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FABRYKA MEBLI

Dzieje fabryki mebli w Świdnicy są 
burzliwe i ściśle związane nie tyl-
ko z historią miasta, wpisują się 

także w historię gospodarczo – ekonomiczną 
kraju. Podwaliny pod powojenny przemysł 
drzewny w  Świdnicy dały zakłady stolarskie 
istniejące jeszcze przed II wojną światową na 
terenie naszego miasta. Były to między innymi: 
Fabryka Zabawek i  Artykułów Sportowych 
przy obecnej ul. Bystrzyckiej, Fabryka Mebli 
przy ul. Bolesława Chrobrego, Fabryka Mebli 
przy ul. Kliczkowskiej (przed wojną jej właści-
cielem był Carl Wolff, który przejął obiekty po 
I wojnie światowej od firmy Schlag & Söhne). 
Z zakładów tych już parę dni po podpisaniu 
kapitulacji Niemiec utworzono Państwo-
we Zjednoczone Zakłady Drzewne nr 1 
w Świdnicy, którymi kierowała tzw. Centra-
la z  siedzibą przy ul. Bystrzyckiej. Zakłady 
podlegały Zjednoczeniu Przemysłu Drzew-
nego Okręg Dolny Śląsk w Jeleniej Górze, 
Zjednoczenie zaś Centralnemu Zarządowi 
Przemysłu Drzewnego w  Warszawie pod-
porządkowanemu Ministerstwu Przemysłu 
Lekkiego.

Pierwsze wyroby produkowane były z  su-
rowców pozostawionych przez uciekających 
Niemców. W 1945 r. wytwarzano głównie: 
zabawki, sprzęt sportowy, nieliczne meble 
biurowe, kołki szewskie, prawidła itp. Wy-
ludniona po wojnie Świdnica cierpiała na 
brak fachowej kadry. Nie było inżynierów 
ani techników branży drzewnej. Załogę 
tworzyła niewielka grupa niemieckich ro-
botników oraz pozbawieni kwalifikacji pol-
scy robotnicy wiejscy. Funkcje kierowników 
i  mistrzów pełnili rzemieślnicy – stolarze. 

Obecna siedziba 
firmy „Dolmeb” sp. z o.o. 
(fot. W. Rośkowicz)

Nagłówek formularza zamówienia fabryki Carla Wolffa z panoramą zakładu – zbiory „Dolmeb” sp. z o.o.
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tyczne przywracające sprawność maszy-
nom i  urządzeniom, zaczęto przyjmować 
do pracy młodzież w ramach Służby Przy-
sposobienia Przemysłowego (zwłaszcza po 
wyjeździe wiosną 1947 r. pracowników 
niemieckich). Zakłady zatrudniały wów-
czas 467 pracowników. 10 kwietnia zosta-
ła podpisana umowa z Państwową Fabryką 
Odbiorników Radiowych w  Dzierżonio-
wie na produkcję 1250 sztuk obudów ra-
diowych miesięcznie.
W 1948 r. do pracy przyszli pierwsi wykwa-
lifikowani technolodzy drewna, absolwen-
ci Technikum Przemysłu Drzewnego dla 
Wysuniętych Robotników w  Bydgoszczy. 
Uczniów kierował Zakład, pokrywając kosz-
ty zakwaterowania, wyżywienia oraz płacąc 
miesięczne pobory.
Rok 1949 przyniósł Fabryce zamówienie na 
produkcję wielkoseryjną obudów radiowych 
dla Zakładów Radiowych „DIORA” wyno-
szącą 200 tys. sztuk rocznie. Przy produkcji 
zmieniono technologię zabezpieczenia po-
wierzchni lakierowanych politurą szelakową 
na nitrolakier.
Od 1950 r. zakład sukcesywnie rozszerzał 
asortyment własnych wyrobów. W  seriach 
po 10 - 40 tys. sztuk rozpoczęto produkcję 
kompletów kuchennych, szaf żaluzjowych, 
łóżek, stołów, skrzynek radiowych i głośni-
kowych. W tym samym roku została zmo-
dernizowana centralna przyrzynalnia i  kle-
jarnia przy ul. Bystrzyckiej, jednocześnie 
zrezygnowano z  własnego pozysku tarcicy, 
rozpoczynając kooperację z dostawcami su-
rowców. 
Dwa lata poźniej, w  ramach kolejnej reor-
ganizacji powołano, w  miejsce Zjednocze-
nia Przemysłu Drzewnego w Jeleniej Górze, 
Centralny Zarząd Przemysłu Meblarskiego 
a zakład w Świdnicy zmienił nazwę na Świd-
nickie Fabryki Mebli (ŚFM) i odtąd podle-

Pierwszym dyrektorem został Jan Sułkowski. 
W październiku 1945 r. Zakłady Drzewne 
uruchomiły w mieście sklep spółdzielczy (dla 
pracowników) oraz stołówkę zakładową. Po 
wyczerpaniu zapasów materiałowych, jeszcze 
w  grudniu, uruchomiono pozyskanie tar-
cicy. Surowca dostarczały Lasy Państwowe, 
głównie ze Złotego Lasu. 
Plan produkcji na 1946 r. zakładał przede 
wszystkim wytwarzanie najbardziej poszuki-
wanych wyrobów na rynku, takich jak ławki 
szkolne, łóżeczka dziecięce, biurka, stoliki 
pod maszyny, wyposażenie wnętrz sklepo-
wych, kołki i kopyta szewskie. W tym roku 
po raz pierwszy rozpoczęto, w seriach liczą-
cych trzysta sztuk miesięcznie, produkcję 
skrzynek radiowych typu AGA. W 1946 r. 
powstała Związkowa Rada Zakładowa, która 
m.in. udzielała pomocy materialnej swoim 
członkom.
Przełom lat 1946/1947 przyniósł pierw-
sze zmiany organizacyjne. Zjednoczone 
Zakłady Drzewne zmieniły nazwę na Dol-
nośląskie Zakłady Przemysłu Drzewne-
go nr 1, zarząd przeniósł się do budynku 
przy ul. Kliczkowskiej (wtedy ul. Mariana 
Buczka). Kierownictwo fabryki rozpoczę-
ło porządkowanie obiektów fabrycznych, 
stworzono służby mechaniczno-energe-

