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L udność prawosławna pojawiła się 
w  Świdnicy wraz z  falą przesie-
dleńców w  ramach powojennej 

„wędrówki ludów”. Większość prawosław-
nych znalazła się na Dolnym Śląsku i tzw. 
Ziemiach Odzyskanych w  wyniku akcji 
„Wisła”, mającej w zamierzeniu ówczesnych 
władz rozproszyć i  zasymilować ukraińską 
i łemkowską ludność południowo–wschod-
niej Polski. Zamierzenie to odniosło tylko 
częściowy skutek. Przesiedleńcy starali się 
trzymać razem i  żywiołowo organizowali 
się w parafi e. Wraz z wiernymi na Zachód 
przybyli księża. 7 maja 1946 została utwo-
rzona Administratura Parafi i Prawosławnych 
na Ziemiach Odzyskanych, przekształcona 
w 1951 r. w diecezję wrocławsko-szczecińską. 
Świdnica i jej okolice znalazły się poza strefą 
przymusowego osadnictwa, co z góry przesą-
dziło o charakterze świdnickiej prawosławnej 
wspólnoty jako o zróżnicowanej etnicznie 
diasporze. Historia świdnickiej parafi i nie 
była znana szerszemu społeczeństwu i nawet 
teraz, w dobie Internetu, mimo podejmowa-
nych przez parafi ę inicjatyw, wielu świdni-
czan w dalszym ciągu nie wie o jej istnieniu. 
W latach powojennych świdnicka wspólnota 
prawosławna nie miała własnej świątyni 
i  zmuszona była modlić się w  kościołach 
innych wyznań albo w mieszkaniach prywat-
nych, a jedyną drogą informowania współ-
wyznawców była „poczta pantofl owa”. Bardzo 
często prawosławni, praktykujący swoją wiarę 
w zwartych skupiskach na wschodzie, nie 

potrafi li zachować swojej tożsamości wyzna-
niowej w diasporze, ulegając presji środowi-
ska i pragnieniu bycia „jak wszyscy”. 
Można wyróżnić kilka „kategorii” pierwszego 
pokolenia powojennych prawosławnych dol-
noślązaków: 
- repatrianci z rodzin mieszanych, zamieszka-

łych na terenach II RP przed wojną,
- poszczególne osoby bądź rodziny ukra-

ińskie i łemkowskie, osiadłe poza główną 
strefą osadnictwa,

DIASPORA PRAWOSŁAWNA
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- sybiracy z rodzin całkowicie prawosław-
nych, którzy zachowali polskie obywatel-
stwo i wrócili do Polski z zesłania,

- osadnicy z Podlasia, którzy wyruszyli na 
Zachód częstokroć uciekając przed ter-
rorem polskich partyzantów, usiłujących 
zmusić prawosławną ludność do wyjazdu 
do ZSRR lub całkowitej asymilacji,

- skierowani do pracy w regionie specjali-
ści, np. kolejarze, lekarze, nauczyciele i ich 
rodziny,

- prawosławne żony Polaków i  polskich 
Żydów poślubione w czasie wojny w ZSRR 
(stąd wśród parafianek dolnośląskich cer-
kwi nie były rzadkością takie nazwiska jak 
Mingelgrin, Anker, Reich czy Lindenblatt),

- uwolnieni więźniowie Gross-Rosen, 
-  kobiety pracujące przymusowo w cukrowni 

Goczałków pochodzące z Kresów i niema-
jące do czego wracać w powojennej rzeczy-
wistości,

- rosyjskie, ukraińskie i  białoruskie żony 
Polaków poślubione podczas wojny na 
robotach w Niemczech. Osoby te wybierały 
Dolny Śląsk na dom dla swojej niekonwen-
cjonalnej rodziny, gdyż krewni w central-
nej Polsce często nie akceptowali „ruskiej” 
synowej. Poślubione w  Niemczech 
„wschodniaczki” były przeważnie dziew-
czętami z prostych rodzin, bez wykształ-
cenia i gruntownego wychowania religij-
nego w rodzinie, dorastającymi w przed-
wojennym ZSRR, gdzie prześladowania 
cerkwi trwały w najlepsze. Po przyjeździe 
wiele z nich nigdy nie dotarło do cerkwi 
w Polsce, wiele zapewne zostało katolicz-
kami z przekonania albo usiłując zadowolić 
rodzinę męża. Liczne były również te, które 
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mimo często nikłej świadomości religijnej, 
szukały „swojej” cerkwi. Zachowując prawo-
sławne wyznanie, rzadko przekazywały wiarę 
dzieciom. Żony polskich Żydów były, na ogół 
bardziej wykształcone, miały mniej proble-
mów z ochrzczeniem dzieci w cerkwi. 
Lękliwa postawa wielu „wschodniaczek” była 
w dużej mierze uwarunkowana działaniami 
radzieckiej i polskiej bezpieki oraz niektó-
rych katolickich „księży-patriotów”, którzy 
nieraz wręcz otwartym tekstem „przestrzegali” 
mieszkających na terenie ich parafii prawo-
sławnych, że jeśli będą chodzić do cerkwi, to 
zostaną odesłani do ZSRR, a przecież wia-
domo, co to mogło oznaczać w czasach sta-
linowskich.
Ludzie z Podlasia, którzy znaleźli się poza 
większymi skupiskami współwyznawców, 
wynieśli z domu więcej wiedzy i przyzwycza-
jeń religijnych, ale często, zwłaszcza na wsi, 
chrzcili swe dzieci w Kościele katolickim, nie 
tyle z konformizmu, ile z braku informacji 
o istnieniu w pobliskim mieście parafii pra-
wosławnej. 
Osobną kartę w  historii diaspory prawo-
sławnej w  Świdnicy stanowi emigracja 
grecka. Z pewnością ta grupa ochrzczonych 
w Kościele prawosławnym była przez wiele 
lat najliczniejsza, a  jednocześnie najmniej 
aktywna w  życiu parafii. Uchodźcy poli-
tyczni, po przegranej wojnie domowej lat 
1944-1949, w większości trafili na Ziemie 
Zachodnie, w  tym spora grupa osiadła 
w Świdnicy w  latach 1951-1954. W roku 
1965 w Świdnicy zamieszkiwało 385 Greków. 
W obiegowej opinii greccy emigranci w Polsce 
to byli komuniści, ale nie wszyscy z nich byli 
nimi naprawdę. Niemniej była to lewica ogól-
nie Kościołowi niechętna. W Polsce uchodźcy 
znaleźli się pod skrzydłami PZPR, a przy 
Komitecie Wojewódzkim istniała komórka 
ds. wychodźstwa greckiego z dwoma etato-

wymi instruktorami, którzy mieli między 
innymi nie dopuszczać do kontaktów uchodź-
ców z Polskim Autokefalicznym Kościołem 
Prawosławnym. Po roku 1956 ta ścisła kon-
trola ustała i pojawiła się sporadyczna aktyw-
ność Greków w parafiach dolnośląskich. 
Powstała dość osobliwa sytuacja - deklaratyw-
nie niereligijni, lewicowi Grecy w polskim, 
katolickim środowisku traktowali prawosła-
wie jako integralną część swojej tożsamości. 
W większości nie chodzili do cerkwi, ale swo-
ich zmarłych chowali z księdzem prawosław-
nym. Modlitwa za zmarłych spowodowała, 
że do cerkwi od czasu do czasu przychodziły 

