43,3 m). Navenek nepříliš
efektní, od severu připomíná
přímo obrovskou stodolu, ale

její interiér je nádherně barokně vyzdoben. Může pojmout
kolem 6 tis. osob.
Prvním farářem byl M.
Christian Hoppe, posledním
zase Krüger. Pravděpodobně
v roce 1947 němečtí evangelíci definitivně odešli z Jawora.
Od té doby až po 80. léta 20.
stol. kostel chátral, i když formálně jeho majitelem byla
legnická evangelicko-habs-
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burská farnost. Roku 2001 byl
kostel zapsán na seznam Světového kulturního dědictví
UNESCO. Hlavní oslavy se
konaly 7. září 2002.
Kolem kostela se nacházel
hřbitov, který byl roku 1972
změněn na park.
2. V bočních lodích jsou
umístěny čtyři řady empor,
rozdělené na lóže, které vznikaly v různých obdobích. Při
zahájení stavby kostela bylo
postaveno druhé a čtvrté
patro, na začátku 18. stol. pak
5
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patro první a třetí. Zábradlí
nejstarších empor jsou zdobena biblickými příběhy. Na
čtvrté jsou vyobrazeny výjevy
ze Starého Testamentu, na
druhé z Nového. Celkem 143
obrazů. Jejich autor pocházel
z dílny kowarského malíře
George Flegela. Inspirací pro
dílo mu byly grafiky Mateusza Meriana umístěné v Bibli,
vydané ve Strasburgu v roce
1630. Zábradlí 1. a 2. empory zdobí erby okolní šlechty
a znaky javorských řemeslnických cechů.
3. Na levé straně oltáře
lóže Hochbergů financována
Hansem Heinrichem (15981671).
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4. Na pravé lóže Schweinitzů pravděpodobně fundace
Davida a Georga Hermanna.
5. Pozornost si zaslouží
rovněž lóže rodiny von
Schweinichen, nad východem
z kostela, na jejím zábradlí je
znázorněn zámek ve Świnach
v dobách jeho slávy.
6. Nejstarším předmětem
nacházejícím se v kostele je
dřevěná, polychromovaná křtitelnice z roku 1656 financována Georgem a Annou von
Schweinitz, majiteli Piotrowic
a Kłaczyny.

6

6

7. Oltář vyrobený v roce
1672 v dílně Michaela Schneidera z Kamienné Góry, na objednávku Hochbergů. V centrální části obraz z 19. st.
představující Kristovu modlitbu v Olivové zahradě.
8. Sakristie dostavěna
roku 1704. Uvnitř barokní
kaplička z roku 1715 fundace
Anny Elizabeth von Hochberg.
9. Kazatelna z roku 1670,
dílo Matthiase Knothea z Legnice.
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10. Na posledním sloupu
empory severní lodi hromadný epitaf věnovaný jaworským občanům padlým za
1. světové války.
11. První varhany byly
dílem J. Hoferichtera z Legnice. Měly 26 hlasů. U příležitosti 200. výročí byly zakoupeny nové, jejichž autorem
byl A. A. Lummert z Vratislavi (Wrocław). Tyto byly
zničeny po roce 1945. Díky
iniciativě rodiny von Richtchofen byly obnoveny a zrekonstruovány. Dne 7.9. 2002
se znovu rozezněly.
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12. V roce 1708, na základě dohody v Altranstädt,
byla dostavěna věž. Uvnitř se
11
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nacházejí tři zvony odlité
v legnické zvonařské dílně
Demmingera.
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13. Po prohlídce Kostela
se vydáme na nám. Svobody
(pl. Wolności), dříve zvané
Hrnčířské (Garncarski), podle zde prodávaných výrobků.
Zástavba pochází z 2. poloviny 19. století.
14. Jdeme směrem k náměstí (Rynek) vcházíme do
ul. Grunwaldzké. Tam se nachází dům čp. 21, na jehož
průčelí je osazeno benediktinské heslo Ora et labora (Modli
se a pracuj).
Vydáme se ul. Poniatowského, za bankou odbočíme
vpravo, na školní dvůr.
15. V roce 1511 byl na
místě dnešního hřiště zřízen
druhý městský hřbitov. Roku
1515 zde byla z příspěvku
soukeníků postavena kaple
sv. Fabiána a sv. Šebestiána,
která byla ale v polovině
18. století zbourána. V roce
1813 bylo na tomto hřbitově
pohřbeno do společného hrobu více než 200 francouzských a ruských vojáků
padlých v bitvě nad Kaczawou. Koncem 19. století byl
hřbitov uzavřen. Jsou odtud
vidět středověké obranné

14

15

8

hradby a bašta nazývána
Andělským zámkem (Zamek
Anioła). Do její zdí bylo ze
strany bankovního dvoru zazděno 6 smírčích křížů –
v současné době nepřístupné.
K baště a křížům se váže
legenda, týkající se oběšení husitských nájezdníků. Po
exekuci začaly duše odsouzenců v noci strašit obyvatele
města. Aby se těchto přízraků
zbavili, byly v tomto místě
zazděny zmiňované kříže.
Takové kříže (od 14. do 16.
stol.) byly stavěny v místě,
kde byl spáchán zločin, jako
forma pokání. Ve skutečnosti bašta pochází z mnohem
pozdějšího období, je příkladem novověkého fortifikačního umění. Ve své historii byla
evangelickou obecnou školou,
v období válek zde pobývali
vojáci. Koncem 19.století se
z ní stala zřícenina. Ve 20.
letech minulého století byla
obnovena. Právě v tomto období byly do její zdí zazděny
výše jmenované kříže.
Vracíme se ul. Poniatowského a odbočujeme na ul.
Szkolní. Brankou vcházíme
ke Kostelu sv. Martina. Prostor kolem kostela od středověku sloužil jako hřbitov,
což dokládají četné renesanční a barokní náhrobky.
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16. Před hlavním vstupem
do kostela, na západní straně,
socha sv. Judy Tadeáše, jehož
kult v Jaworu v 18. stol. propagoval kněz Scribanus. Ten
roku 1726 zaplatil zhotovení
sochy tohoto svatého, která
byla umístěna v jihovýchodním rohu náměstí (Rynku).
V roce 1873 byla přemístěna
na současné místo, zároveň
byl na soklu umístěn latinský
nápis dokládající tuto událost.