Wykończanie obudowy 
radiowej w kabinie 
natryskowej (1962 r.) – 
zbiory „Dolmeb” sp. z o.o.
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dywał produkcję 32 tys. obudów do radio-
odbiorników AGA). Zakład zyskał nowe 
urządzenie – kabinę natryskową pozwalającą 
na stosowanie lakierów tiksotropowych, któ-
re po naniesieniu nie spływały ze ścian pio-
nowych obudów. W tym okresie w ŚFM 
nastąpiła stabilizacja; wszystkie oddziały 
produkowały obudowy radiowe i  gramo-
fonowe dla Zakładów Radiowych „DIO-
RA”, Warszawskich Zakładów Radiowych 
im. M. Kasprzaka i Zakładów Radiowych 
w  Łodzi. Zatrudnionych było 613 osób, 
a wartość produkcji wynosiła 24,4 mln zł. 
Nastąpiła poprawa warunków pracy - za-
instalowano wentylatory wyciągowe oraz 
zabezpieczenia maszyn i urządzeń. W tym 
czasie powstało też Zakładowe Koło Na-
czelnej Organizacji Technicznej liczące 63 
członków. Był to też okres prac i  czynów 
społecznych, w ramach których pracownicy 
m.in. zaadaptowali budynek dawnej restau-
racji przy ul. Bystrzyckiej na żłobek przyza-
kładowy, zaś w Domu Zakładowym przy ul. 
Kliczkowskiej powstało przedszkole. Zakład 
przekazał miastu nierentowny oddział (bu-

gał Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Pa-
pierniczego w Warszawie. 
Z uwagi na bliskość Zakładów Radiowych 
„DIORA” w  Dzierżoniowie Zjednoczenie 
wytypowało ŚFM jako przedsiębiorstwo 
wyspecjalizowane w realizacji zamówień dla 
przemysłu radiowego (roczny plan przewi-

Żłobek DFM – zbiory „Dolmeb” sp. z o.o.

Instrukcja obsługi radia „Podhale”, do którego 
produkowano obudowy – zbiory „Dolmeb” sp. z o.o.
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Tylko na tym jednym wyrobie fabryka zaosz-
czędziła w tym roku 116 tys. zł. 
Rok 1958 był pierwszym, w którym Fabry-
ka dysponowała większymi funduszami in-
westycyjnymi. Powiększyła się powierzchnia 
produkcyjna, wymieniono częściowo park 
maszynowy. W  sierpniu zainstalowano za-
kupione w Szwecji urządzenie do natrysku 
lakieru na gorąco tzw. thermo-spray, co po-
prawiło jakość powłoki lakierniczej i  dało 
duże oszczędności lakieru.
W 1959 r. ŚFM ufundowały pierwsze sty-
pendium dla studenta Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prężnie 
rozwijający się ruch racjonalizatorski, zaini-
cjowany przez Koło Naczelnej Organizacji 
Technicznej stworzył nowe rozwiązania kon-
strukcyjno-technologiczne i materiałowe za-
stosowane w produkcji skrzynek radiowych 
typu: „Preludium”, „Kaprys”, „Czardasz”, 
„Sonatina”. Fabryką, liczacą już wówczas sze-
ściuset pracowników, od 15 września kiero-
wał inż. Adam Śmiarowski. Zakład nawiązał 
kontakty z zakładami o podobnym profilu: 
VEB Fundegehause Industrie w NRD i Fa-
bryką Mebli w Uhrovcu w Czechosłowacji 
a w 1969 r. z Zakładami Obudów Teletech-
nicznych w Sonnebergu. 
W lipcu 1962 r. na stanowisko naczelnego 
inżyniera powołano Adama Koźbiała. Pro-
dukcja osiągnęła wartość 114 228 mln zł. 
Wyeksportowane zostały pierwsze wyro-
by: skrzynki radiowe „Menuet” do Grecji 
a „Calypso” do Anglii i na Kubę. Rozpoczę-
to nową produkcję obudów do telewizorów: 
„Tosca”, „Aladyn” i „Szecherezada”. 
W  lutym 1963 r. na stanowisko zastępcy 
dyrektora ds. administracyjno-handlowych 
został powołany mgr Norbert Seegardel, 
a w maju następnego roku dyrektorem na-
czelnym został Zdzisław Rudnik.
Rok 1965 był bardzo ważny dla Fabryki – 

dynek i parcelę) zlokalizowany przy ul. Czę-
stochowskiej. 
W marcu 1957 r. na stanowisko naczelnego 
inżyniera powołano Zygmunta Jarzębickie-
go, a od kwietnia 1957 r. dyrektorem naczel-
nym został Leopold Sztaba. Przeprowadzono 
kolejne zmiany organizacyjne: uruchomio-
no centralną modelarnię do wykonywania 
szablonów, sprawdzianów i oprzyrządowań, 
sprowadzono z  Belgii trzy generatory do 
przyspieszenia procesu klejenia skrzynek, po 
raz pierwszy zastosowano klej mocznikowy. 
O zmianach w produkcji w ŚFM było wów-
czas głośno. „Gazeta Robotnicza” pisała: do-
tychczas używane kosztowne płyty stolarskie za-
stąpiono tzw. „formatką”; jest to rodzaj cienkiej 
dykty własnej produkcji. Zakład produkuje je 
we własnym zakresie. Jej koszt za 1m3 wynosi 
4000 zł, to jest połowę kosztów płyt z drewna. 

Przedszkole DFM – zbiory 
„Dolmeb” sp. z o.o.

Klejarnia w r. 1960 – 
zbiory „Dolmeb”sp. z o.o.
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Fabrykę Mebli z Lubawki - producenta me-
bli kuchennych (jej dyrektor – inż. Edward 
Olbrycht – objął stanowisko dyrektora ds. 
handlowych). Wdrożono produkcję mebli 
młodzieżowych „Jacek”, którego projekt 
i technologię wykończenia opracował Ośro-
dek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Me-
blarskiego w Poznaniu. Fronty mebli, fotele, 
stolik lakierowane były w kolorach: czerwo-
nym, zielonym i granatowym, pozostałe ele-
menty wykonywano w okleinie jesionowej. 
Rozpoczęto także produkcję pierwszych wy-
robów: regałów „Granada” i stołów „Stabil”, 
dla szwedzkiej IKEI. Fabryka wzbogaciła 
również swoją ofertę socjalną - podpisano 
umowę o wymianie wczasów pracowniczych 
z Fabryką Mebli w Győr w Węgierskiej Re-
publice Ludowej (po 20 miejsc dla każdej 
ze stron) oraz przejęto pod zarząd Ośrodek 
Wczasów Rodzinnych w  Pogorzelicy Gry-
fickiej (w jednym turnusie mogło tu wypo-
czywać 345 osób). Kierownikiem Ośrodka 
została Janina Sapała. W tym roku wartość 
produkcji wyniosła 452 mln zł. Załoga re-
alizując dodatkowe zadania o wartości 9 mln 
zł, włączyła się czynnie do ogólnopolskiej 
akcji „30 mld”, co znalazło uznanie w prze-
słanym dyplomie od I Sekretarza KC PZPR.
W roku 1975 do Świdnickich Fabryk Mebli 