Deesis, witraż zaołtarzowy 
(fot. P. Nikolski)
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wdowy, ale do pełnego uczestnictwa w sakra-
mentach nadal było bardzo daleko. Po roku 
1974, kiedy stał się możliwy bezpieczny 
powrót do ojczyzny, aktywność religijna 
Greków wzrosła. Grecja wówczas nadal pozo-
stała państwem wyznaniowym i nie honoro-
wała małżeństw bez ślubu cerkiewnego, jak 
też nie przyznawała obywatelstwa urodzonym 
na emigracji dzieciom bez prawosławnego 
chrztu. 
Dodatkowymi problemami dla integra-
cji Greków w parafiach PAKP były różnice 
w języku i kulturze liturgicznej. Dla wykształ-
conych prawosławnych,  zaangażowanych 
w życie liturgiczne, a więc zorientowanych 
w rycie i nauczaniu cerkwi, nie stanowiło 
problemu odnalezienie się w  nieco innej 
kulturze liturgicznej. Inaczej wyglądała rzecz 
w przypadku osób pozostających na poziomie 
pobożności ludowej, mocno ukorzenionej 

w etnicznej glebie. To w pełnej mierze doty-
czy pierwszej generacji świdnickich Greków, 
pochodzących w większości ze wsi, nieoby-
tych z północną, słowiańską tradycją litur-
giczną i językiem cerkiewnosłowiańskim. 
Mogłoby się wydawać, że wróciwszy do 
kraju, świdniccy Grecy zapomną o  tutej-
szej cerkwi, lecz mimo znikomej dotychczas 
frekwencji na nabożeństwach, sam fakt, że 
po latach odezwali się i ufundowali ikonę 
św. Konstantyna i  św. Heleny, oznacza, że 
w głębi duszy  uważają świdnicką cerkiew za 
swoją. Jeszcze bardziej cieszy udział w tej akcji 
obecnie mieszkających w Świdnicy Greków, 
ich mieszanych rodzin i przyjaciół. Oprócz 
ikony ufundowana została kamienna tablica 
na ścianie cerkwi upamiętniająca Greków 
pochowanych na polskiej ziemi. Kolejne 
pokolenia świdniczan pochodzenia greckiego 
żyją najczęściej w rodzinach mieszanych i nie 
wyniosły z domu zasklepionej w etnicznej 
skorupie pobożności ludowej i uczą się życia 
w cerkwi od nowa, już w tutejszym, słowiań-
skim kontekście.
Z różnych przyczyn pierwsze pokolenie pra-
wosławnych świdniczan w  większości nie 
wychowało dzieci w swojej wierze, co jest 
typowe dla wspólnot niemających własnej 
świątyni i  duchownego mieszkającego na 
miejscu.
Drugie pokolenie prawosławnych świd-
niczan pojawiło się w  wyniku zwyczajnej 
rotacji ludności. Można tu wydzielić ludzi 
związanych ze stacjonującym w  Świdnicy 
wojskiem radzieckim. Oczywiście nie było 
mowy o  jakimś systematycznym chodze-
niu do cerkwi żołnierzy i oficerów, którym 
groziłoby za to przeniesienie z dobrej, zagra-
nicznej placówki, do odległego garnizonu na 
głębokiej prowincji. Można było obserwować 
pewną aktywność religijną  wśród oficerów 
ich żon i pracowników cywilnych, zwłaszcza 

Kiot (ozdobna szafka)   
z ikoną św. Mikołaja 
(fot. P. Nikolski)
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podczas Wielkanocy. Nazwać te osoby para-
fianami byłoby grubą przesadą. W większości 
byli to ludzie w drugim i trzecim pokoleniu 
wychowani w ZSRR, z bardzo nikłym poję-
ciem o religii. Pod koniec istnienia ZSRR stan 
wiedzy religijnej zaczął się poprawiać. Można 
było zaobserwować rażący kontrast między 
nielicznymi, ale bardzo gorliwymi neofitami 
i niemrawą masą „metrykalnych” prawosław-
nych. Ostatni byli bardziej „użytkownikami” 
cerkwi, niż jej członkami - przychodzili 
wtedy, kiedy czegoś potrzebowali, lub kiedy 
„czuli potrzebę”, nie zastanawiali się jak funk-
cjonuje parafia, ani z czego się utrzymuje. 
Po wyjściu wojsk radzieckich świdnicka pra-
wosławna diaspora wzbogaciła się o nieznaną 
liczbę kobiet, które pozostały w  mieście 
zawierając małżeństwa z Polakami. Niektóre 
z nich sporadycznie zaglądają do cerkwi.
Trzecie „pokolenie” diaspory prawosławnej, 
tradycyjnie w  żaden sposób niezwiązane 
z  poprzednim, odzwierciedla współczesne 
realia. Można tu wydzielić kolejne grupy pra-
wosławnych świdniczan:
- repatrianci z Kazachstanu,

- potomkowie polskich zesłańców, którzy 
skorzystali z możliwości powrotu do ojczy-
zny. W Kazachstanie żyli głównie w rosyj-
skojęzycznych rodzinach mieszanych. 
Wielu ochrzczonych w cerkwi repatriantów 
po przyjeździe do Polski świadomie dystan-
sowało się od prawosławia, inni, przeciw-

Poświęcenie tablicy ku 
pamięci pochowanych 

w Świdnicy Greków 
(fot. P. Nikolski)

Tablica poświęcona zmarłym 
greckim mieszkańcom 

Świdnicy (fot. P. Nikolski)
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nie, zaczęli odczuwać, jak bardzo cerkiew 
jest im bliska,

- przedsiębiorcy działający w Polsce,
- osoby, głównie z  Ukrainy, pracujące 

w zakładach lub też prywatnie, np. jako 
opiekunki,

- studenci zagraniczni, którzy postanowili 
zostać po studiach w Polsce.

-  małżonki Polaków poznane przez Internet,
- małżonkowie Polek poznanych w miejscach 

zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej 
(np. Serbowie, Rumuni etc.).

Do nowych zjawisk należy też zaliczyć poja-
wienie się zauważalnej diaspory gruzińskiej.

Parafia św. Mikołaja w Świdnicy

W  lutym 1955 r. na prośbę prawosław-
nych świdniczan biskup wrocławski Stefan 
skierował do Świdnicy księdza Eugeniusza 
Lachockiego, który bezskutecznie starał się 
o uzyskanie obiektu sakralnego.  W 1965 r. 
ksiądz Stefan Biegun, jeden z  pionierów 
prawosławia na Dolnym Śląsku, odprawił 
pierwsze nabożeństwo w domu jednej z para-
fianek – Olgi Rogozin. Był on pierwszym 
proboszczem parafii w Świdnicy, formalnie 
pełnił tę funkcję do 1970 r. Wśród dojeżdża-

jących do Świdnicy byli ksiądz Konstantyn 
Bajko, więzień obozów stalinowskich, sybirak 
ksiądz Fiodor Kuczyński, ojciec Aleksy 
(Jaroszuk), późniejszy biskup wrocławski. 
Dużo pracy poświęcił parafii świdnickiej 
ksiądz Eugeniusz Cebulski. Nabożeństwa 
odbywały się w domach wiernych i w kościo-
łach innych wyznań. Najpierw pomiesz-
czenia w swoim domu parafialnym użyczał 
zbór ewangelicko-augsburski. Współpraca 
z panem Józefem Bryllą, organizatorem życia 
parafii luterańskiej, układała się poprawnie. 
Problemy pojawiły wraz z drugim użytkow-
nikiem pomieszczenia – zborem zielonoświąt-
kowców. Zielonoświątkowcy traktowali pra-
wosławnych jak bałwochwalców i oczerniali 
ich przed ewangelikami, zrzucając winę za 
to, co robili sami – zdejmowali i odwracali 
do ściany obrazy znajdujące się w kaplicy. 
W końcu sytuacja zrobiła na tyle nieprzy-
jemna, że postanowiono szukać innego miej-
sca kultu. Dużo życzliwości wykazał prawo-
sławnym proboszcz kościoła św. Stanisława 
i  św. Wacława ksiądz Dionizy Baran. 
Rozpatrywano użyczenie jednej z kaplic obec-
nej katedry, jak też kościoła św. Krzyża, ale 
te pomysły nie zostały zrealizowane. Ksiądz 

