LICEUM PEDAGOGICZNE
– PIERWSZY POLSKI ZAKŁAD
KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
W ŚWIDNICY
Jesteśmy z tych, którzy wierzą,
że nauka jest czymś pięknym!
Maria Skłodowska-Curie

W

raz z rozwojem polskiego
osadnictwa w powojennej
Świdnicy powoływano do

życia placówki kulturalne i oświatowe mające służyć formującemu się tu polskiemu
społeczeństwu.
Wobec ogromnego deficytu kadry nauczycielskiej, spowodowanego wojną oraz
okupacją niemiecką i sowiecką (na Kre-

Budynek Liceum Pedagogicznego (obecnie III LO)
(fot. S. Kotełko)

sach Wschodnich), istniała pilna potrzeba
jej kształcenia. W związku z tym decyzją
Wrocławskiego Kuratorium Szkolnego

pierwszy semestr tak zwanych dwuletnich

z 6 maja 1946 r. w budynku istniejącej

klas przygotowawczych - 14. Semestr IV

już Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy

kończył się egzaminem pisemnym i ust-

Kościelnej 32 zorganizowano trzymie-

nym, co stanowiło podstawę do podjęcia

sięczny kurs wprowadzający do zawodu

nauki w pierwszej klasie liceum. Po likwi-

nauczycielskiego. Jego organizatorką i kie-

dacji struktury semestralnej powstało czte-

rowniczką została mgr Kalina Statkiewicz,

roletnie liceum.

a wykładowcami

W pierwszym posiedzeniu Rady Pe-

nauczyciele z dłuższą

praktyką pedagogiczną. Było to rozwią-

dagogicznej

zanie tymczasowe. Placówką w pełni

– mgr Kalina Statkiewicz oraz czworo na-

kształcącą nauczycieli stało się Państwowe

uczycieli: Idalia Jarzynowa – polonistka,

Liceum Pedagogiczne otwarte 3 września

Katarzyna Krakowińska – nauczycielka

1946 r.

Oficjalną jego „metrykę” sta-

geografii, Franciszek Czekaj – nauczyciel

nowiło Zarządzenie Ministra Oświaty

rysunków i zajęć praktycznych oraz Kazi-

z 22 listopada 1946 r.

mierz Rosłanowski – nauczyciel biologii,

Po skromnej inauguracji roku szkolnego

fizyki i matematyki.

1946/1947 rozpoczęto naukę początkowo

W połowie września liczba nauczycieli

tylko w dwu grupach: do pierwszej klasy

wzrosła do 11, a uczniów do 50. W tym

licealnej zapisało się 13 osób, natomiast na

czasie obowiązki dyrektora przejął Stefan

uczestniczyli:

dyrektorka
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mgr Kalina Statkiewicz –
zbiory III LO

Góralski, który kierował placówką do

zie klasy siódmej szkoły podstawowej

1951 r.

przetrwały do końca roku szkolnego

10 października zorganizowano kolejny,

1956/1957. Wtedy to, w wyniku reorga-

tym razem sześciomiesięczny, wstępny

nizacji, zostały przekształcone na licea pię-

kurs pedagogiczny. Większość słuchaczy

cioletnie.

miała zaliczoną tak zwaną „małą maturę”.

Równolegle z podstawowym, stacjonar-

W związku z koniecznością prowadzenia

nym systemem kształcenia, funkcjonowa-

praktyk pedagogicznych, Szkołę Podsta-

ły różne formy dokształcania nauczycieli

wową nr 2, mieszczącą się w tym samym

niewykwalifikowanych w wersji zaocznej,

budynku, przekształcono na Szkołę Ćwi-

eksternistycznej, a nawet stacjonarnej. Już

czeń Liceum Pedagogicznego (grudzień

od 1947 r. działała Rejonowa Komisja

1946 r.). Jej kierownikiem został dotych-

Kształcenia Nauczycieli Niewykwalifiko-

czasowy kierownik SP nr 2 Zygmunt Mo-

wanych, rekrutująca kandydatów z po-

rawski.

wiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego.

Młodzież Liceum była bardzo zróżnicowa-

Ponadto w latach 1960-1962 i 1965-1967

na zarówno pod względem społecznym,

przy Liceum zorganizowany był stacjo-

jak i wiekowym. Nieliczna grupa podjęła

narny Państwowy Kurs Nauczycielski dla

naukę w trybie normalnym, jednak więk-

absolwentów liceów ogólnokształcących.

szość miała znaczne opóźnienia wiekowe

Należy też odnotować fakt będący ewene-

oraz braki spowodowane wojną, głównie

mentem w skali kraju – istnienie w latach

z zakresu matematyki oraz gramatyki i or-

1952-1958 klas stacjonarnych z niemiec-

tografii. Dzięki wyrozumiałości nauczy-

kim językiem wykładowym. Wiodącą rolę

cieli starano się je uzupełniać na lekcjach

w ich prowadzeniu odgrywał nauczyciel

lub w grupach samokształceniowych.

pedagogiki mgr Edmund Nawrocki.

Najdotkliwiej dawał się odczuć brak podmgr Stefan Góralski –
zbiory III LO

ręczników i lektur szkolnych. Dyspono-

W dniach 28-29 maja 1962 r. miała

wali nimi głównie nauczyciele i nieliczni

w szkole miejsce niecodzienna uroczystość

uczniowie. Były to ocalałe egzemplarze

– nadanie Liceum imienia Marii Skłodow-

sprzed II wojny światowej. Duży ich za-

skiej-Curie połączone z wręczeniem sztan-

sób przywiozła ze Lwowa polonistka Idalia

daru i III Zjazdem Absolwentów.

Jarzynowa.

mgr Wojciech Polak –
zbiory III LO
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Mimo trudnych warunków, młodzież

W latach 1966-1971 nastąpiła stopniowa

uczyła się chętnie. Cechowały ją pęd do

likwidacja liceów pedagogicznych, kształ-

wiedzy i chęć zdobycia zawodu – natural-

cących nauczycieli na poziomie średnim,

ne po latach okupacji.

w związku z powstaniem dwuletnich,

Biblioteka była organizowana od podstaw

pomaturalnych Studiów Nauczycielskich

– wzbogacała księgozbiór zarówno dzięki

na poziomie półwyższym. Niektóre tylko

przydziałom kuratoryjnym, jak i ofiaro-

dolnośląskie licea, w tym świdnickie, zo-

dawcom prywatnym. Później nieco poja-

stały przekształcone w pięcioletnie Licea

wiła się możliwość zakupu nowych ksią-

Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przed-

żek.

szkoli, kształcące kandydatki na poziomie

Czteroletnie licea pedagogiczne na ba-

średnim.
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Zmiana profilu kształcenia pociągnęła za

dowisku, właściwego odbioru kultury

sobą likwidację, z końcem roku szkolnego

i twórczego w niej uczestnictwa. Możli-

1970/1971, Szkoły Ćwiczeń, zapewniają-

wości takie stwarzały różne formy pracy

cej praktyki pedagogiczne dla przyszłych

pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Nieprzerwa-

nauczycieli. Na uroczystości pożegnalnej

nie, choć pod różnymi nazwami, działały

„Ćwiczeniówki” podsumowano jej doro-

liczne przedmiotowe koła zainteresowań,

bek, wspominano nauczycieli i kolejnych

zespoły muzyczne, szkolne kabarety, te-

kierowników : Zygmunta Morawskiego,

atrzyk kukiełkowy. Funkcjonował również

Wojciecha Polaka, Stefana Stenderę, Kata-

Zespół Pieśni i Ruchu kierowany przez

rzynę Krakowińską, Zofię Burger, Wandę

Joannę Jarzynównę, łączący teksty literac-

Daszkiewicz i Teresę Słupianek.