17. Kostel
sv. Martina
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Současná podoba kostela
vznikla v letech 1330-1370.
Je to budova orientovaná,
trojlodní, halového typu, s výrazně prodlouženým presbytářem polygonálně uzavřeným. V západním průčelí se
nachází věž zakončená stanovou střechou. V letech
1563-1650 byl kostel v rukou protestantů. Barokní interiér z období kněze Kaspra
Franciszka Karola Scribanusa
(1687-1732). Přestavbu nechal provést v 19. století kněz
Ferdinand Neugebauer (18551887). V letech 1945-1956
zde působili františkáni konventuální.
18. U vstupu pískovcová
socha sv. Martina ze 14. století v pontifikálních šatech.
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Na podstavci umístěn nápis
St. Martine/Ora pro nobis –
sv. Martine, oroduj za nás.
19. Po levé straně, pod
chórem, klasicistní oltář Matky Boží Bolestné přibližně
z roku 1820 se soškou Marie
z poloviny 15. století.
20. U třetího sloupu skupina ukřižování z přelomu
17. a 18. století.
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21. U druhého sloupu oltář
sv. Rodiny. Autorství obrazu
je připisováno Michalu Willmannowi. Zakončení oltáře –
postava sv. Barbory.
22. U prvního sloupu kazatelna z konce 17. století.
Koš zdobený basreliéfy znázorňujícími Přeměnu Ježíšovu
a Učení ve svatyni, na zábradlí točitých schodů ilustrace čtyř hlavních ctností:
Moudrosti (nevěsta s hady),
Spravedlnosti (nevěsta s váhou a mečem), Zdrženlivosti
(nevěsta mísící vodu s vínem)
a Mužnosti (nevěsta podpírající sloup). Zadní stěnu zdobí
postava Krista – Zbavitele Světa. Celé zakončeno baldachýnem se třemi anděly, kteří
drží předměty symbolizující
tři Boží ctnosti: kříž a kalich –
víra, kotva – naděje, hořící
srdce – láska.
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23. Vedle kazatelny novogotický oltář Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ze 3.
čtvrtiny 19. století.
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24. Nalevo od kazatelny
kaple kdysi sv. Ignáce Loyoly, v současnosti Matky Boží
Čenstochovské. V ní moderní oltář zhotovený Czesławem
Bebłotem z Mirkowa u Vratislavi. Kovaná mříž ze 17. století.
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25. Vedle kaple Panny
Marie. Její vznik je datován
do 15. stol. Uvnitř jeden z nejstarších epitafů (1362) s výjevem ukřižování. Fundátorem byl Hans Sapiens. Vedle
dvoupatrový rokokový oltář
z 18. st. V centrální části I.
patra, ve výklenku pískovcová plastika Nejsvětější Panny
Marie ze 14. století, patří do
skupiny Krásných Madon.

26. U pilíře oltář s obrazem Nanebevzetí NPM.
Na všech pilířích hlavní
lodi, s výjimkou pilíře podpírajícího kazatelnu, bylo umístěno u konzol žeber deset
dvoumetrových barokních soch
svatých, datovaných na konec
17. st., zhotovených v cisterciácké dílně v Lubiążu.
26
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27. Varhanní prospekt
z roku 1732. Generální opravu varhan provedla v letech
1878-1880 świdnická firma
„Schlag”.

28. Hlavní oltář z přelomu 17. a 118. století je dílem
vratislavských řemeslníků.
Zdobí jej korintské sloupy
a sochy svatých v životní velikosti: Petra, Pavla a čtyř evangelistů. Hlavní obraz, jehož autorem je Feliks Anton Scheffler, představuje Apotéozi Sv.
Martina.
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29. U pilíře v jižní lodi
dvoupatrový oltář z roku
1695. V jeho dolní části můžeme obdivovat obraz představující sv. Josefa. V horní
části obraz Matky Boží Neposkvrněného Početí.
28

30. Pozdně barokní oltář
Matky Boží Neustálé Pomoci, přenesený z iniciativy
kněze Bronisława Wojtery ze
zámecké kaple v roce 1962.

31. Oltář sv. Jana Nepomuckého financovaný ve
20. letech 18. století vratislavským biskupem Franciszkem Ludwikem.
31
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32. Oltář z roku 1695
s obrazem „Poklonění tří
Králů”.

33. Třípodlažní epitaf jaworského lékaře Baltazara
Hartraufta, který zemřel roku
1586, a jeho manželky Kateřiny. Zhotoveno z pískovce
v dílně legnického sochaře
Kaspra Bergera. V centrální
části scéna zmrtvýchvstání
Krista a klečící postavy. V horní části legenda o milosrdném
Samaritánovi. Na klenbě jižní
lodi pozdně středověké fresky.
Když vyjdeme z kostela,
odbočíme vlevo a vydáme se
podél jeho zdí.
33

34. Mariánský sloup,
fundovaný prelátem Scribanusem, farářem z let 1687-1732.
Původní socha byla zničena
v roce 1945. Ta současná pochází z roku 2000. Její autorkou je wałbrzyská sochařka
Maria Bohr. Zaplatil ji kněz
Walenty Szałęga.

35. Vedle renesanční portál ze 17. století. Ten se skládá
ze dvou korintských sloupů
zdobených rostlinným ornamentem, stojících na ozdobných soklech. Sloupy pod33
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pírají římsu s latinskou sentencí HAEC PORTA DOMINI JUSTI INTRABUNT INEAM (Toto je brána spravedlnosti Páně, přístupná vcházejícím). Pod římsou dva andělé s trubkami ohlašujícími
Poslední soud. Celek obklopují basreliéfy mládenců.

36. W tympanonu portálu
vedoucího do presbytáře gotický basreliéf sv. Martina,
který se dělí svým pláštěm se
žebrákem.
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37. Po levé straně míjíme
kříž, kousek za ním obelisk
věnovaný Sybirakům (Polákům deportovaným na Sibiř –
poznámka překladatele).