Wigilia parafialna 
(fot. P. Nikolski)
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Eugeniusz bez skutku pertraktował rów-
nież z komendantem szpitala radzieckiego 
w  sprawie kaplicy na rogu ulic Waleriana 
Łukasińskiego i Saperów. Problem wydawał 
się rozwiązany, gdy prawosławnych pod swój 
dach przyjęła parafia polskokatolicka, mająca 
wówczas siedzibę w kościele poklasztornym 
przy ul. Zamkowej 1. Jednakże porządek 
w świątyni pozostawiał wiele do życzenia, co 
zdeterminowało duchownego i parafian do 
dalszego poszukiwania własnej świątyni. 
Zbudowany pod koniec XIX w. w stylu neo-
romańsko-bizantyjskim cmentarny kościółek 
ewangelicki zwrócił na siebie uwagę prawo-
sławnych jeszcze w roku 1965. W 1969 r., do 
sprawy wrócono, choć nie wszyscy parafianie 
popierali ten pomysł – przyszła cerkiew znaj-
dowała się na cmentarzu, a jej stan był opła-
kany. Odstępując miastu przybudówkę z tyłu 
cerkwi pod kaplicę cmentarną, parafia otrzy-
mała pomoc w remoncie zniszczonego dachu. 
W 1971 roku parafia została oficjalnie erygo-
wana, a pierwszym „stacjonarnym” probosz-
czem został ksiądz Antoni Aniśkowicz. Został 
on kapłanem w późnym wieku, realizując 
marzenie całego swego długiego i nieprostego 
życia, i z wielkim zapałem oddawał się służ-
bie Bożej, gromadząc wokół siebie rozproszo-
nych wiernych. Parafii udało się zdobyć jeden 
pokój na parterze budynku obecnej plebanii 
(przy głównej bramie cmentarza). Zaczęło się 
życie parafialne: wspólne święta, lekcje reli-
gii. Parafia aktywnie uczestniczyła w działa-
niach ekumenicznych. Na papierze liczyła ona 
wówczas 60 rodzin, zaś na liturgię niedzielną 
uczęszczało około 20 osób. Wielkie zasługi 
dla parafii mają rodziny Dziemianowiczów 
i Rogaczów. Atanazy Dziemianowicz, żołnierz 
armii gen. W. Andersa, był psalmistą w cerkwi 
polowej księdza Michała Bożarianowa, kape-
lana obozów cywilnych. Jego córka Ija przez 
wiele lat stała na czele chóru. Niezwykłą rolę 

w historii świdnickiej parafii na wszystkich jej 
etapach odegrała Olga Rogozin, nieskończe-
nie oddana cerkwi i Polsce. Istotne znaczenie 
mieli i mają sympatycy formalnie nienależący 
do wyznania prawosławnego. Czasami są to 
małżonkowie i  małżonki prawosławnych, 
ich przyjaciele lub po prostu ludzie zafascy-
nowani bogactwami Kościoła Wschodniego. 
Niekiedy takie sympatyzowanie z prawosła-
wiem prowadzi do pełnej konwersji, ale nawet 
bez niej wielu sympatyków należy do najbar-
dziej zaangażowanych w życie parafii.
Po księdzu Antonim Aniśkowiczu (1971-
1985) proboszczem był ksiądz Sławomir Troc 
(1985-1995). W latach 1995-2006  parafia 
była obsługiwana przeważnie przez dojeż-
dżających duchownych z Wrocławia. W tym 
okresie życie parafialne stopniowo zamarło 
i liczba wiernych znacznie zmalała. W dia-
sporze obecność duchownego na miejscu ma 
zasadnicze znaczenie, gdyż przychodzenie 
nowych ludzi do parafii odbywa się przeważ-
nie nie w drodze sukcesji pokoleniowej, tylko 
w nieustającej rotacji i migracji. W ciągu 25 
lat parafia typu świdnickiej może w 100% 
odnowić swój skład zarówno pod względem 

Ksiądz Eugeniusz Cebulski 
(fot. P. Nikolski)
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wiekowym, jak i etnicznym, zachowując przy 
tym mniej więcej stałą liczebność. Duchowny 
musi być gotów do przygarnięcia każdej 
osoby, która znajdzie się w zasięgu działań 
duszpasterskich i bardzo dbać o nieustanne 
informowanie miejscowej społeczności o ist-
nieniu parafii wszelkimi dostępnymi środ-
kami, od „poczty pantoflowej” po Internet. 
W roku 2005 odbył się zainicjowany przez 
arcybiskupa Jeremiasza remont kapitalny,  
wymurowano nowy ikonostas stopniowo 
zapełniany ikonami pędzla ks. Marka 
Bonifatiuka. Koncepcja kolorystyczna i orna-
menty na ścianach są autorstwa Anny Larinej. 

W dwóch zabytkowych kiotach (XIX w.) ze 
zburzonej świątyni św. Archanioła Michała 
w Sosnowcu, znajdują się ikony patrona świą-
tyni – św. Mikołaja oraz św. Apostołów Piotra 
i Pawła wykonane przez Natalię Onisiuk. 
Osobliwością cerkwi są witraże autorstwa 
Michała Boguckiego.
Od kwietnia 2006 r. proboszczem parafii 
jest ksiądz Piotr Nikolski. Parafia liczy kilku-
dziesięciu wiernych, są wśród nich Rosjanie, 
Polacy, Gruzini, Grecy, Ukraińcy, Białorusini, 
Łemkowie. Parafia posiada stronę internetową 
www.cerkiew.swidnica.pl.

Ks. Piotr Nikolski

Ksiądz Piotr Nikolski  
(fot. M. Buczma)



D zieje średniowiecznego sądow-
nictwa ś lą sk iego można 
podzielić na dwa wyraźne 

okresy. Wcześniejszy (m/w  do połowy 
XIII w.) to system oparty na prawie pol-
skim. Późniejszy (od 2. poł. XIII w.) to 
sądownictwo prawa niemieckiego. 
Najwcześniejszy system wymiaru sprawie-
dliwości oparty był na sądach książęcych. 
Władca sprawował sądy albo osobiście, 
albo przez swego upoważnionego urzęd-
nika. Stopniowo działalność tych sądów 
ograniczały immunitety sądownicze zwią-
zane z posiadaniem ziemi. Wielmoża, który 
otrzymywał od księcia nadanie dóbr ziem-
skich, uzyskiwał też prawo sądzenia swych 
poddanych. Książę w  takim wypadku 
stawał się tylko instytucją odwoławczą. 
Immunitet taki uzyskiwał dla swych dóbr 
także Kościół. 