zakład obchodził 20-lecie swego istnienia, 
w  którym dwukrotnie zwiększyło się za-
trudnienie (803 pracowników w  Świdnicy 
i 173 w Jaworze), wartość produkcji wzro-
sła piętnastokrotnie, a wydajność w porów-
naniu z 1945 r. – ośmiokrotnie.W Fabryce 
zatrudnionych było wówczas 10 inżynierów 
i 3 ekonomistów.
Rok 1967 przyniósł dalsze zmiany personal-
ne: dyrektorem naczelnym został ponownie  
inż. Adam Koźbiał, a  stanowisko zastępcy 
dyrektora ds. produkcji objął mgr inż. Woj-
ciech Rogacki.
W roku 1969 do zakładu zostały przyłączone 
spółdzielnie CIS z Wrocławia i Technodrzew 
z  Dzierżoniowa a  Fabryka przyjęła nazwę 
Świdnicki Ośrodek Przemysłu Meblarskiego.
W  styczniu 1970 została przyłączona Dol-
nośląska Fabryka Mebli w  Świebodzicach 
produkująca meble tapicerowane. Powołano 
także Zakład Transportu Samochodowego 
obsługujący fabryki mebli zlokalizowane na 
terenie województwa wrocławskiego i będą-
cy jedyną placówką remontową jednostek 
transportowych polskiej branży meblarskiej. 
Kierownikiem i organizatorem ZTS był Jan 
Wodziński. W Stróżnicy koło Jeleniej Góry 
uruchomiono ośrodek kolonijny dla dzieci 
pracowników. W tym też roku fabryka otrzy-
mała Sztandar Przechodni Ministra LiPD 
za zajęcie I  miejsca we współzawodnictwie 
międzyzakładowym wśród przedsiębiorstw 
meblarskich. Na uroczystej akademii zorga-
nizowanej z  tej okazji w  Teatrze Miejskim 
sztandar z rąk wicepremiera Eugeniusza Szy-
ra odebrał dyrektor naczelny Adam Koźbiał. 
Całość uroczystości relacjonowały Polskie 
Radio i Telewizja. 
W 1972 r., po odłączeniu byłych Spółdzielni 
z Wrocławia i Dzierżoniowa, Fabryka wróci-
ła do poprzedniej nazwy: Świdnickie Fabryki 
Mebli a w kolejnym roku przyłączono do niej 

Dyrektor Adam Koźbiał przyjmuje Szatandar 
Przechodni MLiPD – zbiory „Dolmeb” sp. z o.o.



6 F A B R Y K A  M E B L I 

stały się przedsiębiorstwem produkującym 
wyłącznie meble, dostarczane nie tylko 
na rynek krajowy, ale również na eksport– 
głównie do Szwecji. 
Nadal poprawiano warunki bytowo – socjal-
ne pracowników. W Zakładzie nr 3 w By-
strzycy Kłodzkiej otwarto, wydającą 400 
posiłków dziennie, stołówkę a  w  Lubawce 
rozpoczęto rozbudowę i  modernizację za-
kładu (koszt przewidziany był na blisko 195 
mln zł). Zastępcą dyrektora ds. produkcji 
został mgr inż. Józef Daleszyński. 
W  kolejnym roku działalność gospodarcza 
przedsiębiorstwa skupiła się głównie na zin-
tegrowaniu przemysłu kluczowego i przeję-
tych zakładów terenowych w  jedną całość 
oraz dopracowaniu nowego układu organi-
zacyjnego uwzględniającego aktualny profil 
produkcji krajowej i  eksportowej. W  lipcu 
1978 r. Zakład Transportu Samochodowego 
został przekazany do nowo powstałej jed-
nostki Transmeble z  siedzibą w  Poznaniu, 
co zakończyło wieloletni proces reorgani-
zacji przedsiębiorstwa. Ostatecznie Dol-
nośląskie Fabryki Mebli tworzyły zakłady 
rozmieszczone w  Świdnicy, Świebodzicach, 
Lubawce i Bystrzycy Kłodzkiej. W 1980 r. 
przejęto jeszcze nieruchomość w  Świdnicy 
przy ul. Kraszowickiej z przeznaczeniem na 
magazyn centralny.
Mimo bardzo złego początku roku 1979 
(dużych opadów śniegu, mrozów, co spowo-
dowało zakłócenia w dostawach materiałów, 
przerwy w  dostawie prądu itd.), w  DFM 
rozpoczęto nową produkcję eksportową dla 
Szwecji: skrzynie z szufladą i ławy z oparcia-
mi, a także dla odbiorcy krajowego kanapę 
narożną „Irena”. Dzięki przedterminowemu 
wykonaniu planu eksportu Fabryka podję-
ła się wykonania dodatkowej produkcji na 
rynki krajów kapitalistycznych w wysokości 
700 tys. zł dewizowych. Wartość produkcji 

przyłączona została Bystrzycka Fabryka Me-
bli produkująca meble tapicerowane (fotele, 
taborety, kanapy rozkładane, narożnikowe 
i in.), a fabryka zmieniła kolejny raz nazwę 
na Dolnośląskie Fabryki Mebli.
Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 
17 grudnia 1975 r. i decyzją Ministra LiPD 
nr 37 z 12 marca 1976 r. do DFM zostały 
przyłączone zakłady Przemysłu Terenowego 
w  Wałbrzychu, Kłodzku i  Srebrnej Górze. 
Było to 17 niedużych zakładów o różnora-
kiej produkcji o  łącznej wartości 197 mln 
zł, które zatrudniały 964 osoby. Ostatecz-
nie DFM przejęły zakłady o  wartości pro-
dukcji 134,5 mln zł przy zatrudnieniu 739 
pracowników. W efekcie całkowita wartość 
produkcji w  DFM wyniosła 1,283 mld zł 
przy zatrudnieniu 3541 osób. Produko-
wano wówczas: komplety stołowe, kombi-
nowane, zestawy wypoczynkowe, zestawy 
młodzieżowe, meble kuchenne, pojedyncze 
meble skrzyniowe, szkieletowe i tapicerowa-
ne. W tym też roku DFM zajęła III miejsce 
w konkursie „Dolny Śląsk dla Eksportu”.
Z  początkiem 1977 r., DFM przekazały 
Zakładom Radiowym „DIORA” dwa za-
kłady produkujące obudowy teletechniczne 
(w Świdnicy i w Jaworze). Z tą chwilą DFM 