38. Vedle fara spojená
s kostelem podloubím. Na
sklonku 16. století byla její
elevace pokryta sgrafity. Zničena v období 2. světové války. Obnovena v letech 19691971. Před farou pomník Jana
Pavla II. z roku 2002.
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39. Ulicí sv. Martina dojdeme k paláci kněžny Anežky (Agnieszki) (ul. Legnická
17). Zde se nachází dvě
pamětní desky: německá, nad
36
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hlavním vchodem z doby před
rokem 1945 a polská napravo
od vchodu. Obě informují, že
zde bydlela kněžna Anežka
(Agnieszka) (asi 1321-1392),
manželka posledního jaworského Piastovce Bolka II. Současný tvar budovy pochází
z 18. stol. a nese rysy klasicismu.
39
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40. O něco dále, těsně před
ul. Zelenou (Zielona), po levé
straně vidíme malý pseudobarokní palác z poloviny 19.
století, dávné sídlo Zemského
kreditního spolku świdnickojaworskéko knížectví (Ziemskiego Towarzystwa Kredytowego Księstwa ŚwidnickoJaworskiego). V letech 19461975 zde sídlil Okresní národní výbor (Powiatowa Rada
Narodowa), a v současné době zde funguje Výchovné centrum pro mládež (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy). Nad hlavním vchodem
kartuš s erby knížectví świdnického a jaworského. Polský
orel ve středu byl umístěn po
roce 1945.

41. Na protější straně ulice
budova v klasicistickém slohu
postavena roku 1823 Karolem
Brendeisem, producentem klavírů. V roce 1847 byl dům

předán Shromáždění řádu sester alžbětinek (Zgromadzeniu
Sióstr św. Elżbiety), v současné době komunální budova.
Vracíme se ul. Legnickou
směrem k náměstí (Rynku)
a přicházíme k domu čp. 3.

42. Dům z 16. století
s krásným pozdně renesančním portálem z roku 1560.
Dveře orámované dvěma sloupy, na kterých je podepřena
římsa se třemi okřídlenými
postavami, které drží oválné
erbovní kartuše. Nad nimi se
nachází ještě jedno putti,
držící lidskou lebku, a přesýpací hodiny – symboly pomíjivosti. Po obou stranách
vchodu stojící rytíři v pseudoantických zbrojích. Na rohu
domu, na úrovni prvního patra, basreliéf lvů s jednou
hlavou. Na vrcholku posledního podlaží monogram „AP”,
vepsaný do víceramenné hvězdy. V místnostech na přízemí zajímavé křížové klenby. V roce 1626 nebo 1633
v tomto domě bydlel Albrecht
von Wallenstein, významný
vůdce císařských vojsk. V letech 1792-1817 byl majitelem
domu Beniamin Werdermann,
starosta Jawora.
Vydáváme se ul. Sv. Barbory ke Kapli sv. Barbory.
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43. V průčelí kostela socha sv. Barbory, pod níž se
nachází datum: 1691. V okénku na vrcholu zvon. Nad ním
kardinálský kříž, zvaný také
morovým křížem, byl totiž
votum za záchranu města
před nákazou. Vstup orámován půlkruhovým portálem
s datem 1729. Nejcennějším
prvkem vybavení je dřevěný
a polychromovaný oltář ze
16. století. První zmínka o kostele pochází z počátku 14.
století. Údajně již v roce 1311
nutně potřeboval opravu. Plnil
funkci nemocniční kaple.
V roce 1562 byl změněn na
sklad. Roku 1776 byla kaple
zničena požárem, obnovena
v roce 1786, krátce nato znovu změněna na sklad, který
plnil rovněž funkci dílny.
Znovu konzervován v roce
1846, sloužil jako pohřební
kaple. Souhlas k prohlídce
je možno získat na faře Sv.
Martina.
Jdeme na konec ul. Sv.
Barbory, dojdeme k náměstí
Seniora (pl. Seniora).
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44. Nejvýše položený bod
ve městě. Roku 1887 zde byla
postavena tlaková věž. Na
sklonku 19. století zde vznikla nemocnice, dnes Sociální
ústav (Dom Pomocy Społecznej) (čp. 3). V 1etech 197344
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1977 přestavěn. V zahradě za
budovou fragmenty druhého
prstence obranných hradeb ze
16. století a zeď bašty.
Ul. Cichou dojdeme k ul.
Strzegomské.

45. Strzegomská bašta
sloužila k obraně městské
brány, vedoucí směrem k
Strzegomiu. Věž byla nazývána: „tlustým a plešatým
obrem”. Podle tradice při ní
visela palice s nabitými hřebíky, zvaná „železným ježkem”. Každý cizinec ji musel
políbit na znamení, že se podřídí zákonům města. V jednom z jejich ponurých lochů
byl vězněn rytíř – loupežník
Hans von Zedlitz z Godziszowé. V roce 1586 byl popraven. Meč, kterým byla
provedena exekuce, byl přechováván na radnici. Na začátku 19. století za záhadných
okolností zmizel. Koncem
18. století byl ve věži uskladněn střelný prach. Roku 1821
byla bašta prodána na rozebrání, což nebylo realizováno.
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46. Ul. Staszica. Nejokázalejší budovou je zde dům
čp. 4. Pozornost přitahuje renesanční portál s rostlinnými
motivy a se čtyřmi hlavami
lvů. V oválném medailonu
46
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ní původní zástavbu ze 16. a 17.
st. Na domě čp. 24 posko-německá pamětní deska z roku
1995 věnována Henriettě Hanke, básnířce a spisovatelce
(1785-1862), autorce 126 románů, která zde bydlela v letech 1819-1862. Dům čp. 23
s charakteristickým renesančním arkýřem. Na rohu s ul. Żeromského nejstarší renesanční
dům na náměstí z roku 1570.
47

monogram „K.v.S.” (Karl von
Schwarzbach), rozdělující dvě
data: 1573 a 1850. První datum se týká roku zhotovení
portálu, druhé zcela jistě uvádí rok jeho renovace. V srpnu
1813, před bitvou nad Kaczawou, zde nocoval vůdce prusko-ruských vojsk, generál
Gebhardt L. von Blücher
(1742-1819). V polovině 19.
století byl tento dům sídlem
Ústavu šlechtičen (Szlache-