Stopniowo zaczęły wykształcać się sądy 
stanowe. Ludność wiejska podlegała jurys-
dykcji swego pana, miejska – jurysdykcji 
książęcych urzędników, duchowieństwo 
oraz ludność zamieszkująca dobra kościelne 
– sądom kościelnym a rycerstwo – sądowi 
książęcemu.
Od połowy XIII w. Śląsk stał się terenem 
intensywnej kolonizacji, przede wszystkim 
niemieckiej. Przybysze przynieśli ze sobą 
nowy system prawny określany mianem 
prawa niemieckiego. Zawierał on również 
regulacje w dziedzinie sądownictwa.
W miastach lokowanych na prawie niemiec-
kim władzę sądowniczą przejął dziedziczny 
wójt natomiast w  lokowanych wsiach – 
sołtys. Dalsze kształtowanie sądownictwa 
polegało na tym, że w miastach wymiar 
sprawiedliwości przechodził  od połowy 
XIV w. ręce rady miejskiej i ławy sędziow-
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Sąd nad jawnogrzesznicą, 
fresk w Sali Rajców 

świdnickiego ratusza 
inspirowany średniowiecznymi 

przewodami sądowymi
(fot. W. Rośkowicz)

ŚWIDNICKIE SĄDOWNICTWO
W ŚREDNIOWIECZU
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skiej, a w środowisku wiejskim powrócił po 
pewnym czasie w ręce panów. Natomiast 
w miastach i wsiach nielokowanych zacho-
wała się jurysdykcja dominialna właści-
cieli. Początkowo te dwa systemy często 
mieszały się ze sobą. Stopniowo jednak na 
Dolnym Śląsku utrwalał się niemiecki sys-
tem prawny. 
W  mieście podstawowym organem 
wymiaru sprawiedliwości stała się tak 
zwana ława. W  jej skład wchodziło od 
pięciu do jedenastu ławników powoływa-
nych przez radę miejską.  Ławnik musiał 
być osobą o  nieposzlakowanej opinii. 
Początkowo ławników mianowano doży-
wotnio, jednak stosunkowo szybko wpro-
wadzono kadencyjność. Kadencja trwała 
rok. Jurysdykcji ławy podlegali mieszcza-

nie oraz ludność wsi będących własnością 
miasta. Ława miała prawo sądzić również 
osoby stanu szlacheckiego, o  ile wykro-
czenie popełnione zostało na terenie mia-
sta. Ławnicy, prócz spraw ściśle sądowych, 
mieli w swej gestii także nadzór nad cenami 
wina, jakością produkcji miejscowych rze-
mieślników oraz monet bitych w miejsco-
wej mennicy. W Świdnicy liczba ławników 
wynosiła od pięciu do siedmiu. Wybory 
odbywały się corocznie, łącznie z wyborami 
rajców, początkowo na św. Michała później 
na św. Marcina. Trudno powiedzieć, kiedy 
ława zaczęła w naszym mieście funkcjono-
wać. Prawdopodobnie stało się to w ostat-
niej ćwierci XIII w., ponieważ pierwsza 
wzmianka na ten temat pochodzi z 1293 r. 
Początkowo ławnicy reprezentowali zresztą 

Świdnicka umowa 
kompozycyjna z 1517 r.  
– zbiory Muzeum Dawnego 
Kupiectwa w Świdnicy
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sąd wójtowski, dopiero wykupienie wójto-
stwa przez miasto (1371) ostatecznie zwią-
zało ławę z radą miejską.
Ponadto w Świdnicy działał sąd dworski 
(Hofgericht). Był to sąd książęcy, w  jego 
skład wchodzili: sędzia mianowany przez 
księcia oraz ławnicy dworscy. Rozstrzygał 
głównie sprawy rycerstwa i  szlachty, był 
również instytucją odwoławczą od wyro-
ków sądów niższego szczebla. Obradował 
w zamku książęcym. 
Sądem dworskim wyższego szczebla był 
tzw. sąd lenników zwany inaczej sądem sze-
ściu mężów ustanowiony przez ks. Bolka II 
w 1330 r. (używana w polskiej literatu-
rze historycznej nazwa „sąd mański” jest 
niefortunnym spolszczeniem niemieckiej 
nazwy Männergericht). Przewodniczył mu 
sędzia dworski (czasem w tej funkcji wystę-
pował sam książę), członkami zespołu było 
pięciu ławników (trzech przedstawicieli 
szlachty i dwu mieszczaństwa). Sędziego 
wybierało trzech ławników pochodzenia 
szlacheckiego. Protokoły spisywał sekre-
tarz. Sądowi temu podlegały sprawy spad-
kowe, majątkowe, sprawy długów – przede 
wszystkim szlachty – z okręgów Świdnicy, 

Strzegomia, Bolkowa i Kamiennej Góry. 
Obrady prowadzono w klasztorze francisz-
kanów. 
Istniał też od XIV w. odrębny wyższy sąd 
ziemski, którego przewodniczącym był wójt 
ziemski (Landvogt). W jego gestii znajdo-
wały się sprawy karne z tytułu przestępstw 
pospolitych (napadów, gwałtów, fałszerstw, 
rozbojów, kradzieży, nieobyczajności, posą-
dzeń o czary lub herezję etc.). Obejmował 
swym zasięgiem okoliczny okręg sądowy 
(tak zwany weichbild).
Śmierć księżnej Agnieszki (1392) była 
kresem suwerenności księstwa świdnic-
ko-jaworskiego. Stało się ono księstwem 
dziedzicznym korony czeskiej. Najwyższą 
instancją prawodawczą i sądowniczą stał 
się teraz król czeski. Namiestnikiem kró-
lewskim w księstwie był starosta. Stał on 
na czele tzw. sądu dwunastu ustanowionego 
przez króla Wacława IV w 1396 r. Starosta 
powoływał dwunastu ławników – sze-
ściu spośród szlachty i sześciu przedstawi-
cieli miast. Sąd ten raz na kwartał zbierał 
się w Świdnicy, sprawy rozpatrywać było 
można przy obecności co najmniej siedmiu 
członków. W jego gestii znajdowały się naj-

Fragment ceremonialnego 
miecza sędziowskiego ze 

Świdnicy (koniec XVI w.) 
– zbiory Muzeum 

Narodowego w Kielcach 
(fot. P. Suchanek)
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trudniejsze sprawy z terenu całego księstwa, 
odwołania od wyroków niższych instancji, 
a  także udzielanie instrukcji sądowi len-
ników. Od jego wyroków nie było odwo-
łań. Można było natomiast wnosić supliki 
(pisemne prośby lub skargi) bezpośrednio 
do kancelarii królewskiej.  
Ten system jurysdykcji, wypracowany głów-
nie w XIV i XV w., utrzymał się z niewiel-
kimi zmianami aż do przejścia pod pano-
wanie pruskie w 1. poł  XVIII w.
Okres panowania Habsburgów (1526-1741) 
charakteryzował się próbami ograniczania 
samorządności i dążeniem do ujednolicenia 
systemu administracyjnego oraz sądow-
niczego w  skali całego cesarstwa jednak 
bez większych rezultatów. Szlachta z kolei 
dążyła do uwolnienia się od jurysdykcji 

sądów miejskich. Władze cesarskie ingero-
wały w orzeczenia sądowe, czego przykła-
dem może być sprawa rycerza Taussdorfa, 
skazanego przez ławę na karę śmierci przez 
ścięcie w związku z popełnionym w mieście 
zabójstwem. Cesarz Maksymilian II uznał 
wyrok ten za niezgodny z prawem i w 1572 
roku pozbawił Świdnicę sądownictwa wyż-
szego przenosząc siedzibę sądu lenników 
oraz wyższego sądu ziemskiego do Jawora. 
Dopiero cesarz Rudolf w 1580 r. zezwolił na 
ich powrót do Świdnicy po wpłaceniu przez 
miasto na rzecz skarbu cesarstwa dwanaście 
tysięcy guldenów.
Gruntowną reformę administracji i sądow-
nictwa przyniosły dopiero rządy pruskie.