kie, śpiew, taniec i pantomimę. Zasłużoną
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dr Franciszek Zalewski –
zbiory III LO

renomą cieszył się chór szkolny. Jego twórDyrektorami Liceum byli kolejno:

cą i pierwszym dyrygentem był Antoni

•

Kalina Statkiewicz – 1946, założyciel-

Lewiński, dbający o ambitny repertuar.

ka szkoły,

Tradycje muzyczne szkoły podtrzymywa-

•

Stefan Góralski – 1946-1951,

li i twórczo rozwijali kolejni nauczyciele

•

Wojciech Polak – 1951-1952,

przedmiotów muzycznych: Zygmunt Po-

•

Franciszek Zalewski – 1952-1968,

toczny, Stefan Kwiecień, Eugeniusz Mirec-

•

Jan Musiej – 1968 -1971.

ki, Zdzisław Christ, Joanna Jarzynówna,

mgr Jan Musiej –
zbiory III LO

Zdzisława Patała. Zainteresowania krajoSzkoła dysponowała bardzo dobrą bazą lo-

znawcze od początku istnienia szkoły roz-

kalową. Składały się na nią:

wijało koło krajoznawcze przemianowane

- stale unowocześniany i modernizowany

później kolejno na SK PTTK, a następnie

budynek szkolny, wybudowany w 1865 r.

na Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystycz-

dla Ewangelickiej Szkoły Męskiej i przeka-

ny. Dzięki penetracjom terenowym szkol-

zany w 1946 r. Szkole Podstawowej nr 2

na pracownia geograficzna wzbogaciła się

oraz Liceum,

o liczne okazy kamieni półszlachetnych

- sala gimnastyczna, wybudowana w 1876 r.,

występujące na terenie Sudetów. Na polu

pierwszy tego typu obiekt w Świdnicy,

krajoznawstwa największe zasługi położyli

Neoklasycystyczna sala
gimnastyczna
(fot. S. Kotełko)

- internat mieszczący się w dwu sąsiadujących ze szkołą budynkach mieszkalnych,
przystosowanych do tej funkcji.
Dorobek szkoły był imponujący zarówno pod względem ilościowym – 2454
nauczycieli szkół podstawowych – jak
i jakościowym. Absolwenci mieli opinię
dobrze przygotowanych do przyszłej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Kolejne
dyrekcje wraz z kadrą pedagogiczną dbały
o to, by w myśl współczesnych koncepcji
oświatowych przygotować młodą kadrę
również do aktywnej działalności w śro-
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Budynek Ewangelickiej Szkoły Męskiej na pocz. XX w. - zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa

opiekunowie kół: Katarzyna Krakowińska,

bę opracował tzw. minimum kulturalne

Franciszek Zalewski i Kazimiera Żelazna.

obowiązujące w każdym zespole klaso-

Szkoła od początku posiadała dobre wa-

wym. Plan ten przewidywał określony

runki do realizacji szeroko zakrojonych

limit udziału w spektaklach teatralnych,

zadań z zakresu wychowania sportowe-

koncertach, przedstawieniach operowych,

go. Sala gimnastyczna, rozległe boisko

wycieczkach oraz imprezach ogólnomiej-

ze skocznią i bieżnią, stale wzbogacany

skich. Przyjęto zasadę, że o efektywnym

sprzęt sportowy pozwalały na osiąganie

wychowaniu młodzieży można mówić

licznych sukcesów w skali miasta i woje-

wówczas, gdy ona sama w tym procesie

wództwa. Świadczy o tym bogata kolek-

uczestniczy.

cja pucharów i innych nagród zdobytych
przez młodzież. Szczególne zasługi poło-

Trzeba powiedzieć, że szkoła dobrze zasłu-

żyli na tym polu nauczyciele wychowania

żyła się szkolnictwu oraz środowisku spo-

fizycznego - Maria Przyborowska i Ignacy

łecznemu zarówno w skali Świdnicy, jak

Leśniak.

i Dolnego Śląska.

W ramach przygotowania do odbioru

Danuta Kotełko

kultury i rozwoju osobowości przyszłych
nauczycieli, samorząd szkolny kierowany
przez zastępcę dyrektora Janinę Kocem-

Świdnica, 2016
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1)

W tym okresie tytuł dyrektora przysługiwał
tylko osobom kierującym szkołą średnią.
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KOŚCIÓŁ
ŚWIĘTEGO KRZYŻA

(KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO MICHAŁA I KOMANDORIA

ZAKONU KRZYŻOWCÓW Z CZERWONĄ GWIAZDĄ)

N

ajstarsza wzmianka o kościele

Czech i Śląska, a dokładnie w Pradze

pochodzi z 1267 r. i należy

i we Wrocławiu. Przyjęły one insygnia -

ją ściśle wiązać z powstaniem

krzyż i gwiazdę betlejemską, zwaną czer-

pierwszego szpitala miejskiego pw. św.

woną – i stąd wywodzi się ich nazwa.

Michała, wybudowanego z inicjaty-

Struktura organizacyjna klasztoru miała

wy kasztelana świdnickiego Henryka.
Obiekt ulokowano poza murami miejskimi, przed Dolną Bramą na Przedmieściu Dzierżoniowskim. Atrakcyjne
usytuowanie przy „Młynówce” oraz
„Kamiennej drodze” (Stein weeg) miało
ogromny wpływ na późniejszą rozbudowę i rozwój szpitala. W 1283 r. książę
Henryk IV Probus sprowadził krzyżowców z czerwoną gwiazdą, którzy objęli
opiekę nad szpitalem św. Michała.
Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą prawdopodobnie wywodzi się z laickich bractw, które przeistoczyły się
w bractwa szpitalne, a następnie w zakony szpitalne. Funkcjonowały one na
przełomie XII i XIII w. w Europie, a ich
istnienie wynikało z braku niesienia pomocy chorym przez inne klasztory czy
zakony rycerskie. Przyjęli oni zatem
w swej regule klasztornej obowiązek
pielęgnowania chorych. Owe bractwa
były wspierane przez dostojników duchownych, książęta i szlachtę, dzięki
czemu zaczęły przekształcać się w zakony szpitalne, niosąc pomoc wszystkim
biednym i potrzebującym. Macierzyste klasztory krzyżowców z czerwoną
gwiazdą powstały głównie na terenie

K O Ś C I Ó Ł Ś W. K R Z Y Ż A

Widok kościoła św. Krzyża od ul. Westerplatte (fot. W. Rośkowicz)
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scentralizowany charakter, każda filia
podlegała swoim macierzystym jednostkom (co w późniejszych latach nie zawsze miało potwierdzenie w praktyce).
Z końcem XIII w. mistrzów placówek
filialnych (takich jak Świdnica) zaczęto
nazywać komendantami (commendato-

Kartusz herbowy mistrza
Ignaza Georga Magneta przełożonego komandorii
świdnickiej
(fot. M. Turzańska)

res) lub komturami, natomiast placówki
zwano komendami lub komandoriami
utworzonymi ze szpitali (hospicium), kościołów oraz majątków własnych. Komtur reprezentował klasztor w sprawach
sądowych i pozasądowych oraz dysponował dochodami płynącymi z majątku
klasztoru. Do sumiennego wypełniania swych obowiązków potrzebna była
mu rada w osobie procuratora i czterech fratres seniores lub provisores. Do
tego jeszcze dochodzili bracia pracujący

Krzyżowiec z Czerwoną Gwiazdą na rycinie
z pocz. XIX w.

w terenie, zarządcy poszczególnych dóbr

odgrywały dużą rolę w śląskiej gałęzi

(administrator, procurator). Zakon skła-

zakonu, aczkolwiek nie wiemy, do kie-

dał się z braci i sióstr. Choć żeńska jego

dy w filii świdnickiej funkcjonowała ta

część została zlikwidowana na mocy sta-

jego część.

tutów z 1292 r., to jednak nie wszędzie

Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą przeję-

dostosowano się do zarządzenia. Wiado-

li szpital, kościół pw. św. Michała oraz

mo, że jeszcze do końca XIV w. siostry

zabudowania

przykościelne.