cki Instytut dla Panien). Po
roce 1945 zde byl umístěn
Domov Důchodců.
47. Náměstí (Rynek) vytýčený současně s lokalizací
Jawora. Charakteristický kompletní zástavbou s podloubím,
druhou tohoto typu v Dolním Slezsku po Jelení Górze.
V červnu 1945 Sověti spálili
východní část a polovinu severní. Roku 1962, dle projektu S. Müllera, byly na jejich
místě postaveny budovy navazující na dřívější podloubí.
48. Východní část dříve
nazývána „Mečovým podloubím“ („Arkady Mieczowe”),
podle hotelu „Pod Zlatým mečem“ („Pod Złotym Mieczem”), který se zde nachází.
49. Jižní část si do dnešního dne zachovala komplet-
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50. Západní část kdysi
nazývána „Fischerovo podloubí“ („Arkady Fischera”)
podle jména měšťana, alchymisty a obchodníka s vínem.
Dům čp. 9 s červeným křížem
– znakem nacházející se zde
již po 200 let lékárny. Dům
čp. 8 s obrazem včelího úlu na
průčelí, zvaný domem „Pod
Úlem”, podle známých téměř
v celém Německu jaworských perníků, pečených mj.
Lauterbachy, majiteli budovy.
Barokní dům čp. 6 z 18. století patřil rodině Anderholdů,
která se zabývala obchodováním s bylinkami.
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51. Severní část se v originální zástavbě dochovala
pouze z poloviny. Staré domy
byly postaveny v klasicistickém a eklektickém slohu.
V domě čp. 34 pobýval několikrát slezský básník Johann
Christian Günther (1695-1723).
50
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52. Dominantní budovou
na náměstí je radnice (ratusz),
poprvé zmiňovaná v roce 1373,
třikrát přestavěna, naposledy
po požáru z 12. března 1895,
který ušetřil pouze věž. V letech 1895-1897 byla přestavěna podle projektu T. Gutha
v novorenesančním slohu.
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53. Pozornost si zaslouží
sál radních (sala rajców) ve
druhém patře, s charakteristickou válenou klenbou, která
je stejně jako stěny obložena.
Na stěnách erby cechů. Zajímavé vitráže z roku 1897,
vyrobené v Královském institutu malování skla (Królewski Instytut Malarstwa Szkła)
v Berlíně podle projektu malíře Juliusa Jürssa. Jejich mecenáši byli: město a bankéř
Knappe, který vplatil 2000
marek. Vitráž ve východním
okně představuje pole Jaworské roviny (Równina Jaworska) a také symboly bohatství
regionu: úly, obilné lány, jiné
plody, a také cukrovar ve
Starém Jaworu. Je tu rovněž
portrét kněžny Anny. Západní
vitráž ukazuje alegorii smíru
(postava sedící na trůnu je
bohyně Javara), sváru (hořící
dům) a zločinu (rvačka mládenců, z nichž jeden drží
dýku). Výše erby slezských
měst: Bolkowa, Złotoryi, Leg-

nice, Świdnice, Strzegomia
a Kamienné Góry. Úplně dole
panorama města od jihu.

54. Možno se vydat na
vrchol radniční věže, která
měří 65 m. U základu je čtvercová, pak přechází do osmibokého hranolu zakončeného
kopulí. Na jejich vnějších stěnách, pod balkónkem 8 soch
rytířů o výšce 175 cm, z let
1392-1393. Jedna z nich, ta
směřující k zámku, představuje českého krále Václava IV.,
dvě jiné znázorňují knížete
Bolka II. Malého a knížete
Jindřicha Świdnického. Ostatní se nepodařilo identifikovat.
Od roku 1537 plnila věž roli
rozhledny. Nacházel se zde
archív, se kterým je spojena
legenda. V 19. století zde
jeden ze strážců jménem Tilis
našel dokument z roku 1496
známý jako „povídání slezského Wala“ („Opowiadanie
śląskiego Wala”), obsahující
zašifrované informace určující místa, kde se nachází
ložiska zlata. Krátce poté
strážce zmizel spolu s dokumentem. Naposledy byl viděn
v okolí Świerzawy.
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55. V přízemí radnice se
nachází kavárna „Piwnica
Ratuszowa”. Její současná
54
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podoba pochází z období
poslední přestavby. V interiéru zajímavé pseudorománské
sloupy.
56. Vedle radnice stojí obdélníková budova divadla
z roku 1874. V současnosti
v přízemí sídlí banka. Na patře se nachází bohatě zdobený
divadelní sál. Zhlédnout jej je
možno se souhlasem ředitele
Jaworského kulturního centra, úřadujícího vedle. Divadelní sál má obdélníkový tvar,
před scénou je umístěn orchestrion. Ze tří stran jej obklopuje balkón podpíraný čtrnácti sloupy. Pozornosti neunikne plafond. Jeho centrem je
rozeta vyplněna figurální malbou. Téma navazuje na řeckou
mytologii (vidíme dcery Dia
a Mnemosyne – múzy, patronky tance, umění, poezie a vě-

dy, které drží ve svých rukou
symboly odvětví, jehož jsou
patronkami). Z plafondu visí
velký, šestiramenný lustr. Divadelní tradice v Jaworu sahají do roku 1799.
Ve středu námětí je umístěn obelisk připomínající
1000.-letí Polského státu.
V tomto místě stávaly do II.
poloviny 19. st. domy nazývané „sleďovkama“ („śledziówki”), Jejich název vznikl podle
toho, že se zde obchodovalo
uzenými sledi. Směřujeme
k zámku.

57. Zámek Piastowski,
dávné sídlo knížat rodu Piastovců, a později starostů świdnicko-jaworského knížectví.
Postavit jej nechal v roce
1224 Radosław z Bolesławca.
V posledních dvou stoletích
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(do roku 1956) plnil funkci
těžkého žaláře. V listopadu
1393 zde zasedal první slezský oblastní sněm, a poté zde
knížecké stavy vzdávaly hold
českým králům a rakouským
císařům. V roce 1648 byl
zámek značně poškozen při
obléhání císařskými vojsky.
V letech 1663-1665 obnoven. Roku 1687 zde pobývala
Marysieńka Sobieská. V roce
1705 byla provedena oprava
hodinové věže. Pruský král
Bedřich II. roku 1746 změnil
zámek na žalář a domov pro
duševně choré. Ten byl zrušen
v roce 1821. Do roku 1888 to
bylo mužská věznice, následně výhradně ženská. Během
2. světové války zde Němci
věznili mj. Francouzky. Po roce 1945 byli na zámku drženi političtí vězni a vojáci AK
(Armia Krajowa – ilegální

vojenská organizace vedená
londýnskou vládou v letech
1942-45 – poznámka překladatele).