Stanisław Kotełko

Pręgierz świdnicki, stawiano 
pod nim osoby skazane za 
lekkie przewinienia - fragment 
miedziorytu z poł. XVIII w.
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Sigismund Hahn (1664-1742)

W świdnickiej rodzinie Hahnów tradycją 
było kształcenie synów w  kierunku 
medycznym bądź teologicznym. 
W  domu diakona, a  później także 
seniora ewangelickiego Kościoła Pokoju 
w  Świdnicy Gottfrieda Hahna (1622-
1695) urodziło się czterech synów, 
z  których dwóch obrało zawód lekarza, 
a pozostałych dwóch – karierę duchowną. 
Kontynuując tradycję rodzinną pierwszy 
syn Gottfried junior obrał karierę 
duchowną, a urodzony w Świdnicy 23 XI 
1664 r. Sigismund postanowił wyuczyć 
się zawodu lekarza. Studia medyczne 
rozpoczął na uniwersytecie w  Lipsku. 
Dalszą wiedzę i  praktykę lekarską 
zdobywał na holenderskim uniwersytecie 
w Lejdzie, gdzie w roku 1688, na podstawie 
dysertacji De Melancholia  Hypochondriaca 
(O  melancholii hipochondrycznej), tytuł 
doktora medycyny. Szczególną uwagę 
Sigismunda Hahna zwróciły wówczas 
pisma sir Johna Floyera (1649-1734), 
angielskiego lekarza specjalizującego się 
w  wodolecznictwie, którego też często 
cytował w swych późniejszych pracach. 

Młody Hahn podnosił dalej swe 
kwalifi kacje medyczne, jak to było 
wówczas w  zwyczaju, w  trakcie uczonej, 

dwuletniej podróży po różnych krajach 
europejskich, przebywając także przez 
dłuższy czas m.in. we francuskim Lyonie. 
Sigismund (Siegmund) Hahn, mimo 
znacznej liczby prekursorów, uchodzi za 
właściwego twórcę naukowych podstaw 
hydroterapii w Niemczech. 
Friedrich von Fabricius w  swej publikacji
poświęconej wodolecznictwu, wydanej 
w  Lipsku w  roku 1838, wspomina, 
że „obaj świdniccy lekarze Siegmund 
i  Johann Siegmund Hahn, ojciec i  syn, 
najwięcej przyczynili się do tego, by 
wodolecznictwu otworzyć wejście 
na teren Niemiec”. Po powrocie do 

ŚWIDNICCY PIONIERZY 
NAUKOWEGO WODOLECZNICTWA 
SIGISMUND HAHN
GOTTFRIED HAHN 
JOHANN SIGISMUND HAHN

Herb G. Hahna w Kościele 
Pokoju w Świdnicy 
(fot. W. Rośkowicz) 



rodzinnej Świdnicy Sigismund poznał 
i poślubił w roku 1692 Katharine Sophie 
Grass. Zmarła ona jednak krótko po 
urodzeniu ich syna, Johanna Gottfrieda 
(1694-1753). Sigismund Hahn ożenił 
się po raz drugi w  roku 1695 z  Marią 
Susanną Franz, z którą miał co najmniej 
trzech synów. Jednym z nich był Johann 
Sigismund Hahn (1696-1773), który 
podobnie jak ojciec i  brat Johann 
Gottfried obrał zawód lekarza. Ponieważ 
wszyscy trzej wsławili się praktykowaniem 
i  promowaniem hydroterapii, zyskali 
sobie powszechne miano trzech 
świdnickich „kurków wodnych”. Hahn 
senior, praktykujący lekarz i fizyk miejski, 
w krótkim czasie zyskał sławę skutecznego 
lekarza. Jego umiejętności stały się znane 
daleko poza granicami Świdnicy. Książę 
Jakub Sobieski zaprosił go na swój dwór 
do Oławy i  korzystał z  jego usług jako 
lekarza przybocznego. 
Mottem praktyki lekarskiej Sigismunda 
Hahna stała się zasada:
„Leczenie wodą otwiera przyrodzie uznaną 
przez nią samą za właściwą drogę do 
uzdrowienia. Lekarz może to uzdrowienie 
tylko zainicjować”.

W  roku 1730 Hahn dokonał odkrycia 
leczniczego źródła wody u  stóp góry 
Grodzisko w  Pieszycach w  Górach 
Sowich. Sigismund Hahn opublikował 
wyniki swych badań dwa lata później, 
w  roku 1732, w  książce zatytułowanej 
Der Perswälder Gesundbrunnen (Pieszycki 
zdrój zdrowia). Jednak najbardziej znaną 
pracą, która wyszła spod jego pióra, była 
publikacja zatytułowana Psychrolusia vetus 
renovata, jam recocta wydana w  roku 
1737 (powinno być: Psychroluposia vetus 
renovata, jam recocta – Na nowo odgrzane 
zimne kąpiele i  picie). Publikacja Hahna 
seniora stała się inspiracją dla jego syna, 
dr. Johanna Siegmunda, który rok później 
wydał publikację zatytułowaną Unterricht 
von der wunderbaren Heilkraft des frischen 
Wassers („Nauka o cudownej sile leczniczej 
świeżej wody“). Dzieło to było wielokrotnie 
wznawiane i  tylko w  latach 1738-1754 
pojawiły się jego cztery wydania. 
Sigismund Hahn zmarł 6 X 1742 r. 
Warto nadmienić, że był właścicielem 
domu oznaczonego numerem 27 przy 
świdnickim Rynku. Budynek ten został 
zakupiony przez niego w  roku 1704. 
W  roku 1740 kamienicę przejął na 
własność jego młodszy syn Johann 
Sigismund Hahn. Rok 1773 oznacza datę 
śmierci Johanna Sigismunda.

Johann Gottfried von Hahn (1694-1753) 

urodził się 18 I 1694 r. w Świdnicy. Jego 
ojciec, z  zawodu lekarz, posłał Johanna 
najpierw do miejscowego gimnazjum, 
a potem skierował go na studia medyczne 
do Lipska. Efektem jego zaangażowania 
i  osiągnięć w  dziedzinie medycyny 
było uzyskanie już w  roku 1717 tytułu 
magistra filozofii i  sztuk wyzwolonych 
oraz jeszcze w  tym samym roku tytułu 
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Herb rodziny Hahnów 
przywrócony w trakcie 
renowacji budynku  
(Rynek 27), dokonanej  
w r. 1938 (fot. R. Macioszek)

Sigismund Hahn  
– zbiory  Muzeum Dawnego 
Kupiectwa w Świdnicy



doktora medycyny. Johann Gottfried 
powrócił w  roku 1718 na krótko do 
rodzinnej Świdnicy, a  następnie w  roku 
1719 rozpoczął swą działalność jako 
uznany lekarz we Wrocławiu. Fabricius 
przywołuje wypowiedź samego Johanna 
Gottfrieda, który wspominał, że w  roku 
1727 na Śląsku pojawiła się złośliwa 
„tyfusopodobna” choroba, wobec której 
„pomocna okazała się tylko zimna woda 
i  która także jego samego uratowała od 
pewnej śmierci”. W roku 1745, po drugiej 
wojnie śląskiej, Johann Gottfried uzyskał 
tytuł radcy dworskiego, a  w  roku 1748 
nabył prawo do dziedzicznego tytułu 
szlacheckiego. W  tym samym roku król 
Fryderyk II mianował go także dziekanem 
„Collegium Medicum” we Wrocławiu. 
Powszechne uznanie wzbudziło jego 
opracowanie dotyczące zwalczania 
epidemii tyfusu plamistego za pomocą 
kuracji zimną wodą, co zaowocowało tym, 
że nadano mu tytuł adiunkta Cesarskiej 
Akademii Badaczy Przyrody. Istotnym 
obszarem zainteresowań naukowych 
Johanna Gottfrieda Hahna było badanie 
etiologii bardzo mało znanej wówczas 
choroby, jaką była ospa. Najmłodszy 
z  trzech „wodnych kurków” zmarł 1 V 
1753 r. w rodzinnym domu (należącym już 
wówczas do jego młodszego przyrodniego 
brata) w Świdnicy w trakcie przygotowań 
podróży do Karlovych Varów, dokąd 
chciał pojechać w  celach leczniczych. 
 