Często

stosowano zamienną nazwę dla kościoła, potocznie nazywając go krzyżowym
– Kreuzkirche. Określenie to zapewne
wzięło swój początek od nazwy zakonników – krzyżowców. Najprawdopodobniej pierwotny kościół szpitalny był
orientowany zgodnie ze średniowieczną
tradycją architektury sakralnej a jego
prezbiterium usytuowane prostopadle
względem drogi. Potwierdzenie tej tezy
można odnaleźć w porównaniu dwóch
przekazów ikonograficznych: pierwszy
to plan widokowy miasta wg rysunku
z 1623 r., drugi zaś to widok perspekKościół św. Michała w 1623 r. - oznaczony literą G,
fragment planu miasta – zbiory Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy
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tywiczny z lat 1743-1747 Fryderyka
Bernarda Wernera. Pierwsza rycina
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przedstawia kościół św. Michała – jeszcze przed pożarem – jako orientowany,
jednonawowy, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i centralnie umieszczoną nad nawą sygnaturką. Werner
ukazał kościół po odbudowie. Jest to
jeden z pierwszych przekazów ikonograficznych ukazujący kościół św. Michała
i komandorię w układzie, jaki zachował
się do dzisiaj.
Świdnicka komandoria na przestrzeni lat
przeżywała wzloty i upadki. Od momentu przejęcia szpitala przez krzyżowców

Kościół św. Michała
(ryc. F. B. Werner, poł. XVIII w.)

ich majątek wciąż się powiększał. Zakon
był wspierany przez różne warstwy spo-

cjum. W 1438 r. krzyżowcom udało się

łeczne, np. biskup Tomasz II, w końcu

nawet zakupić od gminy żydowskiej łaź-

XIII w., uwolnił go od dziesięciny a rów-

nię. Zakon czerpał swoje dochody z zie-

nie mocno dotowali działalność zakonni-

mi, czynszów, winnic i młynów. Taki

ków mieszczanie świdniccy. Mieszczanin

stan rzeczy utrzymywał się do początku

Leo podarował dochód jednego ze swych

1 poł. XVII w., kiedy to wybuchła woj-

młynów, który później stał się młynem

na trzydziestoletnia, a reformacja zaczęła

szpitalnym, a w 1335 r. zakonnicy we-

„zbierać swoje plony” na Śląsku. Wów-

szli w posiadanie winnic poza miastem.

czas

Nawet sam książę świdnicki Bolko II

dziewięćdziesiątych XVII w. kościół był

w 1340 r. uposażył komandorię i obda-

nieużytkowany, jednak krzyżowcy utrzy-

rował ją licznymi legatami. W 1347 r.

mali patronat nad własnością komendy,

zakonnicy zawarli porozumienie z radą

choć nie obyło się bez pomocy zakonu

miejską i odtąd mieli zajmować się tylko

macierzystego z Wrocławia (urząd kom-

opieką duszpasterską, natomiast kurate-

tura pełnił wówczas przeor z placówki

lę materialną pozostawić w gestii rady.

wrocławskiej). Dopełnieniem upadku

W zamian rajcy hojnie uposażyli hospi-

komandorii był pożar w 1633 r., który

komandoria podupadła. Od lat

strawił zabudowę przedmieść południowych i południowo-wschodnich, w tym
budynki kościołów św. Mikołaja i św.
Michała, komandorię i szpital.
Pomimo iż krzyżowcy wynajęli wszystkie
swoje zasoby mieszkalne, nie byli w stanie
zebrać potrzebnej kwoty do odbudowy
kościoła i komandorii. Po raz kolejny pomocną dłoń zakonnikom podała macierzyKościół św. Michała, fragment planu miasta
(ryc. F. B. Werner, poł. XVIII w.)
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sta jednostka św. Macieja we Wrocławiu.
Magnet – mistrz wrocławskiego zakonu
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Przeprowadzona

przez

rząd

pruski

w 1810 r. powszechna sekularyzacja
dóbr kościelnych i zakonnych sprawiła,
że w 1811 r. własność krzyżowców przejął magistrat, kończąc pewien spójny
etap w dziejach komendy. Od tego momentu obiekty poklasztorne przechodziły z rąk do rąk. Już na przełomie roku
1811 i 1812 odkupił ją Johann Joseph
Ditrich, który podzielił wnętrze kościoła na dwie kondygnacje, przystosowując
Kościół św. Krzyża w 1865 r. - zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

je do celów mieszkalnych. Musiały to
być niezwykłe wnętrza, gdyż na zapro-

– przekazywał świdnickim krzyżowcom

szenie nowego gospodarza gościł w nich

czynsz z podwrocławskich wiosek, dzię-

sam car Rosji Aleksander I. Pomimo

ki czemu w latach 1717-1719 odbudowano

bardzo reprezentacyjnego charakteru

kościół i wzniesiono wieżę, a w 1725 r. bu-

zaadaptowanego kościoła, Ditrich od-

dynek komandorii. Zmieniono usytuowanie

sprzedał nieruchomość i przeprowadził

świątyni – linia zabudowy kościoła i koman-

się do nowo wybudowanej posiadłości

dorii była równoległa do drogi. Podczas pro-

w Mokrzeszowie. Kolejny właściciel za-

wadzenia prac nad umocnieniami twierdzy

gospodarował parter kościoła na skład

świdnickiej rozebrano młyn szpitalny, gdyż

towarowy, natomiast górna kondygnacja

mógł stać się słabym punktem podczas

była wykorzystywana okazjonalnie przez

oblężenia miasta. Pierwotnie znajdował

radę miejską a także od 1845 r. przez

się po lewej stronie „Młynówki”, po li-

Kościół Niemiecko-Katolicki. Kolejnym

kwidacji wzniesiono go na terenie ogro-

właścicielem (od 1861 r.) kościoła i ko-

dów zakonu.

mandorii wraz z ogrodem została loża

Obecny pl. Wolności ok. 1940 r. - zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
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wolnomularska „Herkules”, która pozostawiła charakterystyczne ślady swojej bytności w elementach dekoracji.
Wreszcie kościół oraz pozostałe budynki po krzyżowcach z czerwoną gwiazdą zakupił w 1865 r. za kwotę 10 tys.
talarów proboszcz fary miejskiej Hugo
Simon. W latach 1865-1868 przeprowadzono prace budowlane, które barokowemu obiektowi nadały klasycystyczny
wystrój. W tym czasie proboszcz fary
miejskiej powierzył świątynię ponownie
przybyłym do miasta jezuitom. Jednak
nie nacieszyli się oni obiektem zbyt długo, bo już w 1873 r. władze pruskie po-