Montaż końcowy skrzynek 
radiowych (1975 r.) – 
zbiory „Dolmeb” sp. z o.o.
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo 
– Usługowe „DOLMEB” w Świdnicy,
Lubawską Fabrykę Mebli w  Lubawce, By-
strzycką Fabrykę Mebli w Bystrzycy Kłodz-
kiej, Dolnośląską Fabrykę Mebli w Świebo-
dzicach.
Dyrektorem PPHU „DOLMEB” został mgr 
inż. Leszek Gawryś. Z uwagi na problemy 
z zarządzaniem i generowane straty, 16 maja 
1994 r. Wojewoda Wałbrzyski ustanowił 
w  PPUH „DOLMEB” zarząd komisarycz-
ny, który ulokowano w Agencji Przekształceń 
Własnościowych Spółka z o. o. w Wałbrzychu. 
Zarząd ten istniał do końca 1998 r. Pełnomoc-
nikami w tym czasie byli Edward Laufer i Józef 
Ciasnocha, dyrektorami d/s produkcyjno – 
technicznych był w latach 1994/1995 mgr inż. 
Józef Daleszyński a od 1996 r. mgr inż. Bogdan 
Kutarba. Od stycznia 1999 r. do lutego 2012 za-
kładem zarządzał długoletni pracownik DFM 
Świdnica i PPUH „DOLMEB” – Stanisław 
Seweryn. 1 marca 2002 r. firmę sprywatyzo-
wano. Właścicielami zostali Bogdan Kutarba 
i Stanisław Seweryn tworzący Spółkę Meble 
z  siedzibą w Świdnicy. Zakład powrócił do 
nazwy „DOLMEB” Sp. z o.o. Zatrudnienie 

w tym roku wyniosła 1,281 mld zł, przy za-
trudnieniu 2197 osób.
Rok 1980 praktycznie był ostatnim rokiem 
tak dobrej prosperity DFM.
Mimo nasilającego się w  latach osiemdzie-
siątych kryzysu gospodarczego w Polsce, do-
tkliwych braków materiałowych i  zakłóceń 
w  działalności przedsiębiorstwa spowodo-
wanych głównie brakiem dewiz (niewielki 
udział eksportu) DFM jeszcze przez kolejne 
lata osiągała w miarę dobre wyniki. W  fa-
bryce powstały trzy Niezależne Samorządne 
Związki Zawodowe Pracowników DFM: 
w  Świdnicy – z  przewodniczącą Haliną 
Moskałą, w   Bystrzycy Kłodzkiej – z prze-
wodniczącym Krzysztofem Hamerlińskim 
i  w  Świebodzicach – z  przewodniczącym 
Stanisławem Kotlińskim.
W 1982 r. fabryka rozpoczęła działalność 
na zasadzie samodzielności, samorządności 
i samofinansowania. Przy zakładzie otwar-
to sklep „BOLKO”, a nowo wybudowana 
stołówka zakładowa świadczyła usługi ga-
stronomiczne dla pracowników. W  roku 
tym osiągnięto zysk na poziomie 121,616 
mln zł. W kolejnym roku wartość produk-
cji osiągnęła poziom 2 430 mld zł, w tym 
zadania eksportowe stanowiły 3,13%. Za-
trudnienie spadło do 1909 osób.
W roku 1985 przypadało 40-lecie istnienia 
Fabryki. Dla uczczenia tego faktu, a  tak-
że 40-lecia przyłączenia Dolnego Śląska 
do Polski, przedsiębiorstwo wzięło udział 
w  wystawie „Dorobek Przemysłowy Ziem 
Zachodnich i Północnych w 40-leciu PRL”, 
prezentując nowy zestaw segmentowy Dolny 
Śląsk. Mimo złej koniunktury i przy dalszym 
spadku zatrudnienia (1800 osób), wielkość 
produkcji wyniosła 3500 mln zł.
W  marcu 1991 r., po uwzględnieniu opi-
nii Zespołu Przygotowawczego, Wojewoda 
Wałbrzyski dokonał podziału DFM na:

Okleinowanie wąskich 
płaszczyzn meblowych 

(1975 r.) – zbiory 
„Dolmeb” sp. z o.o.
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farbami wodnymi, farbami wodnymi z  fo-
toinicjatorem UV oraz farbami z  pełnym 
utwardzaniem promieniami UV. Wyłącz-
nym odbiorcą mebli jest firma IKEA, z którą 
świdnicka fabryka współpracowała od 1973 r. 
z  przerwą pod koniec lat 80. dwudziestego 
wieku. Do współpracy powrócono w 1994 r. 
dzięki kontaktom handlowym byłego dyrek-
tora Józefa Daleszyńskiego. IKEA wspierała 
wiele działań przedsiębiorstwa: m.in. udzieliła 

wsparcia finansowego (preferencyjny kredyt 
na zakup maszyn - leasing), lokowała kolejne 
większe zamówienia, w  zamian za gwarancję 
dobrej jakości wyrobów oraz terminowe dosta-
wy. We wrześniu 2011 r. zaprzestano produkcji 
na wydziale przy ul. Westerplatte. Od tej chwili 
produkcja odbywa się na wydziale przy ul. Sta-
lowej i w Srebrnej Górze. Fabryka ma spłacone 
już wszystkie zobowiązania finansowe z tytułu 
inwestycji. Firma planuje powiększyć wydział 
przy ul. Stalowej o 9 tys. m² i nadal zwiększać 
wielkość produkcji i zatrudnienie.

Teresa Daleszyńska

w  PPUH „DOLMEB” i następnie „DOL-
MEB” sp. z o.o. sukcesywnie rosło (w 1994 r. 
było zatrudnionych 160 osób, a w 2014 - 378). 
Również przychody ze sprzedaży z  roku na 
rok zwiększały się z 11,9 mln zł w 2002 r. 
do 79,8 mln zł w 2015 r. W pierwszych la-
tach po prywatyzacji inwestowano głównie 
w rozwój wydziału produkcyjnego w Srebr-
nej Górze. Wybudowano magazyn płyt oraz 
halę lakierni, wydział wyposażono w nowe 

piły panelowe do rozkroju płyt oraz w dwie 
linie natryskowe, a także w linię szlifowania 
i lakierowania krawędzi. W 2007 r. z inicja-
tywy Ingvarda Kamprada (właściciela IKEI) 
i jego gwarancjami kredytowymi rozpoczęto 
budowę nowego wydziału produkcyjnego 
w  Świdnicy przy ul. Stalowej 25 (inwesty-
cja rzędu 32 mln zł). Produkcja w nowym 
wydziale została uruchomiona w  sierpniu 
2008  r. W  styczniu 2009 r. pan Kamprad 
był honorowyn gościem w  nowo otwartej 
fabryce w Świdnicy. 
Obecnie „DOLMEB” specjalizuje się w pro-
dukcji mebli z  płyty MDF lakierowanych 

Świdnica, 2016

Obecni właściciele przedsiębiorstwa „Dolmeb” w towarzystwie właściciela IKEI.  W środku od lewej - Bogdan 
Kutarba, Ingvard Kamprad, Stanisław Seweryn (fot. G. Stolarczyk)
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WROGIE ŻYWIOŁY – OGIEŃ

Pożary to jedna z  największych 
klęsk średniowiecza i  wczesnych 
wieków epoki nowożytnej. 