Johann Sigismund Hahn (1696-1773) 
urodził się 13 września 1696 roku. 
W  wieku szkolnym pobierał nauki 
u  prywatnych nauczycieli, a  począwszy 
od roku 1708 stał się jednym 
z  pierwszych uczniów założonego przy 
Kościele Pokoju w  Świdnicy liceum 

ewangelickiego. W  latach 1710-1715 do 
tej samej szkoły uczęszczał bardzo blisko 
zaprzyjaźniony z  młodymi Hahnami, 
Johannem Sigismundem i  Johannem 
Gottfriedem, będący również synem 
lekarza ze Strzegomia, Johann Christian 
Günther (1695-1723) uznawany za 
najzdolniejszego niemieckiego poetę 
lirycznego z okresu przed J. W. Goethem. 
Johann Sigismund w  swej karierze 
zawodowej poszedł w  ślady ojca. Studia 
medyczne na uniwersytecie w  Lipsku 
uwieńczył uzyskaniem 28 X 1717 r. 
tytułu doktora medycyny. Praktykując 
jako lekarz w  Świdnicy kontynuował 
badania Hahna seniora w  zakresie 
hydroterapii i balneoterapii. Jak wcześniej 
wspomniano, w  Świdnicy w  roku 1738 
ukazała się drukiem jego książka, której 
dokładny tytuł brzmi: Unterricht von 
Krafft und Würckung des frischen Wassers 
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Epitafium w Kościele Pokoju 
w Świdnicy, m.in. z herbem 

G. Hahna  
(fot. W. Rośkowicz)

Johann Sigismund Hahn – 
zbiory prywatne



in die Leiber der Menschen, besonders 
der Krancken, bey dessen innerlichen und 
äusserlichen Gebrauch (…) („Nauka 
o  cudownej sile i  działaniu świeżej wody 
na organizmy ludzi, szczególnie chorych, 
przy jej wewnętrznym i  zewnętrznym 
zastosowaniu“). Wydawane w  Stuttgarcie 
(blisko 100 lat później) czasopismo 
„Medicinisches Correspondenzblatt 

des Württembergischen Ärztlichen 
Vereins” (tom 7, rok 1837) wspomina 
o  wielokrotnych wznowieniach tego 
dzieła, jak też zawiera wzmiankę, że 
publikacja ta została wydana po raz 
pierwszy w  roku 1738 z  okazji 50. 
jubileuszu pracy jego ojca w  charakterze 
doktora medycyny („Jubiläum doctorale”). 
Johann Sigmund Hahn był nauczycielem 
Johanna Christiana Thedena (1714-
1797) późniejszego przybocznego lekarza 
króla Prus Fryderyka II (Wielkiego).  
Po śmierci swego ojca w  roku 1742 
został jego następcą na stanowisku fizyka 
miejskiego Świdnicy. Żonaty z  córką 
pastora z  Sebnitz koło Lüben doczekał 
się sześciorga dzieci, z których tylko trzy 
córki osiągnęły wiek sprawny. Johann 
Siegmund Hahn zmarł w  rodzinnej 
Świdnicy 27 VII 1773 r. Heinrich 
Schubert w  swej kronice Bilder aus der 
Geschichte der Stadt Schweidnitz [„Obrazy 
z  dziejów miasta Świdnicy“] wydanej 
w  roku 1911 nadmienia, że działalność 
trzech świdnickich „kurków wodnych” 
doprowadziła do tego, że mieszkańcy 
miasta coraz chętniej korzystali 
z  wodnych kuracji. Innym, mniej 
spodziewanym, efektem ich działalności 
okazał się znaczący spadek spożycia piwa 
w  Świdnicy, co naturalnie powodowało 
zażalenia tamtejszych karczmarzy.

Roman Macioszek
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(fot. W. Rośkowicz)



Trudno przecenić rolę, jaką w roz-
woju cywilizacyjnym każdej 
społeczności odgrywa edukacja. 

Nie dziwi więc fakt, że początki świd-
nickiego szkolnictwa przypadają już na 
XIII w. Natomiast tuż po zakończeniu 
II wojny światowej i ustanowieniu admini-
stracji polskiej na Ziemiach Zachodnich, 
w  lipcu 1945 r. Wydział Szkolny przy 
Pełnomocniku Rządu na Dolny Śląsk 
powołał do życia pierwszą w  Świdnicy 
szkołę powszechną, istniejącą do dziś 
Szkołę Podstawową nr 1. W tym samym 
czasie delegował też Mieczysława Kozara-
Słobódzkiego na stanowisko dyrektora 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, 
pierwszej szkoły średniej w  powojennej 
historii Świdnicy i jednej ze 105 o tym pro-
fi lu kształcenia na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych.
W październiku 1945 r. szkoła otrzymała 
imię Jana Kasprowicza i nazwę Gimnazjum 
i Liceum im. Jana Kasprowicza. Po refor-
mie organizacyjnej szkół w  1948 r. jej 
nazwa została zmieniona na Szkołę 
Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego 
im. Jana Kasprowicza, a  od 1952 r. do 
dzisiaj nosi oficjalną nazwę I  Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza 
w Świdnicy.
Wyjątkowo szczęśliwe było nadanie szkole 
imienia wybitnego poety młodopol-
skiego Jana Kasprowicza. Ten syn ziemi 
kujawskiej, którego droga życiowa wiodła 
„z chłopskiej chałupy na poetycki Parnas 

i  rektorski fotel”, swoją biografi ą i  twór-
czością wyrażał głęboko humanistyczne 
i ogólnoludzkie wartości, które oparły się 
towarzyszącym liceum zawirowaniom 
politycznym. Wkrótce też imię patrona 
stało się synonimem oficjalnej nazwy 
liceum, o którym zwykło się mówić jako 
o „Kasprowiczu”.
Mniej szczęścia miał „Kasprowicz” do loka-
lizacji swojej siedziby, a związane z tym pro-
blemy nierzadko łączyły się z podtekstem 
politycznym. Powstająca szkoła miała się 
mieścić w budynku przy dzisiejszej ulicy 
Pionierów Ziemi Świdnickiej 30. Obiekt 
ten doskonale nadawał się na placówkę 
oświatową, gdyż w chwili jego powstania 
w 1912 r. przeniesiono tu z Legnicy „szkołę 
jahnerowską”, którą tworzyło gimnazjum, 
tzw. wyższe liceum żeńskie, oraz semina-
rium kształcące nauczycieli dla szkół pod-
stawowych. Jednak, zgodnie z wolą stacjo-
nującego wówczas w Świdnicy dowódz-
twa wojsk radzieckich, w budynku tym, 
którego część w  czasie wojny zajmował 
szpital wojskowy, urządzony został Klub 
Ofi cerski Armii Radzieckiej. Ostatecznie 
naukę w pierwszym roku istnienia szkoły 
rozpoczęto w budynku przy dzisiejszej ulicy 
Równej, w którym aktualnie ma siedzibę 
II Liceum Ogólnokształcące. W obiekcie 
tym tuż przed wojną mieściła się szkoła 
podstawowa dla dziewcząt tzw. Pestalozzi 
Schule, gdyż zgodnie z  poglądami tego 
szwajcarskiego pedagoga łączono w niej 
kształcenie umysłowe z  praktycznym 

1Ś W I D N I C K I  „ K A S P R O W I C Z ”
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przygotowaniem do życia. Natomiast pod 
koniec wojny budynek ten pełnił funkcję 
szpitala wojskowego.
Początek lat pięćdziesiątych przyniósł 
szereg zmian w  funkcjonowaniu szkoły. 
Ówczesne władze administracyjno-po-
lityczne miały zastrzeżenia do nadmier-
nie narodowego i katolickiego charakteru 
liceum. Pod pretekstem konieczności roz-
woju szkolnictwa zawodowego dążono do 
likwidacji „Kasprowicza”. Budynek prze-
kazany został nowo powstałej jedenastolet-
niej szkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Podobne szkoły, powstające w tym czasie 
w całym kraju, miały stać się modelowymi 
placówkami wychowania socjalistycznego. 
Pozostawiając większość pomocy dydak-
tycznych oraz całą bibliotekę, liceum 
w roku szkolnym 1951/52 znalazło siedzibę 
w budynku przy ulicy 1 Maja zbudowanym 
na początku lat trzydziestych XX w. dla 
świdnickiego garnizonu. Sytuacja szkoły 
jednak nadal się pogarszała. W  1952 r. 
nie tylko ograniczono liczbę uczniów, ale 
też przeniesiono ich do baraku przy ulicy 