Czasza kopuły nakryta tzw. czeską kapą
(fot. W. Rośkowicz)

nownie usunęły ich z miasta. W 1868 r.
przywrócono funkcję sakralną kościo-

stwo dopiero w 1894 r. Do początku lat

ła i zmieniono oficjalnie wezwanie na

dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku

Świętego Krzyża. Od 1874 r. w dawnym

w byłej komandorii odbywały się lekcje

budynku komandorii utworzono dom

katechezy, miały tu też siedzibę Klub In-

dziecka prowadzony przez zgromadzenie

teligencji Katolickiej oraz biblioteka pa-

sióstr jadwiżanek, uznany przez pań-

rafialna. Obecnie w budynku komendy
mieści się Centrum Charytatywne Caritas Diecezji Świdnickiej im. ks. Hugo
Simona.
Odbudowy kościoła Świętego Krzyża
w latach 1717-1719 dokonał doświadczony architekt, który swobodnie poruszał się w nowatorskich rozwiązaniach
stylistyczno - formalnych doby baroku,
z wyraźnie akcentowanej proweniencji
czeskiej. Autorstwo nie jest potwierdzone w źródłach, choć przypisuje się je
Kilianowi Ignacemu Dientzenhoferowi.
Z pewnością mamy do czynienia z założeniem architektonicznym w typie Počapli. To właśnie tu, w świątyni św. Krzyża,
po raz pierwszy na Śląsku przesklepiono
nawę kopułą, co czyni obiekt niezwykle
ciekawym i cennym.
Odbudowany kościół usytuowany był

Ołtarz główny (fot. M. Turzańska)
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już równolegle do drogi. Takie rozwiąza-

5

z głębokiego wprowadzenia do wnętrza
masywnych filarów ściany południowo-wschodniej. Skrywają one ciągi komunikacyjne – wykute kręte schody prowadzące na ambonę, a drugie na emporę
organową i dalej na strych. Masywne filary i przeciwległe słupy przyścienne spowodowały fragmentację wnętrza. W ten
sposób uzyskano dodatkową przestrzeń
od strony południowo-wschodniej, która służy jako zakrystia. Czworoboczna
nawa została nakryta kopułą na planie
owalu, o niskim wysklepieniu. Zarówno prezbiterium, empora muzyczna jak
i poprzeczne ramiona krzyża zostały oddzielone od kopuły masywnymi gurtami
Ołtarz boczny z wizerunkiem św. Ignacego Loyoli
(fot. M. Turzańska)

i nakryte kapą czeską z lunetami. Klarowność wnętrza została spotęgowana
ogromną ilością światła, jakie wpada do

nie mogło być spowodowane zmianami

wnętrza przez stosunkowo duże otwory

w sposobie zagospodarowania parceli,

okienne z nowymi jasnymi witrażami.

jaką posiadali krzyżowcy (budowa mły-

Wyposażenie świątyni nie jest tak oka-

na na terenie ogrodu klasztornego). Bry-

załe jak można by oczekiwać od baro-

ła świątyni to współgrający układ geometryczny. Nieco monotonną kubaturę
kościoła od strony północno-zachodniej
urozmaica czworoboczna wieża (4 m x
4 m) nakryta cebulastym hełmem. Całość
zwieńczona jest puszką na iglicy z metalowym krzyżem oraz gwiazdą krzyżowców. W przyziemiu wieży umieszczono
wejście do kościoła ozdobione portalem
opracowanym w tynku. Świątynia ta to
budowla centralna, pozornie symetryczna, wnętrze zostało rozplanowane na
założeniu krzyża greckiego prostokątnie
zamkniętego, wpisanego w czworoboczny rzut (22,6 m x 13 m). Kościół traci
idealną harmonię poprzez wyładowanie
linii bryły północno - wschodniej i południowo - zachodniej (oś poprzeczna).
Nieregularności planu wynikają również
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Ołtarz boczny z wizerunkiem św. Franciszka
Ksawerego (fot. M. Turzańska)
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świętych

(najprawdopodobniej

jezu-

ickich). Ornamentyka snycerki o charakterze lustrzanego odbicia sugeruje,
że malowidła te już wcześniej pełniły
funkcję flankującą. Wielce prawdopodobne jest, iż przywędrowały one do
tego wnętrza wraz z jezuitami. Podobną
wędrówkę odbyły obrazy z ołtarzy bocznych. Ich bogata snycerka akantowych
form ram wykazuje analogię z oprawą
obrazów zawieszonych w nawie głównej
fary miejskiej. Dodatkowym argumentem świadczącym za taką proweniencją
dzieł jest fakt, iż zobrazowani zostali św.
Ignacy Loyola i św. Franciszek Ksawery
– założyciele zakonu jezuitów. Na ściętycm filarze flankującym łuk tęczowy
umiejscowiono ambonę. Jej korpus zdo-

Figura św. Michała Archanioła
(fot. M. Turzańska)

bią płaskorzeźby czterech ewangelistów,
a baldachim wieńczy figura św. Józefa

kowego obiektu, wręcz sprawia wra-

oraz po przeciwnej stronie św. Michała

żenie

Archanioła z łacińskim napisem na tar-

zgromadzonego

przypadkowo.

Nie umniejsza to jednak wartości poszczególnych

elementów.

Przestrzeń

prezbiterium wypełnia neobarokowy,
trójkondygnacyjny,

architektoniczny

ołtarz z centralnie umieszczoną sceną
ukrzyżowanego Chrystusa. W II kondygnacji zobrazowano Trójcę Świętą, całość zaś dopełnia monogram IHS w III
kondygnacji. Program ideowy ołtarza
głównego ściśle związany jest z jezuitami. Zostało to podkreślone obecnością
figur świętych charakterystycznych dla
Towarzystwa Jezusowego, jak i chrystogramu, który stał się ich symbolem. Scena główna w ołtarzu stanowi nawiązanie
do nowego wezwania kościoła. Jeszcze
nie tak dawno ołtarz główny oskrzydlały dwa, dużych rozmiarów, oprawione
w drewniane, polichromowane i złocone
ozdobne ramy płótna przedstawiające
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Ambona (fot. M. Turzańska)
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dział. Wybrzuszenie linii zabudowy północno-wschodniej ściany zostało ujęte
w wiązki potrojonych kompozytowych
pilastrów

akcentowanych

pionowym

boniowaniem. Osie skrajne zakomponowano symetrycznie, zamknięte pojedynczym pilastrem i pionowym pasem boni.
Nad kapitelami widnieje impost w formie wyładowanego przerywanego gzymsu o charakterystycznym dzbanuszkowatym profilu (charakterystyczny dla „stylu
Dientzenhofera”), który bezpośrednio
Zmartwychwstanie - obraz w pendentywie kopuły (fot. M. Turzańska)