Szczególnie często dawały się we znaki 
miastom. Przyczyn było kilka. Przede 
wszystkim pożarom sprzyjała, przynaj-
mniej do XVI wieku, głównie drewnia-
na zabudowa. Nawet gdy domy miesz-
kalne były już w  większości murowane 
(od XV w.), to i tak podstawowy budulec 
zabudowań gospodarczych i  produkcyj-
nych stanowiło drewno. Poza tym cia-
sna zabudowa otoczonych murami miast 
sprzyjała szybkiemu szerzeniu się ognia. 
Do oświetlania używano najczęściej ognia 
otwartego (kaganki, pochodnie, świece), 
co przy nieumiejętnym obchodzeniu się 
mogło również stanowić przyczynę wielu 
pożarów. Przewody kominowe początko-
wo budowane z wydrążonych pni drzew-
nych oblepionych gliną, od połowy XIV 
w. były już wprawdzie murowane, ale 
często posiadały wadliwą konstrukcję, 
co sprzyjało zapalaniu się sadz. Nie ist-
niały też wydzielone służby publiczne do 
walki z pożarami. Pierwsze straże pożar-
ne pojawiły się dopiero w XIX w. 
Świdnica może być dobrym przykładem 
niszczącej siły płomieni. H. Schubert1 za-
mieszcza informację o  około trzydziestu 
udokumentowanych pożarach, jakie miały 
miejsce do końca XVIII w. Oto kilkana-
ście najpoważniejszych:
2 czerwca 1313 r. - wybuchł pożar, który 

spustoszył prawie całe miasto. Zniszczeniu 
uległy wszystkie budynki drewniane wraz 
z klasztorem Franciszkanów. Ocalał kościół 
parafialny już zapewne murowany.
1345 r. – pod Świdnicę podeszły czeskie 
wojska Jana Luksemburskiego. Król miasta 
nie zdobył, ale spalił większość przedmieść.
5 czerwca 1391 r. - kolejny wielki pożar, 
który zniszczył większą część miasta. Po-
nownie został spalony klasztor Franciszka-
nów.
21 września 1393 r. - ponowny wielki po-
żar, spalone prawie całe miasto.
2 czerwca 1416 r. - pożar „w  środę po 
Zielonych Świątkach”, w wyniku którego 
rada miejska wydała pierwszą ordynację 
przeciwpożarową.
29 sierpnia 1420 r. – potężny, niszczyciel-
ski pożar pustoszący znaczną część miasta 
w obrębie murów. Ocalały tylko kościoły 
i nieliczne budynki murowane.

Pożar Świdnicy w 1716 r. (fot. M. Buczma)
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18 maja 1633 r. – o 1. w nocy wybuchł 
pożar w stajniach za murami na przedłu-
żeniu ulicy Łukowej. Bardzo silny wiatr 
spowodował natychmiastowe rozszerzenie 
się ognia. Spłonęła znaczna część Przed-
mieścia Południowego i  Nowego Miasta, 
łącznie ponad 300 budynków. Zniszczone 
zostały: folwark Dominikanów, kościoły 
św. Mikołaja i  św. Michała, komandoria 
zakonu Krzyżowców z  Czerwoną Gwiaz-
dą, szpital dziecięcy, młyn, olejarnia i łaź-
nia. Zginęło siedem osób, kilkaset zostało 
bez dachu nad głową. 
Lipiec-sierpień tegoż roku w  związku 
z  oblężeniem Świdnicy przez katolickie 
wojska cesarskie pod dowództwem Al-
brechta von Wallensteina spłonęła duża 
ilość domów, głównie w  pobliżu bram 
miejskich. Łącznie ogień strawił w tymże 
roku około 850 budynków.
15 lipca 1667 r. – piorun uderzył w wieżę 
prochową u wylotu ulicy Kotlarskiej. Na-
stąpił wybuch sporej ilości zgromadzone-
go tam prochu. Zniszczeniu uległy: wieża, 
znaczny odcinek murów miejskich oraz 
trzy domy przy ulicy Kotlarskiej.
20 września 1702 r. – pożar zniszczył 
znaczną część ulic Łukowej i Spółdzielczej.
12 września 1716 r. – wskutek uderze-
nia pioruna wczesnym popołudniem wy-
buchł gwałtowny pożar w  zajeździe „Pod 
Czarnym Krukiem” w  pobliżu Bramy 
Strzegomskiej. Ogień niesiony wiatrem 
przerzucił się na miasto, niszcząc łącznie 
około 165 domów przy ulicach: Grodz-
kiej, Zamkowej, częściowo Kotlarskiej, 
części Rynku, Kazimierza Pułaskiego, Dłu-
giej, Spółdzielczej, Dalekiej, Trybunalskiej 
i Różanej. Spłonęły m.in.: ratusz, apteka, 
smatruz, sukiennice, archiwum miejskie, 
kolegium jezuickie, liczne siedziby rodów 
patrycjuszowskich i  szlacheckich, w  tym 

9 maja 1528 r. – wielki pożar wybuchł 
w domu krawca Mosera przy ul. Francisz-
kańskiej2. Objął część ulicy Franciszkań-
skiej, Siostrzaną, Bohaterów Getta, dwa 
kwartały Rynku, część ulicy Grodzkiej, 
Zamkową wraz z zamkiem, Kotlarską, Bu-
dowlaną i część Łukowej. Spłonęła wieża 
ratuszowa.
9 kwietnia 1532 r. – wójt miejski, Ka-
spar Glogisch, wszedł na wieżę kościo-
ła farnego i  odpalił znajdujące się tam 
od czasu powstania „Pölerai” działo. 
Płonące szmaty, jakimi przybity był ła-
dunek, spadły na kryty gontem dach 
kaplicy rzeźników, wywołując pożar, 
który zniszczył chór organowy, gotycki 
wystrój naw oraz spowodował zawale-
nie się sklepienia nawy głównej. Spłonął 
znajdujący się w  sąsiedztwie kościoła 
budynek szkoły, a wiatr przeniósł ogień 
na teren Nowego Miasta, niszcząc kilka 
domów na ulicy Garbarskiej. Glogisch, 
przerażony swym uczynkiem, uciekł 
z  miasta, ale rozwścieczeni mieszczanie 
dopadli go i zabili w Nysie.