58. Na nádvoří kámen
s pamětní deskou připomínající francouzské vězenkyně
z období let 1940-1945. Zajímavý je portál z roku 1656.
Na zámku mají svá sídla různé
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instituce, ale většina místností je nepřístupná. Ve sklepích
se nacházejí bývalé vězeňské
izolace.
Ze zámku se dáme ul.
Zamkowou směrem k náměstí (Rynek), před kterým odbočujeme vpravo do ul. Bolesława Chrobrého.

59. Na domě čp. 4 neobvyklý renesanční portál. Z ul.
Bolesława Chrobrého odbočujeme vlevo do ul. Krótké,
která nás dovede k ul. Żeromského.
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60. Bývalý barokní klášter a kostel františkánek,
postaven v období kolem roku
1748. Po roce 1810 sloužily
tyto budovy různým světským
účelům. V současnosti svatyně patří ke kostelu církve
Zelenosváteční. V samém klášteře se nacházejí obecní byty.
Z ul. Żeromského odbočíme vpravo do ul. Czarnieckého.

61. Barokní kostel sv. Vojtěcha, postavený na místě
bývalé synagogy. V roce 1726
zde byla provedena generální
oprava, která dala kostelu
současnou podobu. Na místě
dnešního parkoviště stála do
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roku 1945 městská nemocnice, kde praktikovali zajímavou tradici: každý den, zvon
bijící na nedalekém kostele
sv. Vojtěcha, vzýval pacienty
k modlitbě za dobrodince
nemocnice.

62. Sídlem Muzeum je pokláštorní soubor bernardinů, jež vznikl koncem 15. století (konsekrace kostela v roce
1489), sestávající z kostela
a budovy konventu.
Šíření učení Martina Luthera snížilo počty řeholníků. Roku 1542 zde pobývalo
a bydlelo 8 bratrů. Radě města
se podařilo získat císařský
souhlas s převzetím klášterních budov. Poslední řeholník, bratr Hans, opustil klášter
v roce 1565. Město zde poté

zřídilo evangelickou školu
a útulek. V lednu 1638 byl
klášter vrácen bernardinům.
Roku 1810 pruská vláda sekularizovala všechny kláštery
ve Slezsku a zabavila jejich
majetek. V budově byl pak
zřízen policejní vyšetřovací
úřad a v kostele (od roku
1820) arzenál pruské Landwehry. Po roce 1945 se v samotném klášteře nacházely
obecní byty. Celý soubor začal
chátrat. Rozhodnutí vedení
města o přestěhování muzejních sbírek do kostela zachránilo tuto památku před
úplnou devastací. Opravy byly dokončeny v roce 1986,
i když práce na odkrývání a
konzervování maleb v kostele trvají dodnes. Před muzeum
se nacházejí dva smírčí kříže.
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63. Regionální muzeum
(Muzeum Regionalne) vzniklo roku 1928. Sbírky šťastně
přežily vojnu a také rabování
a oficiální vývozy v poválečném období.

zbraň (nejstarší pocházejí
z pozdního středověku) a palnou: karabiny (nejstarší z napoleonských válek), pistole
a erbovní štít jaworského střeleckého spolku z roku 1811.

64. V bývalém klášteře je
v přízemí umístěna lovecká
výstava „Darz Bór”, ukazující
lovecké hospodaření na území
bývalého legnického vojvodství (województwo legnickie)
(myslivecké trofeje, kapslové
lovecké ručnice, dvojky a pušky, staré a nové vybavení
myslivců a fotografie znázorňující lovecké tradice).

67. Cestou freska představující Ježíšův pád pod křížem
a pomoc při jeho zvedání. V pozadí pravděpodobně panoráma Jaworu. Pod ním vodovodní potrubí ze 16. století.

65. V pokláštorním kostele sídlí Galerie nástěnných
maleb a slezského sakrálního umění (Galeria Malowideł
Ściennych i Śląskiej Sztuki
Sakralnej). Halová orientovaná svatyně. Na jižní zdi malby
znázorňující Vášeň, namalované v letech 1489-1560 metodou suché fresky. Na oblouku freska sv. Bernardina. Obě
boční lodě ukončují barokní
fresky s představeními oltářů.
Na klenbách v presbytáři a v
hlavní lodi fresky z období
středověku s rostlinnými motivy.

69. V refektáři expozice
dávných řemesel, kupectví
a nejzajímavějších sbírek. Je
zde instalován dávný měšťanský salónek.
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68. Ve spojnici archeologická expozice „Jaworská
země v prehistorii“ („Ziemia
Jaworska w pradziejach”).
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66. V bývalé kapli a sakristii výstava „Šavle, meče,
karabiny”, představující bílou
71
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70. Na výstavě „Jizba Dolního Slezska“ („Izba Dolnośląska”) jsou prezentovány
předměty spojené s materiální kulturou slezského venkova
v okolí Jawora.
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71. Na patře sály s časovými výstavami a freska znázorňující stigmatizaci sv. Františka z poloviny 16. století.
Směřujeme dolů k ul. Klasztorní a odbočujeme vlevo na
ul. Chopina. Jdeme směrem
k městskému parku.
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72. Park byl založen roku
1844 na místě bývalé střílny
střeleckého spolku. Fragment
jeho sídla existuje dodnes
jako přístavba k zavřenému
Klubu Technika.
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73. Přejdeme lávku a polní cestou dojdeme k bývalému Parku Brunona Fuchse
založeného roku 1911. Nachází se zde bazén a sportovní
stadion z roku 1938.
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74. Ulicemi Struga, Bohaterów Getta a Fredry se vydáme na Jawornik – umělou
zátoku, místo nedělního odpočinku pro mnohé obyvatele
Jaworu. Odtud se polní cestou
nad Jawornikem a podél řeky
Nysa Szalona dostaneme k ul.
Limanowského a dále ul. Sikor-

ského jdeme přes sídliště Przyrzecze.
75. Je to území bývalých
městských pastvin. Tady se
roku 1831 konala poslední
veřejná poprava. Cestou míjíme nově budovaný kostel
sv. Faustiny. Přecházíme napříč ul. Starojaworskou a alejí
Vojska polského dojdeme ke
krytému bazénu „Slovanka“
(„Słowianka”), který vznikal
v letech 1998-2000.
76

76. Vracíme se na ul. Starojaworskou, kterou pokračujeme k ul. Gagarina. Po levé
straně míjíme kasárna vybudována koncem 19. století pro
154. regiment pěchoty. V letech 1945-1991 zde pobývala
sovětská vojska. Odtud se
vracíme do Parku míru (Park
Pokoju).
74
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při maximálním nahromadění
vody činí 490 ha.