wspiera gzyms koronujący. Ściany przepruto wielkimi otworami okiennymi,

czy Quid ut Deus? (Co, jeśli nie Bóg?),

w osi środkowej zamknięte półkoliście

która przypomina o dawnym wezwa-

ponad dekoracją w formie skrzyżowa-

niu kościoła. Uwagę przykuwają obra-

nych liści palmy, zaś otwory okienne

zy w pendentywach. Choć bardzo już

w osiach skrajnych zostały zamknięte

zniszczone, to można na nich zobaczyć

prostokątnie. Ponad nimi znajdują się

sceny: Zwiastowania Najświętszej Marii

wydatne trójkątne naczółki. Architekt

Panny, Matkę Boską z Dzieciątkiem i św.
Józefem, Ostatnią Wieczerzę, Chrystusa
Zmartwychwstałego. Całości wyposażenia dopełniają umieszczone na emporze
muzycznej organy pochodzące z 1867 r.,
zbudowane najprawdopodobniej przez
Krystiana Gottlieba Schlaga. Jest to
instrument o trakturze mechanicznej,
do którego powietrza dostarczają trzy
miechy klinowe. Skromny prospekt
organowy o dominujących akcentach
wertykalnych dysponuje 33 srebrnymi
piszczałkami, pedałem i dwiema klawiaturami.
Przebudowa w latach 1865-1868 nadała
świątyni klasycyzujący charakter, głównie w odbiorze zewnętrznym. Zabieg
ten samoistnie spowodował nabranie
cech reprezentatywnych przez elewację
boczną (od strony ulicy) i przejęcie roli
fasady. Dwukondygnacyjna, trójosiowa
elewacja ukazuje prosty, przejrzysty po-

8

Drzwi z bogatą dekoracją snycerską prowadzące do
zakrystii (fot. M. Turzańska)
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zmyślnie przeplótł pionową artykulację

stii kościoła. Na ścianie sieni przejaz-

z horyzontalnymi elementami, nadając

dowej zachował się malowany na blasze

głównej elewacji pełnoplastyczny, malar-

znak krzyżowców z czerwoną gwiazdą

ski charakter. Za pomocą wklęsłości i wy-

- w części centralnej znajduje się tarcza

pukłości oraz gry światła elewacja wydaje

czteropolowa, dzielona w krzyż, z her-

się być wprawiona w ruch. Prostota i sy-

bem krzyżowców w polu sercowym; tar-

metryczność, a zarazem jej organiczność

czę wieńczy mitra książęca oraz miecz.

wprowadzają odbiorcę w mylny osąd do-

Wokół tarczy widoczny jest łaciński

tyczący bryły kościoła. Pieczołowicie do-

napis. Architektoniczna struktura ko-

brane elementy fasady odwracają uwagę

mandorii nie uległa wielkim zmianom.

od kanciastych form elewacji ogrodowej.

Zarówno klatka schodowa jak i wnętrza

Podczas

prze-

mieszkalne oraz gospodarcze przeskle-

budowy połączono kościół św. Krzyża

pione są kolebką z lunetami, a wysklepki

z niewielkim dwukondygnacyjnym bu-

zdobią opracowane w tynku wielołucz-

dynkiem komandorii, a to za sprawą za-

ne otoki. Szczególną uwagę na klatce

budowania wjazdu na podwórze. Scale-

schodowej zwracają półkoliste nisze za-

nie tych elementów stworzyło szczelnie

kończone motywem muszli. W niszach

wypełnioną dwukondygnacyjną pierze-

pokrytych polichromią ustawiono figury

ję od strony ulicy. W sieni przelotowej

świętych: św. Józefa (brak atrybutu) i św.

znajdują się rzeźbiarsko opracowane

Jadwigi Śląskiej. W jednej z sal I piętra

drewniane drzwi prowadzące do zakry-

zachowała się barokowa podłoga dębo-

Figura św. Józefa z Dzieciątkiem - klatka schodowa w
komandorii (fot. M. Turzańska)

Figura św. Jadwigi Śląskiej - klatka schodowa w
komandorii (fot. M. Turzańska)

dziewiętnastowiecznej
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wo - mahoniowa. Z czasów masońskich
ocalały okucia drzwiowe o niezwykle
interesującym motywie ćmy – jednym
z symboli wolnomularskich.
Historii kościoła św. Krzyża nie da się
opisać bez historii Zakonu Krzyżowców
z Czerwoną Gwiazdą. Badając szczegóły
dziejów świdnickiej komendy, zauważyć
można pewną symbiozę pomiędzy zakonem a mieszkańcami miasta. Bez wsparcia zamożnych mieszczan, książąt czy
biskupów krzyżowcom nie udałoby się

Okucie drzwiowe z motywem ćmy
(fot. W. Rośkowicz)

stworzyć tak dobrze prosperującej jednostki, która w podzięce za otrzymane

na ukształtowanie się pozornie prostej

łaski niosła pomoc chorym. Na burzliwe

architektury, kryjącej w swoich murach

losy kościoła oddziaływały różne czyn-

świadectwo zamierzchłych czasów.

niki: polityczne, materialne, religijne,
a nawet klęski żywiołowe. Wpłynęły one

Monika Turzańska

Widok na nawę główną i prezbiterium (fot. M. Turzańska)

Świdnica, 2016
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HANDEL ŚWIDNICKI
W ŚREDNIOWIECZU

Ś

widnica została założona nad

czworoboczny rynek pełniący funkcję

rzeką

przecinającą

placu targowego. Wkrótce w bloku

rozległą równinę rozciągającą

śródrynkowym wzniesiono Dom Ku-

się u podnóża Sudetów. Miasto po-

piecki (teatrum mercatorium) wymie-

wstało na szlaku handlowym zwanym

niony w dokumencie z 1291 r. Jego

drogą podsudecką lub czeską (Semita

dolna część pełniła funkcję handlową,

Bohemiae), która krzyżowała się tutaj

natomiast w górnej znajdowała się sie-

ze szlakiem biegnącym z Wrocławia do

dziba rady miejskiej. W tym samym

Pragi przez Kąty Wrocławskie, Świdni-

roku książę świdnicki Bolko I zezwolił

cę, Bolków i Kamienną Górę. Mimo

na wystawienie obok Domu Kupiec-

że nie zachowały się wiadomości o ist-

kiego 32 kramów bogatych kramarzy.

nieniu dokumentu lokacyjnego, wśród

Zostały one wzniesione z cegły, a dzier-

badaczy przyjął się pogląd mówiący

żawcy za ich użytkowanie odprowadza-

o powstaniu miasta w latach 40-tych

li do kasy książęcej podatek w wysokość

XIII w. Fakt ten potwierdził dopiero

połowy grzywny1. Począwszy od wieku

dokument z 1267 r., w którym okre-

XIV liczba stoisk stale rosła. Uformowa-

ślono Świdnicę mianem civitas (mia-

ły one w różnych częściach rynku ciągi

sto).