23 marca 1534 r. – pożar wybuchł 
w  słodowni Franza Gellhorna przy 
ulicy Długiej. W ciągu dwóch godzin 

zniszczył 126 budynków mieszkalnych 
i  gospodarczych przy ulicach: Dłu-
giej, Kazimierza Pułaskiego, Teatral-
nej i  Przechodniej. W  płomieniach 
zginęły trzy kobiety oraz terminator 
szewski.
8 kwietnia tegoż roku wybuchł kolej-
ny pożar przy ul. Długiej, tym razem 
w warzelni piwa. Spłonęła prawie cała 
ulica aż do Dolnej Bramy.

26 czerwca 1621 r. - o godz. 2. w nocy 
wybuchł pożar przy ul. Bohaterów Getta. 
Spłonęło ponad 20 domów, zginęli: matka 
z dzieckiem oraz uczeń.

Szpryca drewniana 
znaleziona w ratuszu 
świdnickim – zbiory 
Muzeum Dawnego 
Kupiectwa (fot. D. Karst)

Wiadro skórzane do 
gaszenia pożaru z 1716 r.  
z Kościoła Pokoju – zbiory 
Muzeum Dawnego 
Kupiectwa w Świdnicy 
(fot. D. Karst)
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wojska napoleońskie. W wyniku bombar-
dowań miasta zniszczone zostało Przed-
mieście Wrocławskie, płomienie stra-
wiły ponadto szereg budynków 
w mieście i na Przedmieściu Pół-
nocnym. Straty oceniono na oko-
ło 120 tys. talarów. Były one jednak 
mniejsze niż w poprzednich wojnach.

XIX w. nie przyniósł już większych klęsk 
w postaci pożarów. Surowa dyscyplina pa-
nująca w twierdzy ograniczyła możliwości 
zaprószenia ognia. Po likwidacji twierdzy 
rozluźniono znacznie zabudowę, zorgani-
zowano służby przeciwpożarowe. Pożary 
zdarzały się nadal, ale przestrzennie ogra-
niczone i sprawnie likwidowane.

Straty spowodowane pożarami były wyso-
kie, odbudowa kosztowna. Toteż kolejni 
władcy czy rada miejska starali się pomóc 
pogorzelcom. Już książę Bernard, po pożarze 
w 1313 r., przeznaczył dochody z Nowego 
Miasta na odbudowę bram miejskich oraz 
ważniejszych budynków. Bolko II zwolnił 
z  kolei miasto na cztery lata od wszelkich 
danin i  czynszów w  celu usunięcia szkód 
powstałych w wyniku pożaru w 1361 r. Po-
dobnie postąpiła w 1391 r. księżna Agniesz-
ka, darowując miastu sto grzywien srebra 
z czynszów. Kolejni władcy postępowali po-
dobnie każdorazowo, udzielając ulg i zwol-
nień najczęściej na okres 4 lat. W  okresie 
późniejszym pomoc mieszkańcom okazy-
wała rada miejska, przydzielając pogorzel-
com drzewo z miejskich lasów (576 pni w r. 
1621, 20 tys. po pożarze w r. 1716). Pomocy 
zarówno finansowej jak i materialnej udzielił 
również miastu Fryderyk II po zakończeniu 
wojny siedmioletniej. Między innymi zo-
bowiązał komendanta świdnickiej twierdzy 
do przekazania na cele odbudowy całej pro-

kamienica Hochbergów. Z  trudem udało 
się uratować kościoły i klasztory.
Bardzo duże spustoszenia spowodowała 
w mieście wojna siedmioletnia. Świdnica 
przechodziła parokrotnie na zmianę z rąk 
pruskich do austriackich i ponownie pru-
skich. Kolejne oblężenia powodowały co-
raz większe zniszczenia.
1 listopada 1757 r. – w  czasie oblę-
żenia miasta przez Austriaków pocisk 
artyleryjski zapalił karczmę przy Bra-
mie Kraszewickiej. Płomienie niesione 
wiatrem w  kierunku miasta zniszczyły 
całą jego południowo-zachodnią część. 
Ofiarą pożaru padło 230 budynków, 
w  tym kościół i klasztor Franciszkanów 
oraz ratusz. 375 domów zostało poważ-
nie uszkodzonych. Kilka dni później, 8 

listopada, pocisk artyleryjski ugodził 
w  wieżę ratuszową, niszcząc jej górną 
część. 
1 kwietnia 1758 r. – rozpoczęło się ko-
lejne oblężenie, tym razem przez Prusa-
ków. Spowodowało ono duże zniszczenia 
w  północnej i  północno-zachodniej czę-
ści miasta. Zagrożony został poważnie 
Kościół Pokoju, spłonęły dwa budyn-
ki w  jego najbliższym sąsiedztwie. Po-
nieważ Austriacy znów odzyskali mia-
sto w  1761 r., Prusacy przystąpili do 
kolejnego oblężenia w   sierpniu 1762 r.  
7 sierpnia 1762 r. spłonęło wiele domów 
na Przedmieściu Północnym. W  obrębie 
murów ofiarą ognia padł m.in. klasztor 
i  kościół Kapucynów. Bardzo poważnie 
został uszkodzony Kościół Pokoju.
Po ostatecznym zdobyciu miasta przez 
Prusaków było ono tak zniszczone, że 
część garnizonu musiała kwaterować w są-
siednich wsiach.
10 stycznia 1807 r. rozpoczęło się ostat-
nie oblężenie Świdnicy, tym razem przez 

Wiadro skórzane do 
gaszenia pożaru znalezione 
w ratuszu świdnickim – 
zbiory Muzeum Dawnego 
Kupiectwa w Świdnicy 
(fot. D. Karst)
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nej porze ognia na noc. Walka z pożarami 
sprowadzała się do zobowiązania wszystkich 
dorosłych mężczyzn do gaszenia ich przy 
pomocy własnych narzędzi. Ordynacja ta 
została rozszerzona i zaostrzona dwukrotnie, 
w 1534 i 1548 r. Kolejna ordynacja ognio-
wa została wprowadzona zarządzeniem z 6 
sierpnia 1765  r. Zawierała szczegółowe 
wskazania do obchodzenia się z  ogniem 
oraz obowiązki obywateli w  przypadku 
pożaru.
Dopiero XIX wiek przyniósł przełom w tej 
dziedzinie. Ordynacja z  1765 r. została 
gruntownie zmodyfikowana i  poszerzona 
w 1853  r. W 1863 r. powołano do życia 
pierwszą ochotniczą straż pożarną pod na-
zwą Ochotniczy Związek Obrony Ognio-
wej. W  tymże roku zakupiono pierwszą 
sikawkę oraz rozpoczęto regularne ćwicze-
nia3. Od tego roku mamy zatem w Świd-
nicy stałe służby pożarnicze stopniowo 
modernizowane i  zaopatrywane w  coraz 
lepszy sprzęt.
Miejską Zawodową Straż Pożarną powo-
łano jednak dopiero w 1945 r. w polskiej 
Świdnicy.