71

Trasa II:
Výlet po okolí
77. Starý Jawor – vesnice
vznikla pravděpodobně v 11.
století, ale první zmínky o ní
pocházejí teprve z roku 1304.
V roce 1871 zde byl postaven cukrovar, který fungoval
nepřetržitě až do roku 2003.
U domu čp. 57 gotická sloupová kaple.
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78. Zátoka Słup – umělá
nádrž na řece Nysa Szalona,
předána k užívání na konci
70. let 20. století po vystavění
obrovské přehrady a zaplavení dvou vesnic (Żarek a Brachów). Je rezervoárem pitné
vody pro Legnici. V době
„tisícileté povodni” (1997) zachránila město před zatopením. Povrch vodní hladiny

79. Místo bitvy nad Kaczawou – to je rozlehlé území
ležící mezi obcemi Męcinka
a Dunin. Bitva se odehrála
26. srpna 1813 mezi napoleonskými vojsky a spojenými
prusko-ruskými silami, které
nakonec zvítězily. Na několika místech stojí pamětní
pomníky postavené roku 1913
a restaurované v roce 1996,
připomínající důležitější momenty bitvy. Na trase potkáváme dva z nich, na 5. a 8. km
od centrum Jawora.
80. Słup – název vesnice
odvozen od vzhledu prvních
rytířských sídel ve tvaru věže
– sloupu. První zmínka v roce
1177. Do roku 1810 patřila
cisterciánům z Lubiąża. Kostel Nanebevzetí NPM z 15.
století. Současná podoba kostela je výsledkem přestavby
z roku 1716. V interiéru válená klenba s freskami. Celek
obklopuje hřbitovní zeď se
zachovanými střílnami. Na
hřbitově ossarium – místo
ukládání kostí z likvidovaných hrobů, za ním dřevěný
pravoslavný kříž – mohyla
ruského vojáka, pravděpodobně zajatce z 1. světové války.
U vstupu na hřbitov kaplička
a čtyři smírčí kříže.
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81. Męcinka – vesnice,
o níž první zmínky pochází
z roku 1202, patřící ke klášteru v Lubiążu. Narodil se
zde prof. Antoni Jungnitz –
astronom a první ředitel vratislavského observatoria od
roku 1791. Ze středověkého
kostela sv. Ondřeje Apoštola
se zachovala pouze věž, s postavami medvěda a ptáka vytesanými do kamene. Korpus
byl přestavěn v 19. století.
Výzdoba v novogotickém slohu. Na nosném trámu věže,
těsně nad hlavním vchodem,
tři data: 1625, 1764 a 1898
dokládající další přestavby.
Před vstupem na hřbitov kostelní smírčí kříž.
U základní školy odbočujeme vpravo na Piotrowice.
Po 50 m cesta napravo, která
vede na Górzec. My jedeme
rovně do Piotrowic.

82. Górzec – vyvýšenina
nad Męcinkou (445 m n.m.) –
pravděpodobně místo pohanského kultu. Ve středověku zde
vznikl malý zámeček. V jeho
ruinách byla v 17. století postavena poutní kaple. Roku
1740 byla na cestě od Męcinky postavena Kalvárie, řada
kamenných sloupových kapliček jako zastavení křížové
cesty. V 19. století bydlel na
vrcholu poustevník.

83. Piotrowice – vesnice
zmiňovaná roku 1340. Zapsána v historii povstáním sedláků v roce 1527. Kostel sv. Petra a Pavla zmiňovaný roku
1335, shořel v roce 1813 (byl
vypálen ruskými vojsky), nově
postavený v letech 19591960. Do jeho klenby byly pro
lepší akustiku zazděny hliněné nádoby, někdejší urny.
Vedle zřícenina paláce z 18.
století.
Z Piotrowic se polní cestou hned vedle autobusové zastávky vydáme do Myśliborze. Polní cestou dojedeme
k asfaltové, kterou pojedeme
směrem napravo.

84. Myślibórz – vesnice,
kde původní osídlení sahá do
období kolem 8. století, první
zmínka o ní pochází z roku
1374. Nachází se zde novogotický zámek z let 18591861, postaven podle projektu
Carla Wolfa. Od roku 1950
zřícenina, a poté od roku 1996
restaurován – soukromý majetek. Na čelní zdi kartuš s erbem Prittwitzů. Ve vsi najdeme budovu pobočky Správy
krajinných parků (oddział
Zarządu Parków Krajobrazowych), zahrnujícího rovněž
Park „Chełmy”. Sídlí zde mezi jinými útulek a didaktické středisko. O něco dále, ve
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směru Myśliborského údolí
(Wąwóz Myśliborski), piknikový terén „Slunečná louka“
(„Słoneczna Łąka”), s parkovištěm, vyhrazeným místem na
grilování, opalování a sportovní hry. Tady začíná 10-ti
kilometrová cyklistická trasa
„Kolem Myśliborského údolí“ (Dookoła Wąwozu Myśliborskiego). Samotné údolí je
přírodní rezervací.
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85. Krajinný park (Park
Krajobrazowy) „Chełmy” –
byl vybudován v roce 1992
v severovýchodní části Kaczawského pohoří (Pogórze
Kaczawskie). Rozkládá se na
148 km2: nachází se zde četné
skály vulkanického původu,
překrásná údolí a unikátní flora, jako např. kapradiny a mnoho kulturních památek: tvrze,
vesnice, kostely, paláce, parky, plastiky.
Z Myśliborze se vracíme
směrem k Jaworu, asi po 2 km
jízdy odbočujeme vpravo na
cestu k Paszowicím.

riéru nacházíme renesanční
kazatelnu a barokní oltář.
Druhý kostel postaven evangelíky v roce 1784. Před vchodem mariánský sloup z roku
1973. Původně její elementy
stály na jiných místech.