handlowe specjalizujące się w sprzedaży

W wyniku lokacji wytyczono obszar,

określonego rodzaju towarów. Z cza-

w którego centralnej części znalazł się

sem do poszczególnych pierzei rynko-

Bystrzycą

wych przylgnęły nazwy, które świadczyły o kategorii sprzedawanych tam
artykułów. W północnej pierzei rynku
znajdowały się tzw. „podcienia solne”,
w południowej „podcienia zbożowe”,
we wschodniej „podcienia warzywne”,
a w zachodniej „podcienia chmielowe”. Ponadto po zachodniej stronie
rynku mieścił się urząd wagi miejskiej
wzmiankowany w 1330 r. W północno-wschodnim rogu bloku śródrynkowego już w 1377 r. wzniesiono tzw.
Widok bloku rynkowego
według planu Świdnicy z 1623 r.
- zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

smatruz z 15 stoiskami płócienników
i kuśnierzy. Po wielkim pożarze mia-
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1

była ochrona nabywców przed tańszy-

Widokówka z pocz. XX w.
przedstawiająca północno
– wschodni narożnik rynku
ze smatruzem zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy

mi towarami wątpliwej jakości, które
zagrażały rozwojowi świdnickiego rzemiosła i handlu. Obydwa wspomniane prawa nadane przez Henryka IV
Probusa w istotny sposób wpłynęły na
pomyślny rozwój gospodarczy Świdnicy. Świadczy o nim wzrost liczby organizacji rzemieślniczych. Wiadomo, że
w 1337 r. w mieście funkcjonowało jedenaście cechów, natomiast w 1374 r.
ich liczba zwiększyła się do szesnastu.
Przypuszczalnie Świdnica posiadała
prawo składu towarów znacznie wcześniej. Jak już wspomniano, w 1278 r.
książę wrocławski Henryk IV Probus
nadał miastu urząd szrotu, a wiadosta, który miał miejsce w 1313 r.,

mo, że z nim była związana koniecz-

z Domu Kupieckiego na obecną ulicę

ność posiadania prawa składu. Rów-

Środkową przeniesiono ławy mięsne,

nież

tzw. jatki. Oprócz tego do świdnickich

miejskiej (1330 r.) łączyło się ściśle

urządzeń handlowych należały również

z tym prawem.

ławy chlebowe, szewskie, budy śledzia-

li tam ważenia przywiezionego przez

rzy oraz kramy płócienników i nożow-

siebie towaru i od niego opłacali cło.

ników.

Jednocześnie prawo składu zobowiązy-

Rozwój

gospodarczy

wdzięczała

księciu

Henrykowi

IV

funkcjonowanie

urzędu

wagi

Kupcy dokonywa-

za-

wało obcych kupców do wystawienia

wrocławskiemu

towaru na sprzedaż w danym mieście

Świdnica

Probusowi

(1270-

1290). W jego władaniu znajdował się
teren, na którym lokowano miasto.
Probus 5 grudnia 1278 r. ustanowił
dla Świdnicy urząd szrotu. Do jego
zadań należało sprawowanie kontroli nad produkcją oraz sprzedażą wina
i piwa. Siedem lat później, w 1285 r.,
ten sam książę nadał miastu przywilej
zwany prawem mili stanowiący zakaz prowadzenia handlu i rzemiosła
w promieniu mili (około 6,5 km) od
miasta. Dotyczył on przede wszystkim
osób niezrzeszonych w cechu, zwanych partaczami. Celem prawa mili

2

Widok hali targowej z ławami mięsnymi położonymi
przy dzisiejszej ulicy Środkowej według obrazu ze
świdnickiej katedry (1695 r.)
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przez kilka dni lub tygodni. Dopiero

prawo składu na urzet barwierski wy-

po upływie określonego czasu wolno

korzystywany do barwienia tkanin na

było im podróżować dalej. Z prawem

kolor niebieski. Po wygaśnięciu linii

składu współgrał tzw. przymus drożny.

Piastów świdnicko-jaworskich, a na-

W średniowieczu tym mianem określa-

stępnie po śmierci wdowy po Bolku II

no obowiązek poruszania się kupców

- Agnieszki (1392 r.), o rozwój han-

po wyznaczonych trasach. Istniejąca

dlu na podległych sobie ziemiach za-

po drodze gęsta sieć komór celnych

biegali królowie czescy. W roku 1358

umożliwiała wyciągnięcie maksymal-

cesarz Karol IV zawarł z dożą wenec-

nych korzyści z przejazdu kupca przez

kim Giovannim Delfino (1356-1361)

pobranie ceł. Dodatkowo podróż po

porozumienie w sprawie wolnego ob-

utartych szlakach handlowych zapew-

rotu towarami z Włoch. Układ ten

niała podróżującym bezpieczeństwo

przypuszczalnie ułatwił kupcom świd-

przed rabusiami. Mimo to kupcy byli

nickim handel metalami szlachetnymi,

uprawnieni do posiadania broni, jako

m.in. weneckim złotem i srebrem, zło-

jedna z niewielu ówczesnych grup spo-

tem płatkowym, złotymi i srebrnymi

łeczności miejskich.

wstążkami. Oprócz tego sprowadzano

Przełomowym momentem dla mia-

również pieprz, szafran, imbir, cukier,

sta był rok 1290, kiedy to w wyniku

rodzynki, ałun, mydło, kredę, siarkę

podziałów sukcesyjnych księstwa wro-

i inne towary.

cławskiego, które nastąpiły po śmierci

Kupcy

Henryka IV Probusa, Świdnica stała się

i zróżnicowaną grupę. Najbardziej

stolicą samodzielnego księstwa. Dalszy

znaczący byli hurtownicy. Zajmowali

rozkwit gospodarczy miasta dokonywał

się głównie handlem w skali między-

się pod rządami suwerennych władców:

narodowej, ale prowadzili również

Bolka I Surowego (1290-1301), Bernar-

handel detaliczny. Tym ostatnim trud-

da (1301/1308-1326) i Bolka II Małego

nili się również kramarze i sukien-

świdniccy

stanowili

Złoty floren Bolka II
- zbiory H. Adlera

liczną

(1326-1368). Szczególnie ostatni z nich
prowadził z rozmachem politykę wewnętrzną i zewnętrzną księstwa. Podczas
swoich rządów doprowadził do uporządkowania ustawodawstwa w zakresie
sądownictwa, nadał miastu prawo bicia
złotych florenów, a w 1345 r. uzyskał
od swojego wuja Kazimierza Wielkiego
przywilej wolnego przejazdu kupców
świdnickich na Ruś, co miało ułatwić
handel ze wschodem Europy. Kupcy
ze Świdnicy wywozili tam m.in. piwo,
sukno, płótno i garbowane skóry. Następnie książę Bolko II przywilejem
z 23 marca 1356 r. nadał Świdnicy

Zachowany budynek wagi miejskiej na poznańskim
rynku (fot. A. Dudzińska)
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przekupnie, którzy nie posiadali kramów, ale handlowali różnymi towarami na bocznych ulicach, przy kościołach i bramach miejskich.
Miejscowa

produkcja

rzemieślnicza

znajdowała wielu odbiorców poza miastem. W Świdnicy odbywały się cotygodniowe targi, a później także jarmarki. Targi organizowano w czwartki,
a następnie też w soboty. Podczas ich
trwania dokonywano wymiany produktów rolnych i hodowlanych na towary wytworzone w mieście. Warunki,
na jakich odbywano targ, ustalał książę. Aby móc handlować, sprzedający wnosili do kasy miejskiej ustaloną
opłatę od stoiska. W przeciwieństwie
do targów, jarmarki miały ściśle określony charakter i ustalone dni w roku.
Początkowo organizowano w Świdni-

Kramarz - rycina
średniowieczna

Herb doży weneckiego
Giovanniego Delfino
(1356-1361)
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nicy. Kramarze posiadali stałe kramy

cy dwa duże doroczne targi. Z czasem

w Domu Kupieckim, natomiast su-

liczba ta wzrosła do czterech. Pierwszy

kiennicy zajmowali się hurtowym han-

odbywał się około pierwszej niedzie-

dlem suknem z prawem sprzedaży tka-

li Wielkiego Postu zwanej Invocavit,

niny na łokcie. Przywilej ów otrzymali

drugi na św. Urbana (5 maja), później

w 1285 r. od Henryka IV Probusa,

na św. Dominika (6 sierpnia) oraz je-

a w 1326 r. potwierdził go książę Bol-

sienny na św. Galla (16 pażdziernika).