Stanisław Kotełko

1)  H. Schubert, Bilder aus der Geschichte der 
Stadt Schweidnitz, Schweidnitz b.r., s. 407-
412.

2)  Dla ułatwienia lokalizacji używam aktualny-
ch nazw ulic.

3) Tomasz Grudziński, Między twierdzą a 
miastem wolnym…, Wrocław-Świdnica 
2014. Tamże w Aneksie 2 oryginalne 
teksty dokumentów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej z 4. VIII 1868 r.

dukcji cegielni pra-
cującej dla potrzeb 
fortyfikacyjnych.
Pożarom próbowa-
no zapobiegać oraz 
z nimi walczyć. Już 
Bolko II po pożarze 
w  1361 r. zarzą-
dził, by wszystkie 
budynki, przynaj-
mniej w  pierwszej 
kondygnacji, były 
murowane. Po po-
żarze w 1416 r. rada 
miejska wydała 
pierwszą ordynację 
przeciwpożarową. 
Zawierała ona za-

lecenia chroniące przed pożarami oraz obo-
wiązki mieszkańców w przypadku ich wy-
buchu. Jej nieprzestrzeganie zagrożone było 
surowymi karami. Zapobieganie polegało na 
wskazaniach dotyczących budownictwa oraz 
na wprowadzeniu przepisów o  ostrożnym 
obchodzeniu się z ogniem. Jednym ze sposo-
bów było stosowane we wszystkich miastach 
średniowiecznych wygaszania o  oznaczo-

Świdnica, 2016

Ćwiczenia świdnickiej 
straży pożarnej na terenie 
browaru w Kraszowicach 
w okresie międzywojennym 
– zbiory H. Adlera 

Zabytkowa sikawka 
(fot. S. Kotełko)
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OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD FILMÓW 
AMATORSKICH O ZABYTKACH

Od 1968 do 1978 roku - co dwa 
lata - odbywały się w maju, pod-
czas „Dni Świdnicy”, Ogólnopol-

skie Przeglądy Filmów Amatorskich o  Za-
bytkach. Patronat nad imprezą sprawowało 
Ministerstwo Kultury i  Sztuki. Tematyka 
filmów obejmowała zabytkową architekturę, 
archeologię, etnografię, technikę, malarstwo, 
rzeźbę oraz przyrodę. Starano się w ten spo-
sób propagować amatorski ruch filmowy po-
święcony zagadnieniom ochrony zabytków. 
Pomysłodawcą przeglądów był Józef Milka 
– ówczesny przewodniczący Federacji Ama-
torskich Klubów Filmowych w Polsce, póź-
niej również światowego forum filmowców 
amatorów. Podczas przeglądów wyświetlano, 
na przemian w poszczególnych latach, filmy 
na taśmie 16 mm i 8 mm. W organizację 

przeglądów wielki 
wkład wnieśli świd-
niccy działacze kul-
tury, szczególnie pra-
cownicy  Muzeum 
Dawnego Kupiectwa 
Śląskiego oraz człon-
kowie  Amatorskie-
go Klubu Filmowego w  Świdnicy - przy 
współudziale szeregu instytucji takich jak: 
Federacji Amatorskich Klubów Filmowych 
w  Polsce, Wojewódzkiego Domu Kultu-
ry we Wrocławiu, Dolnośląskiej Komisji 
Opieki nad Zabytkami PTTK, Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, Muzeum 
Architektury i  Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, wydziałów oświaty i wychowa-
nia oraz Wydziału Kultury Urzędu Miasta  
i  Powiatu Świdnica, Towarzystwa Regio-
nalnego Ziemi Świdnickiej,  Ligi Ochrony 
Przyrody (regulamin dopuszczał również za-
bytki przyrodnicze), a w późniejszych latach 
również Muzeum Okręgowego i Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzy-
chu,  Międzyzakładowego Domu Kultury 
„Bolko” w Świdnicy, Świdnickiego Ośrodka 
Kultury oraz Federacji Amatorskich Stowa-
rzyszeń Fotograficznych w Polsce. W 1977 r. 
rozpoczęto starania w Ministerstwie Kultury 
i  Sztuki w  celu nadania przeglądowi rangi 
międzynarodowej. Integralną częścią prze-
glądów było zwiedzanie zabytków Ziemi 
Świdnickiej. W poszczególnych latach filmy 
i przeźrocza  wyświetlano w   Zakładowym 

Plakat III OPFAoZ z 1972 r. - zbiory Muzeum 
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Okolicznościowy stempel 
pocztowy z 1968 r. – 

zbiory Muzeum Dawnego 
Kupiectwa w Świdnicy 
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ojcem Ryszardem do stałych uczestników 
świdnickich Przeglądów) z AKF „X Muza” 
w Gdańsku. Od 1974 r., z inicjatywy An-
toniego Matuszkiewicza, ówczesnego pra-
cownika Muzeum,  impreza została wzbo-
gacona o  konkurs barwnych przeźroczy 
małoobrazkowych o  tematyce identycznej 
jak w przypadku filmów. Od tego roku kon-
kurs nosił nazwę: Ogólnopolski Przegląd Fil-
mów Amatorskich o  Zabytkach i Ogólnopol-
ski Konkurs Barwnych Przeźroczy o Tematyce 
Zabytkowej. Na Konkurs w 1974 r. przysłano 
357 przeźroczy wykonanych przez 13 autorów. 
Zwyciężyli: Stanisław Orłowski z  Zamościa 
i  Andrzej Scheer ze Świdnicy, który wespół 
z  Marianem Koimem z  Katowic powtórzył 
sukces w 1976 r. W roku 1978 triumfował Ja-
nusz Milewski z Łodzi. Zaplanowany na wrze-
sień 1980 VII Przegląd już się nie odbył.
Prezentacjom filmowym towarzyszył druk 
specjalnych programów. Z reguły zawiera-
ły one tekst literacki poruszający dodatko-
wo problematykę stosunku człowieka do 
pamiątek zarówno kultury, jak i środowi-
ska naturalnego.
Nagrodami w przeglądach bywały pucha-
ry, m.in.  autorstwa europejskiej sławy 
artysty greckiego Tasiosa Kiriazopoulosa  
(wówczas mieszkającego we Wrocławiu). 
Spośród wielu osób, które czynnie organi-
zowały świdnicką imprezę, na szczególnie 
wyróżnienie zasługują: Jerzy Kuligowski – 
komisarz pierwszych przeglądów, Andrzej 
Andrzejewski – autor emblematu imprezy, 
Waldemar Hamerski, Krystyna Juszkie-
wicz, Franciszek Kawka, Zbigniew Kołcz, 
Jerzy Marciniak, Stanisław Marciniak, Anto-
ni Matuszkiewicz – komisarz ostatnich prze-
glądów, Urszula Pawłowska, Jerzy Prochal, 
Marian Ruszkiewicz i Tomasz Tryzna.