Folwarcznej, który do końca XVIII w. 
był magazynem wojskowym, po przebu-
dowie – stajnią, a  po wojnie – garażem 
wojsk radzieckich. Tam przez prawie dwa 
lata szkoła dysponowała zaledwie czterema 
salami lekcyjnymi. Pomimo tych kłopotów, 
„Kasprowicz” utrzymywał wysoki poziom 
nauczania i zdobywał coraz większy prestiż, 
i to nie tylko w Świdnicy.
W końcu, po licznych staraniach i interwen-
cjach, liceum otrzymało budynek przy ulicy 
Budowlanej 7, którego uroczyste oddanie 
odbyło się 9 V 1954 r. Przed wojną mieściło 
się w nim prowadzone przez siostry urszu-
lanki Prywatne Katolickie Liceum Żeńskie, 
które naziści zlikwidowali w 1941 r. Po woj-
nie obiekt ten wykorzystywany był przez 
Rosjan jako magazyn, dlatego wymagał 
gruntownego remontu, aby ponownie mógł 
się stać placówką oświatową. Po ostatecz-
nym wycofaniu sie z Polski wojsk radziec-
kich zajmowane przez nie obiekty wróciły 
pod zarząd administracji polskiej. Tak też 
stało się z budynkiem przy ulicy Pionierów 
Ziemi Świdnickiej 30. Historia zatoczyła 
koło i po prawie 50 latach budynek, po 
koniecznych remontach, w 1991 r. stał się 
siedzibą I Liceum Ogólnokształcącego.
Tym dramatycznym dziejom towarzyszył 
trud nauczycieli i  kolejnych dyrektorów 
„Kasprowicza”. Pierwszy – Mieczysław 
Kozar-Słobódzki to nie tylko ceniony 
kompozytor, ale i  doświadczony peda-
gog. Osobiście sprzątał  budynek przy 
ulicy Równej, aby we wrześniu 1945 r. 
pierwszych 78 uczniów, wówczas tylko 
na poziomie gimnazjalnym, mogło roz-
począć naukę. Ten pierwszy rok szkolny 
kończyło już 234 uczniów, co wskazuje 
na wyjątkowo dynamiczny rozwój szkoły. 
Jednak w kolejnym roku szkolnym Kozar-
Słobódzki kierował już tylko Gimnazjum 
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Pierwszy sztandar szkoły 
ufundowany przez Komitet 
Rodzicielski w 1947 r.  
(fot. K. Czech)



i Liceum dla Dorosłych. Wkrótce w ogóle 
został zwolniony ze stanowiska dyrektora, 
a zdecydowała o tym zapewne jego legio-
nowa przeszłość i oddanie legitymacji PPS 
po jej połączeniu z PPR.
Kolejny dyrektor,  Zygmunt  Żytkowski, 
swoją  funkcję pełnił w latach 1946-1950. 
Wtedy też szkoła osiągnęła pełny rozkwit, 
i to zarówno pod względem organizacyj-
nym, jak i dydaktycznym. To on też zaini-
cjował niezwykle bogate życie artystyczne 
liceum. W roku 1950 obowiązki dyrektora 
przejął Paweł Wrzeszczyński-Polański, 
późniejszy dyrektor jedenastoletniej szkoły 
w Świdnicy. Podobnie, zaledwie przez rok 
dyrektorem był Konstanty Kochanowski, 
który w  tym czasie na stałe mieszkał 
w Oleśnicy.
Zastępcą dyrektora Z. Żytkowskiego był 
cieszący się wyjątkowym autorytetem 
pedagog i działacz społeczny Józef Wilczak, 
który w 1952 r. przejął obowiązki dyrektora 
„Kasprowicza” na trzynaście lat. W tym 
czasie szkoła zaczęła osiągać coraz więk-
sze sukcesy. Dzięki jego osobistemu zaan-
gażowaniu (dotarł nawet do Ministerstwa 
Oświaty), liceum poprawiło swoje warunki 
lokalowe.
W  1965 r. dyrektorem liceum została 
Czesława Bednarska, która w  tej szkole 
pracowała od 1955 roku jako nauczyciel 
biologii, a pracą „Kasprowicza” kierowała 
do roku 1980. Dzięki jej wyjątkowym 
zdolnościom organizacyjnym i  ofiarnej 
pracy liceum osiągało coraz wyższy poziom 
nauczania.
Natomiast w  latach 1980-1983 i  1985-
1986 dyrektorem był Edward Mazur, który 
z powodzeniem kontynuował dzieło swoich 
poprzedników. Jego zastępcą w latach 1982-
1986 był nauczyciel fizyki Henryk Zawada, 

który w  roku szkolnym 1984/85 pełnił 
obowiązki dyrektora  a następnie funkcję tę 
sprawował w latach 1986-2001. To dzięki 
jego determinacji liceum znalazło godną 
siedzibę w budynku przy ulicy Pionierów 
Ziemi Świdnickiej. 
W 2001 r. dyrektorem „Kasprowicza” został 
po raz pierwszy w historii jego absolwent dr 
Robert Kaśków. Pod jego kierownictwem 
szkoła nadal utrzymuje wysoki poziom 
kształcenia i podejmuje kolejne zadania, 
które przed nią stawia zmieniający się sys-
tem polskiej edukacji i gwałtowne zmiany 
cywilizacyjne.
Znaczące miejsce, jakie zajmuje liceum 
na mapie nie tylko świdnickiej oświaty, 
to jednak przede wszystkim efekt pracy 
wybitnych pedagogów, którzy często całe 
swoje życie zawodowe związali z tą szkołą. 
Nauczycieli „Kasprowicza” zawsze cecho-
wało dobre przygotowanie merytoryczne 
i duże umiejętności dydaktyczne. Aktualnie 
(rok 2013) zatrudnionych jest w nim trzech 
nauczycieli z tytułem naukowym doktora. 
Wielu z  byłych nauczycieli to późniejsi 
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Pierwsza siedziba szkoły, 
ulica Równa 11 
(fot. K. Czech)



cenieni pracownicy administracji pań-
stwowej, pracownicy nauki, a nawet służby 
dyplomatycznej.
Sukcesem szkoły są wyniki, jakie jej 
uczniowie osiągają w  licznych olimpia-
dach przedmiotowych i wyniki egzami-
nów maturalnych. Z dużym powodzeniem 
szkoła realizuje swoje podstawowe zada-
nie, jakim jest przygotowanie uczniów 
do podjęcia studiów na wyższych uczel-
niach. Gdy średnia krajowa przyjętych 
na studia absolwentów w 1967 r. wyno-
siła 37%, to „Kasprowicz” osiągnął 70%. 
Natomiast w  latach 1971-1972 szkoła 
zajmowała w byłym województwie wro-
cławskim pierwsze miejsce pod wzglę-
dem przyjętych na studia absolwentów,                                                                                     
w 1972 r. było to 86,4%. Z kolei w 1979 r. 
82% absolwentów przyjętych na studia dało 
szkole pierwsze miejsce w byłym wojewódz-
twie wałbrzyskim. 
O utrzymującym się wysokim poziomie 
nauczania w liceum mogą świadczyć wyniki 
ostatniego rankingu szkół ponadgimnazjal-
nych „Rzeczypospolitej” i wydawnictwa 
„Perspektywy”, uwzględniającego wyniki 
egzaminów maturalnych oraz osiągnięcia 
uczniów w olimpiadach przedmiotowych 