ko II. Sukiennicy sprowadzali tkaniny

Na ostatnim z nich handlowano głów-

z Gandawy, Ypern, Brukseli, Włoch,

nie bydłem. O jego randze świadczy

a także z pobliskiego Wrocławia. Kra-

cło, które przynosiło miastu dochód

marze zwykle handlowali określonym

w wysokości 15-20 tys. talarów. Za

asortymentem towarów, m.in. kwie-

ponadregionalnym charakterem tego

cistym i gładkim aksamitem, atłasem,

jarmarku przemawiało uczestnictwo

adamaszkiem, wstążkami jedwabnymi

kupców m.in. z Pragi, Drezna, No-

i półjedwabnymi, frędzlami, guzikami

rymbergii czy Lipska. W późniejszym

i pończochami angielskimi. W Świdni-

czasie rozpoczęto również organiza-

cy funkcjonowali również kupcy śred-

cję jarmarków na wełnę. W XVIII w.

nio zamożni wywodzący się z krama-

odbywały się one na św. Urbana oraz

rzy. Prowadzili drobny handel i mieli

św. Galla i trwały około trzech dni.

prawo detalicznej sprzedaży wyrobów

W 1344 r. książę Bolko II zezwolił

nabywanych od rzemieślników. Kon-

również na odbywanie w Świdnicy tar-

kurencję dla kramarzy tworzyli tzw.

gu solą. Handel tym towarem prowa-
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dzono na stoiskach zlokalizowanych
przy ul. Wysokiej (obecnie ulica Kazimierza Pułaskiego). W handlu obowiązywało wiele ograniczeń i szczegółowych zarządzeń. Każdy, kto ich
nie przestrzegał, płacił wysokie kary.
Funkcjonowały

przepisy

targowe,

które miały ochraniać regularny handel. Nad ich przestrzeganiem czuwał
mistrz targowy. Do jego obowiązków

Plomba świdnicka z XVI w. (?)
przedstawiająca dzika

należało pilnowanie jakości sprzedawanych towarów oraz kontrolowanie,

papier sprzedawany m.in. do Krakowa

czy sprzedawcy prawidłowo używają

i Poznania. Papiernia funkcjonowa-

odpowiednich miar.

ła od 1505 r. Jej wyroby sygnowano

Głównym produktem, który rozsła-

znakiem wodnym, który przedstawiał

wił Świdnicę w Europie, było piwo.

jeden z elementów herbu miasta - dzi-

Przywilej jego warzenia i sprzedaży

ka. Często można obserwować rów-

posiadali karczmarze. Piwo świdnic-

nież inny znak wyobrażający głowę

kie szynkowano w innych miastach,

byka z umieszczonym między rogami

w których zakładano tzw. piwnice

krzyżem, wokół którego wije się wąż.

świdnickie. Posiadały je m.in.: Kra-

Pozostawał on symbolem św. Łukasza

ków, Toruń, Wrocław, Praga, Buda czy

– patrona malarzy oraz pisarzy. Jako

Heidelberg. Piwo świdnickie znane

uniwersalnego znaku wodnego używa-

było również we włoskiej Pizie. Do-

no go również w innych papierniach.

skonała jakość miejscowego trunku

Świdnicki papier był sprzedawany

często powodowała zakazy jego szyn-

m.in. do Krakowa i Poznania.

kowania w innych miastach. Taki zakaz

Znakomita passa w dziejach świdnic-

obowiązywał przez jakiś czas w Brzegu

kiego handlu była przeplatana też okre-

czy Wrocławiu. Rozkwit świdnickiego

sami gorszej koniunktury, np. w czasie

browarnictwa trwał nieprzerwanie od

wojen husyckich w 1 poł. XV w. Za-

XIV do XVI w. Z drugiej strony raj-

istniały wówczas trudności związane

cy, pod których zarządem pozostawała

z brakiem przejazdu przez ziemie cze-

miejscowa piwnica ratuszowa, trzyma-

skie, na których rozgrywał się konflikt.

li pieczę nad handlem piwem i winem

Z tej przyczyny obserwowano również

pochodzącym z innych miast. Szyn-

dotkliwy spadek liczby studentów po-

kowano w niej głównie lokalne piwo

chodzących ze Śląska na uniwersytecie

wrocławskie, dzierżoniowskie czy po-

w Wiedniu (zał. 1365 r.). Ciężkie cza-

chodzące z Hradec Králové. Mimo że

sy dla świdnickiego handlu nadeszły

Świdnica znajdowała się poza grani-

ponownie w 1 poł. XVI w. W 1517 r.

cami Królestwa Polskiego, prowadzi-

miejscowa mennica rozpoczęła wybi-

ła z nim ożywiony handel. Poza gra-

janie srebrnych półgroszków przypo-

nicami Śląska ceniony był świdnicki

minających półgroszki polskie, które
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dodatkowe monety. Temu procedero-

Kwit wyszynku piwa
ze świdnickiej piwnicy
ratuszowej z lat 20-tych
XVI w. - zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy

wi, rujnującemu skarb Korony Polskiej, kres położył król Zygmunt Stary.
W 1518 r. zakazał używania półgroszków świdnickich na terenie Królestwa
Polskiego. Wydarzenia te przyczyniły
się do wybuchu niezadowolenia w mieście, czyli tzw. rewolucji monetarnej
(Pölerei), która miała miejsce w latach
1520-1524. Jednak w rzeczywistości
prawdziwą klęskę przyniosła Świdnicy
wojna trzydziestoletnia (1618-1648),
która ją wyludniła, a reszta mieszkańbyły o 10% cięższe. Monety o wyższej wadze przywożono do Świdnicy

ców została silnie spauperyzowana.
		

Agnieszka Dudzińska

i tu przebijano na lżejsze półgroszki.
Z pozostałych nadwyżek wypuszczano

1)

1 grzywna to ok. 198 g srebra.

Skład towarów kupca - rycina średniowieczna

Świdnica, 2016
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NIEMIECKIE
MUZEA
W ŚWIDNICY
Muzeum Miejskie (Städtisches Museum)
Idea założenia muzeum w Świdnicy powstała przed I wojną światową. Starania
w tym kierunku podjął nadburmistrz miasta Bernhard Kaewel. W 1911 r. powołał
do życia Stowarzyszenie Muzealne (Mu-

stawowej nr 315 na placu Wojska Polskie-

seumsverein). Miało ono na celu popula-

go). Do ekspozycji wykorzystano gabloty

ryzację pomysłu utworzenia, zdobywanie

i oszklone szafy (już w nie najlepszym

funduszy oraz pozyskiwanie eksponatów.

stanie), których używano w 1911 r. na

Zalążkiem zbiorów miały być cenne pa-

Wystawie Rzemiosła i Przemysłu w Świd-

miątki przechowywane w ratuszu oraz bu-

nicy. Tak więc niewielkim kosztem udało

dynku dawnego smatruza (hali targowej)

się utworzyć zalążek muzeum. Jego po-

mieszczącego się w kamienicy na Rynku

wstanie, nawet w tak ograniczonej formie,

pod nr. 38. Wśród nich znajdowały się

pozytywnie wpłynęło na dalszy rozwój tej

puchary z cyny i srebra (w tym wilkom

placówki. Przyczyniło się do pozyskania

cechu piekarzy)1, sztandary, mundury

nowych eksponatów oraz ułatwiło zdoby-

straży obywatelskiej z okresu Wiosny Lu-

wanie środków finansowych. 1 września

dów (1848 r.), obrazy, broń (w tym miecz

1927 r. kierownikiem Muzeum Miejskie-

księcia Bolka I) i wiele innych cennych za-

go został Theo Johannes Mann. Mimo

bytków. Zbiory były jednak za małe, aby

że pochodził z Górnych Łużyc i przybył

na ich bazie utworzyć muzeum. Dzięki

do Świdnicy dopiero w 1920 r., bardzo

Podczas „Festynu Bolka”
w 1911 r. prezentowano
miecz ks. Bolka
– zbiory H. Adlera