87. Wiadrów – vesnice
zmiňovaná roku 1371. Nalézá
se zde obranný gotický kostel
ze 13. století Vyvýšení Kříže
Sv. Na východní zdi presbytáře 5 dobře zachovaných
renesančních figurálních náhrobků, majitelů Wiadrowa
a Grobli. Ve vsi zřícenina
evangelického kostela ze 13.
století a dvoru (na tomto místě
stál zámek zapsaný do historie
krvavou obranou před husity
v roce 1427). Ve hřbitovní zdi
od cesty smírčí kříž.
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88. Sokola – vesnice
známá od roku 1307. Bylo zde
objeveno žárové pohřebiště ze
3. st. n.l. Kdysi se zde nacházel dvůr, po němž dnes již
není ani stopy.
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86. Paszowice – vesnice
poprvé zmiňovaná roku 1288.
Nachází se zde dva kostely.
Gotický sv. Trojice ze 14. století, přestavěný v 17. st., dnes
plní roli hřbitovního. Věž zdobena zajímavou atikou. V inte86
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89. Kwietniki – vesnice
zmiňovaná v roce 1315. V 17.
století patřila Zedlitzům, od
18. století řádu jezuitů až do
jejich sekularizace v roce
1810. Po paláci se dochovaly
87
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hospodářská stavení a park
z roku 1877. Goticko-barokní
kostel sv. Josefa Oblíbence
NPM jmenovaného již roku
1373. V roce 1792 prošel přestavbou, v roce 2000 renovací. Na zdi nalevo od vchodu
se nacházejí tři pískovcové
náhrobní desky z počátku 17.
století. Dokola hřbitov ze 16.
století, obehnaný kamennou
zdí. Poblíž farní budova se
zahradou, na níž se dochovaly dvě pískovcové barokní
plastiky: sv. Jan Nepomucký
(1748) a Nejsvětější Panna
Marie Immaculata (1749).
V letech 1953-1957 zde působil jako farář známý jasnovidec a léčitel kněz Czesław
Klimuszko.
90. Grobla – vesnice
poprvé zmiňovaná roku 1399.
Nejcennější památkou je gotický kostel sv. Anny, pocházející z poloviny 15. století,
a přestavený v 16. století. V interiéru je v podlaze gotická
náhrobní deska Schindla z
roku 1473. Z vnějšku pod
střechou konzoly ve tvaru lidských hlav. Ve zdi smírčí kříž
s vyrytým nožem. Ten má být
připomínkou a svědectvím
vraždy dívky, kterou zabil
její žárlivý milenec. Vedle
renesanční dvůr, mnohokrát
přestavován, se zachovaným
suchým příkopem.
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91. Pogwizdów – vesnice,
o níž první zmínky pocházejí z roku 1318, spolu s kostelem Vyvýšení Kříže Sv., nejvýznamnější památkou. Zdobí
jej dva nádherné gotické
portály z růžového pískovce.
Konzervován v letech 19941997, zachovává zbytky románského kamenného stavebního materiálu, v roce 1996
byly odkryty fragmenty gotických a barokních maleb.

Uvnitř četné epitafy místních
šlechtických rodin. Klíč od
kostela je uschován u ředitele
nedaleké školy. Při škole poevangelická modlitebna z roku
1742, přestavěná roku 1832.
92. Świny – malá vesnička, známá hlavně díky dominantní zřícenině zámku, která se nad ní tyčí. Stál na místě
kastelánské tvrze, zmiňované
již v roce 1108. Patřil rodu
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Świnků – odtud pochází její
název. Původně to byla obytná
věž, která byla časem rozšířena a obklopena hradbami. V roce 1762 byl zámek opuštěn
a chátral, byl využíván k různým hospodářským účelům.
Po 2. světové válce zajištěn
jako zřícenina, od roku 1991
je v soukromých rukách, ale nadále zpřístupněn k prohlídce.

Do zámku vcházíme bránou s portálem ze 17. století,
nad kterou se nachází kartuš s
erbovním štítem rodu Świnků.
Dále dolní nádvoří se dvěma
baštami obklopené hradbami.
Severozápadní bašta je přístupná. Za povšimnutí stojí
střílny. Odtud vedla ke druhé
baště podzemní chodba, jejíž
odbočka měla vést až k zámku
v Bolkowě. Horní zámek, čili
původní rytířská věž, má čtyři
podlaží a sklepy. Kamenné zdi
mají tloušťku více než 2 m.
93. Pod zámkem kostel sv.
Mikuláše, v historických pramenech zmiňovaný roku 1318,
zásadní přestavba provedena
v období renesance. Od severu sakristie, ve které se zachovaly zajímavé renesanční ná-

hrobky. Od jihu gotický ostře
lomený portál s datem 1579.
Cihlová křížová klenba podepíraná kamennými nosníky.
Zajímavé lavice pokryté rostlinnými motivy imitujícími
intarzii a sentencemi z Bible.
Na stěnách náhrobky Świnků,
mj.: Guncela II. (1503), Burgmanna (1566).
94. Bolków založený jako
tržní osada ve 13. století. Povýšen na město před rokem
1276. Do 14. století zvaný
Gajem nebo Bolkowým Gajem, na počest knížete Bolka I., který nechal postavit
městské hradby, nemocnici
sv. Ducha, farní kostel. V roce
1345 se město brání před
útokem českých vojsk, roku
1444 vypáleno husity. Město
94

94

40

94

41

95

sužovaly přírodní pohromy:
nákazy (1553 a 1583), povodně (1567, 1570 a 1573), a dokonce zemětřesení (1590). Znovu bylo vypáleno v období
třicetileté války. Po 16. století
byla hlavním zdrojem obživy měšťanů výroba lněného
plátna. V roce 1703 se Bolków stal majetkem cisterciáků
z Krzeszowa, v jejichž držení
zůstal do roku 1810. V roce
1945 měli údajně hitlerovci na
zámku ukrýt jantarovou komnatu. V letech 1946-1950 zde
působilo tajné školící středisko židovské Hagany.
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95. Ve středu náměstí
(Rynku) stojí radnice, obnovena po zničení roku 1670
a přestavěna v roce 1827
v klasicistickém slohu. Náměstí obklopují domy, z nichž za
pozornost stojí domy s podloubím z 18. st. v západní
části.
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ho korpusu na půdorysu řeckého kříže byly ve 14. století
přistavěny boční lodi. Roku
1846 byla svatyně přestavěna,
byla udělána současná valbo-

vá střecha. Křížové klenby,
jejichž konzoly jsou osazeny
hlavami sv. Hedviky a knížat
Jindřicha Bradatého, Bolesława Rogatky, Konráda I., Jin-

96. Na náměstí tzv. „Andělská fontána“ („Anielska
Fontanna”), se sochou chlapce čtoucího knihu, stejného
jako ve spřáteleném městě
Borken (Německo).