2013 r., w którym „Kasprowicz” osiągnął 
najlepszy wynik w powiecie świdnickim.
Od początku swojego istnienia szkoła 
rozwijała też sportowe i artystyczne zami-
łowania uczniów. Już w 1945 r. powstało 
Szkolne Koło Sportowe zrzeszające 88 
uczniów, którzy w licznych sekcjach, m.in. 
piłki nożnej, ręcznej, boksu, lekkoatletyki, 
mogli doskonalić swoje umiejętności, co 
pozwalało im odnosić liczne sukcesy. Te 
były przede wszystkim udziałem koszyka-
rzy, którzy w latach pięćdziesiątych sku-
tecznie rywalizowali nie tylko z zespołami 
lokalnymi. Liceum wychowało liczne grono 
wybitnych sportowców, wśród których byli  
członkowie Kadry Narodowej. Wielu z nich 
osiągnęło też znaczące sukcesy zawodowe, 
by wspomnieć tylko świetnego koszykarza 
Aleksandra Kopcia, późniejszego wicepre-
miera i ministra przemysłu maszynowego.
Niezwykle bogate życie artystyczne 
liceum rozkwitło za dyrekcji Zygmunta 
Żytkowskiego. To z jego inicjatywy powo-
łany został chór szkolny, trzydziestoosobowa 
orkiestra dęta, która później przekształcona 
została w orkiestrę jazzową, i czterdziesto-
osobowa orkiestra symfoniczna, którą grą 
na kontrabasie wspierał dyrektor. Opiekę 
nad chórem i orkiestrami objął nauczyciel 
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śpiewu Walenty Stępień. Koncertowały one 
z powodzeniem na całym Dolnym Śląsku, 
a koncert chóru emitowany był na falach 
Polskiego Radia we Wrocławiu.
Dużym powodzeniem cieszyły się szkolne 
zespoły teatralne. W  grudniu 1946 r. 
w sali Teatru Miejskiego koło dramatyczne 
pod artystyczną opieką Janiny Tołłoczko 
wystawiło „Zemstę” Aleksandra Fredry. 
Kolejną premierą było „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego przygotowane wraz ze 
szkolnym chórem i orkiestrą. Natomiast 
w  1948 r. koło filologii klasycznej pod 
opieką Ireny Wnęk-Wasylowskiej w ciekawej 
oprawie muzyczno-wokalnej przedstawiło 
„Antygonę” Sofoklesa, która też zaprezento-
wana została na scenie Opery Wrocławskiej. 
To w tym spektaklu w roli Kreona podzi-
wiano cenionego dzisiaj pedagoga i świd-
nickiego historyka Stanisława Kotełkę. 
W „Antygonie”, a wcześniej w „Zemście” 
w roli Papkina swój talent aktorski ujawnił 
Ryszard Krzyżanowski, późniejszy aktor 
m.in. Teatru Starego w Krakowie i wielo-
letni dyrektor Teatru Polskiego w Chicago. 
Spektakle te rozsławiły „Kasprowicza” 
na całym Dolnym Śląsku. A  tradycje 
teatralne z powodzeniem kontynuowane 
były w  latach późniejszych m.in. przez 
zespół teatralny „Multum Vultum” pod 
opieką Beaty Wierzbickiej. Jego insceniza-
cje „Fausta” według Leszka Kołakowskiego 
czy dramatu Woody Allena „Śmierć” zdo-
były liczne nagrody na przeglądach i festi-
walach teatralnych. To w  tych spektaklach 
z kolei można było podziwiać aktualnie 
aktora Teatru Narodowego w Warszawie 
Oskara Hamerskiego. Uczniowie Liceum 
wraz z Piotrem Chlastawą przygotowują też 
projekty teatralne według dramatów Karola 
Wojtyły, które z powodzeniem są prezento-

wane w kolejnych edycjach Dni Papieskich 
organizowanych od 2005 r. w Świdnicy.
Te działania „Kasprowicza” na trwałe 
wpisały się w pejzaż kulturalny Świdnicy, 
podobnie jak szereg innych przedsięwzięć. 
Wspomniana nauczycielka liceum Irena 
Wnęk-Wasylowska zainicjowała działal-
ność  Towarzystwa Literacko-Naukowego, 
które odegrało ważną rolę w życiu miasta 
w latach czterdziestych minionego wieku. 
Życie kulturalne miasta w ostatnich latach 
wzbogacone zostało przez cykliczną imprezę 
Świdnickie Środy Literackie, która powstała 
z inicjatywy nauczyciela liceum i świdnic-
kiego pisarza Wojciech Korycińskiego. 

Pierwszy rocznik absolwentów 
Liceum dla Pracujących 

- zbiory Muzeum Dawnego 
Kupiectwa w Świdnicy
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Z projektu adresowanego do społeczno-
ści „Kasprowicza”, po nawiązaniu współ-
pracy ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury, 
Środy Literackie stały się wydarzeniem 
adresowanym do wszystkich mieszkańców 
miasta, a w  jego organizacji duży udział 
mają uczniowie liceum. To dzięki Środom 
Literackim świdniczanie mogli spotkać się 
m.in. z tak wybitnymi poetami jak Ryszard 
Krynicki, Bohdan Zadura czy Andrzej 
Sosnowski, a także absolwent „Kasprowicza” 
Tomasz Hrynacz. Dzięki takim działaniom 
I Liceum Ogólnokształcące jest nie tylko 
placówką oświatową, ale ważnym też dla 
Świdnicy środowiskiem kulturotwórczym. 
Potwierdzają to przyznane liceum liczne 
odznaczenia państwowe, m.in. Medal 
Komisji Edukacji Narodowej czy Medal 
„Zasłużony dla Miasta i Powiatu”. Szkoła 
też, jako pierwsza w byłym województwie 
wrocławskim, w  1964 r. uhonorowana 
została przez Prezydium Rady Narodowej 
Odznaką XX-lecia Dolnego Śląska.
O randze I Liceum Ogólnokształcącego 
w Świdnicy świadczy jej 5755 (rok 2013) 
absolwentów, często pełniących odpowie-

dzialne funkcje w  różnych sferach życia 
społeczno-politycznego. Niewątpliwym 
osiągnięciem wychowawczym szkoły są 
organizowane od 1955 r., z inicjatywy dyr. 
J. Wilczaka, co 5 lat Zjazdy Absolwentów. 
Liczny w  nich udział „Kasprowiczan” 
świadczy o  ich silnych związkach emo-
cjonalnych ze szkołą. To wychowanko-
wie liceum Dorota Michalak-Kurzewska 
i Tomasz Kurzewski, główni udziałowcy 
jednej z największych prywatnych firm pro-
dukcji telewizyjnej, przekazali liceum profe-
sjonalne wyposażenie pracowni filmowo-te-
lewizyjnej. Stworzyło to możliwość utwo-
rzenia niezwykle atrakcyjnej dla uczniów 
klasy o humanistyczno-filmowym profilu 
kształcenia. Tradycyjnie też zawsze zna-
czącą część grona pedagogicznego liceum 
stanowią jego absolwenci.
Nowe realia społeczno-polityczne, w któ-
rych aktualnie funkcjonuje I  Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza 
w  Świdnicy, to jednak nie tylko nowe 
wyzwania, ale też nowe perspektywy jego 
rozwoju.

Zdzisław Grześkowiak

Obecna siedziba na fotografii 
z lat 30-tych  
- zbiory Muzeum Dawnego 
Kupiectwa
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