Sala posiedzeń Rady
Miejskiej Świdnicy
w dawnym smatruzie
– zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy

działaniom władz miasta i Stowarzyszenia
Muzealnego powstał jednak cenny zbiór,
który mógł stać się w przyszłości podstawą
do organizacji muzeum. Wybuch I wojny
światowej przerwał prace nad jego tworzeniem, zaś Stowarzyszenie Muzealne istniało tylko z nazwy. Również pierwsze lata
powojenne nie były odpowiednie do jego
założenia. W 1926 r. ożywiło działalność
Stowarzyszenie Muzealne. Wiosną 1927 r.
zgromadzone dotąd zbiory wystawiono
w pomieszczeniu Katolickiej Szkoły dla
Dziewcząt (obecnie budynek Szkoły Pod-
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Willa „Morys Ruh”
przy ul. Muzealnej 4
– zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy

Pomieszczenie Muzeum
w willi „Morys Ruh”
– zbiory H. Adlera

związał się z miastem. Popularyzował jego

ne i opisane zbiory zostały przeniesione do

dzieje, a ponadto zajmował się dzienni-

trzech pomieszczeń na parterze dawnego

karstwem, malarstwem i szeregiem innych

klasztoru Kapucynów (wcześniej znajdo-

form działalności kulturalnej. Dzięki jego

wał się w nich przytułek). W budynku

staraniom prace nad organizacją Mu-

tym był również Urząd Meldunkowy.

zeum znacznie zintensyfikowano. W tym

Wspomniane pomieszczenia Muzeum

okresie w jego zbiorach było 270 ekspo-

musiało opuścić w 1939 r., gdyż potrze-

natów. W związku z tym, że pomieszcze-

bował ich Urząd Meldunkowy. Zbiory

nie, w którym tymczasowo eksponowano

przeniesiono wówczas do znajdującej

zbiory, było niezbędne na potrzeby szkoły,

się naprzeciwko willi „Morys Ruh” przy

zaistniała konieczność przeniesienia ich

dzisiejszej ul. Muzealnej 4 (stąd powo-

w inne miejsce. W 1931 r. uporządkowa-

jenna nazwa tej ulicy). Na ekspozycje
przeznaczono dziewięć pomieszczeń na
parterze. Muzeum otwarto w nowym
obiekcie w sierpniu 1939 r. W pierwszej
sali znajdowały się zabytki archeologiczne, w tym słynna świdnicka zapinka datowana na lata 1000 – 800 p.n.e., trzy
zrekonstruowane groby popielnicowe
ludności kultury łużyckiej znalezione
w 1938 r. na wojskowym placu ćwiczeń
w Słotwinie oraz zabytki neolityczne
z okolic Lutomi. W kolejnych pomieszczeniach wystawiano eksponaty związane szeroko z dziejami miasta: mundury,

2
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broń (w tym miecze), tłoki do bicia monet, plany miasta i twierdzy, konew cechu mydlarzy, puchar cechu rzeźników.
W jednej z witryn umieszczono kolekcje
śląskiego szkła i kryształów (szlifowanego
oraz grawerowanego). Znakomitym eksponatem była bogato zdobiona barokowa
szafa z XVIII w., wykonana przez świdnickich stolarzy. Wystawiono również zabytki
związane z kulturą ludową: meble, ubiory, czepce, warsztat tkacki. Nie brakowało
muzealiów związanych ze sztuką kościelną,
jak również naczyń porcelanowych, fajansowych i cynowych, czy też lad cechowych
rzemieślników świdnickich2. Przypomniano również postacie sławnych świdniczan,
umieszczając odlewy ich wizerunków: cesarzowej Anny świdnickiej (trzeciej żony
cesarza Karola IV Luksemburskiego), Carla Gottlieba Suareza (twórcy powszechnego pruskiego prawa krajowego) oraz barona Manfreda von Richthofena.
Wydarzenia II wojny światowej utrudniały normalne funkcjonowanie Muzeum, które w tych trudnych czasach,
mimo wszystko, powiększało zbiory. Na
początku 1945 r. znajdowało się w nim
ok. 3100 eksponatów, z których duża część
musiała być przechowywana w magazynie
(ze względu na szczupłość pomieszczeń

Muzeum Richthofenów

wystawienniczych). W tym okresie istniały

(Richthofen Museum)

plany przeniesienia Muzeum z powrotem

29 kwietnia 1933 r. w domu Manfreda i Lo-

do byłego klasztoru Kapucynów, jednakże

thara von Richthofenów – znanych lotników

nie zostały one zrealizowane. Pod koniec

z okresu I wojny światowej – z inicjatywy ich

wojny najcenniejsze zabytki zapakowano

matki otwarto poświęcone im muzeum. No-

do skrzyń i przewieziono do dworku zna-

siło ono nazwę „Richthofen Museum” i mie-

nej rzeźbiarki Dorothei von Philipsborn

ściło się w willi przy obecnej ul. Władysława

w Strzelcach Świdnickich. Po wojnie

Sikorskiego 19. Na ekspozycję przeznaczo-

eksponaty niemieckiego Muzeum Miej-

no pięć pomieszczeń na pierwszym piętrze.

skiego zostały wywiezione ze Świdnicy

Wystawiono w nich ordery słynnych lotni-

i nie ma ich w zbiorach Muzeum Dawne-

ków, model samolotu myśliwskiego Albatros

go Kupiectwa.

D III, artykuły z gazet z lat 1914-1918, czę-
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Willa Richthofenów
w Świdnicy
– zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy
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Wnętrze Muzeum
Richthofenów
– zbiory D. Sienko

ści samolotów alianckich zestrzelonych przez

uruchomiono ekspozycję poświęconą za-

braci Richthofenów, ich portrety, broń oraz

pewne królowi Prus Fryderykowi II.

trofea myśliwskie. Po zakończeniu wojny

Zbigniew Malicki
Wiesław Rośkowicz

eksponaty te zaginęły i nie wiadomo, gdzie
się obecnie znajdują.
Muzeum Fryderycjańskie

1)

(Friderizianisches Museum)
W niezachowanym do naszych czasów
budynku tzw. Promenadenkaffee, w obecnym Parku Centralnym, w okresie wielkiej
Wystawy Rzemiosła i Przemysłu w 1911 r.

2)

Puchar służący do picia piwa lub wina
podczas uroczystości cechowych. Podczas
powitania musiał zostać opróżniony przez
nowo przybyłych gości (nazwa pochodzi od
niemieckiego słowa willkommen - witamy).
Lada cechowa była skrzynią służącą do
przechowywania najcenniejszych przedmiotów cechowych (statut, tłoki pieczętne,
dokumenty, pieniądze).

Budynek Promenadenkaffee
w którym mieściło się
Muzeum Fryderycjańskie –
zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy
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