97. Kostel sv. Hedviky
zmiňovaný v roce 1298. K je97
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dřicha III. a Vladislava (biskupa). Renesanční kazatelna
(1619). Nad vchodem do severní kruchty tři sochy z období kolem roku 1400: Matka
Boží, sv. Barbora a sv. Kateřina. Před hlavním vchodem
barokní socha Sv. Jana Nepomuckého. Vedle pomník věnovaný Sybirakům (Polákům
deportovaným na Sibiř – poznámka překladatele).
98. Zámek zůstává trvalou zříceninou. Vznikl ve 13.
století (první zmínka z roku
1277). Byl jednou z nejdůležitějších pevností knížat świdnicko-jaworských. Ve středu
28-metrová věž s v Polsku
jinde se nevyskytujícím, zaostřeným tvarem (věž klínová), který ji chrání před střelami. Její zdi nad zemí mají až
4,5 m tloušťky. Po vymření
świdnicko-jaworských Piastovců se na zámku často střídali majitelé. V 16. století
jej rozšířil Jakob von Salza.
Vznikly vnější hradby a třípodlažní obytný objekt, tzv.
„ženský domov“ („dom kobiet”). Zámek byl v roce 1646
zničen Švédy. Další přestavba
v letech 1703-1715. 20.října
1795 požár zničil obytnou
část. Když jej v roce 1810
přejalo pruské ministerstvo
financí, okamžitě začal chátrat a pustnout. V meziváleč-

ném období zde fungovalo
muzeum s bohatými sbírkami
zbraní. V současné době zde
sídlí pobočka Krkonošského
muzea (Muzeum Karkonoskie). Funguje aktivní Rytířské
bratrstvo (Bractwo Rycerskie),
které pořádá jeden z významnějších rytířských turnajů
v Polsku a hudební Castel
Party.
99. Rogoźnica (Gross Rosen) vesnice ve świdnickém

okrese, první zmínky se objevily ve 13. století. Pozdně
gotický kostel sv. Judy Tadeáše. V období 2. světové války
se zde nacházel hitlerovský
koncentrační tábor, ve kterém
Němci zavraždili na 40 tis.
vězňů, kteří zde byli nuceně
nasazeni na práci v místních
kamenolomech. Z někdejšího tábora se dochovaly pouze torzo krematoria a bloků.
Působí zde Muzeum Martyrologie.
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Zapraszamy do Jawora

Jaworské koncerty míru
(Jaworskie Koncerty Pokoju)
jsou organizovány od května
do září v unikátním interiéru
Kostela míru (Kościoła Pokoju). V této historické svatyni
zní hudba v podání nejlepších
umělců z Polska, České republiky a Německa. Mezi jinými
zde koncertovala Agnieszka
Duczmal a Komorní orchestr
„Amadeus”, „Capella Zamku
Rydzyńskiego”, chlapecký
a mužský sbor „Poznańskie
Słowiki”, Komorní orchestr
„Leopoldinum”, sbor „Windsbacher Knabenchor”, Krzysztof Pełech, Teresa Głąbówna, Konstanty Andrzej Kulka,
Albrecht Breuninger a Wiesław Ochman.
Organizátory jsou Regionální muzeum v Jaworu a farnost evangelicko-augsburská.
46

Mezinárodní trhy chleba
(Międzynarodowe Targi Chleba) se konají od roku 1997 vždy
na přelomu srpna a září. Je to
hospodářská, kulturní a společenská akce. Po tři dny zde
můžete obdivovat kumšt nejlepších pekařů a cukrářů, ochutnat výjimečné výrobky a seznámit se s tradicí pečení
chleba.
Během trhů se dále konají
Evropské dny chleba (Europejskie Dni Chleba), Konference
slezských řemesel (Konferencja Rzemiosła Śląskiego), Cel-

ostátní soutěž „Pekař roku“
(„Piekarz Roku”), celostátní
soutěž „Bezpečné pekařství“
(„Bezpieczna Piekarnia”)
a soutěž „Miss Mezinárodních
trhů chleba”.
Tato událost přitahuje každoročně tisíce lidí, kteří se
rádi baví oklopení vůní čerstvého chleba. Organizátorem je
Sdružení mezinárodní trhy
chleba (Stowarzyszenie Międzynarodowe Targi Chleba).
Dny świdnicko-jaworského knížectví se konají od
června do září. Je to cyklus
kulturních událostí organizovaných na území jaworského
a świdnického okresu, které

mají integrační a promoční
charakter, jehož cílem je
vytvoření přátelských vztahů
místních obyvatel. V rámci
tohoto svátku se konají Dny
města Jaworu.
Pro milovníky modelářství
jsou o druhém červnovém víkendu organizovány na ploše
zátoky „Jawornik” Mezinárodní Grand Prix plovoucích
modelů třídy FSR. Od roku
1992 se těchto závodů zúčastnilo 300 závodníků ze
12 států Evropy. Jejich organizátorem je Středisko pro sport
a rekreaci (Ośrodek Sportu
i Rekreacji).

Ostatní události
 Výstava uměleckých děl umělců Euroregionu Nisa (květen)
 Kabareton – celostátní prohlídka studentských kabaretů
(říjen)
 Teatroman – festival studentských divadel (říjen)
 Jaworské literární besedy (listopad)
 Jaworský půlmaratón o pohár starosty Jawora (červen)
 Dolnoslezské cyklistické kritérium o pohár starosty města
a předsedy městské rady v Jaworu (srpen)
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