Antoni Matuszkiewicz

Domu Kultury ZWAP, w  Międzyzakłado-
wym Domu Kultury „Bolko”, w Domu Na-
uczyciela oraz w Rynku z okna Muzeum. 
Pierwszy OPFAoZ odbył się w  1968 r. 
Wyświetlono na nim jedenaście filmów na 
taśmie 16 mm. Zwycięzcą okazał się ob-
raz Śladami zbrodni Ryszarda Filipowicza 
i  Józefa  Milki z  AKF „Wrocław”. Poza 
przeglądem filmów przygotowano wysta-
wę fotografii przedstawiających zabytki 
regionu świdnickiego oraz zorganizo-
wano zjazd społecznych opiekunów za-
bytków. W 1970 r. zaprezentowano już 
26 filmów (na taśmie 8 mm), spośród 
których za najlepszy uznano Chorągwie 
M. Polańskiego z AKF X Muza w Gdań-
sku. Trzeci przegląd - w  1972 r. - był 
połączony z  Inauguracją Dni Ochrony 
Zabytków Ziemi Świdnickiej i nadesła-
no nań 30 filmów (pierwszą nagrodą 
uhonorowano No i  będzie we wsi mu-
zeum z AKF Nowa Huta). W roku 1974 
zwycięzcą został Zygmunt Kobak z AKF 
„NOT” we Wrocławiu, w 1976 Jan  Su-
chanek z AKF „Chemik” w Oświęcimiu 
za film Zamek w Będzinie. Triumfatorami 
w roku 1978 okazali się Stanisław Willim 
z  AKF „Groteska” w  Kędzierzynie-Koźlu 
i Grzegorz Krupowicz (należący ze swoim 

Plakat V OPFAoZ  
z 1976 r. – zbiory 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Świdnicy

Regulamin VI OPFAoZ 
z 1978 r. – zbiory 
Muzeum Dawnego 
Kupiectwa 
w Świdnicy

Świdnica, 2016



1D O L N O Ś L Ą S K I E  Z A K Ł A D Y  B I A Ł O S K Ó R N I C Z O . . .

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY 
BIAŁOSKÓRNICZO-RĘKAWICZNICZE 
„RENIFER”

Historia świdnickiego garbarstwa 
i  produkcji wyrobów skórza-
nych sięga średniowiecza. Już 

w XIV w. wśród licznych cechów istnieli 
białoskórnicy i  rękawicznicy, a  w  XVII i   
XVIII w. rzemiosło to było już dość do-
brze rozwinięte. W 1882 r. Paul i Richard 
Herbichowie założyli Fabrykę Rękawiczek 
„Gebrüder Herbich” przy dzisiejszej ulicy 
Wałbrzyskiej (w tym miejscu jest obecnie 
m.in. siedziba Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej), a Walter Herbich 
rozbudował ją i  wyposażył w nowoczesne, 
jak na owe czasy, maszyny i urządzenia. Fa-
bryka funkcjonowała do początku 1945 r., 
kiedy to zdecydowano o jej przeniesieniu 
i  kontynuowaniu produkcji w  Schiltach 
w  zachodnich Niemczech. Oprócz wy-
żej wymienionego działały ówcześnie 
w Świdnicy jeszcze inne przedsiębiorstwa 
tej branży, m.in. Alfreda Scholza przy ul. 
Kliczkowskiej, gdzie po zakończeniu woj-

ny uruchomiono jako pierwszy zakład 
w mieście Świdnickie Zakłady Białoskór-
niczo-Rekawicznicze. Produkcję rozpo-
częto już w  lipcu 1945  r. Zabudowania 
zakładu nie były zniszczone działaniami 
wojennymi, maszyny i urządzenia spraw-
ne, a  w  magazynach znajdował się spory 
zapas skór surowych i potrzebnych mate-
riałów chemicznych. Uruchomieniem za-
jęli się m.in. repatrianci z Wilna, byli pra-
cownicy fabryki rękawiczek inż. Mikołaja 
Epsztajna. W początkowym okresie kadrę 
tworzyła grupa piętnastu osób, z  któ-
rych wielu pracowało w  „Reniferze” do 

Logo „Renifera”

Zabudowania fabryki w okresie międzywojennym – zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
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Świdnicy. W  1952 r. ponownie je po-
dzielono. Kolejna reorganizacja nastąpi-
ła w  1959 r. Zarządzeniem Ministerstwa 
Przemysłu Lekkiego powołane zostało 
przedsiębiorstwo pod nazwą Dolnośląskie 
Zakłady Białoskórniczo – Rękawicznicze 
„Renifer”. W tej formie funkcjonowało do 
początku lat osiemdziesiątych.
Od początku lat pięćdziesiątych zakład 
sukcesywnie unowocześniano. W 1951 r. 
zainstalowano napęd elektryczny do ma-
szyn szwalniczych wcześniej napędzanych 
pedałem nożnym. W 1956 r. oddano do 
użytku nowy budynek szwalni z  maga-
zynami wyrobów gotowych, garażami, 
stolarnią i  warsztatem elektrycznym. 
W  latach 1952–1954, w  ramach nakazu 
pracy, przyszli do pracy technicy garbarze 
i  rękawicznicy ze szkoły w Radomiu. Od 
1956 r. dokonywano stopniowej wymiany 
mistrzów i kierowników na osoby z wyso-
kimi kwalifikacjami (do zakładu przyjęto 
kilku absolwentów Wydziałów Garbar-
skich Politechniki Radomskiej i Politech-
niki Łódzkiej).          
Przy dynamicznym wzroście produkcji 
krajowa baza surowca (skóry koźlęce, ko-
zie i  jagnięce) przestała pokrywać zapo-
trzebowanie zakładu. Rozpoczęto import 
skór kozich z Chin i Indii (ok. dwóch mi-
lionów sztuk rocznie) i jagnięcych z Grecji 
i  Turcji. Największym dostawcą były In-
die, gdzie dla potrzeb eksportu wybudo-
wano nową, dużą garbarnię i we współpra-
cy z polskimi specjalistami (w tym autora 
- przyp. red.) uruchomiono produkcję 
w  technologii garbowania chromowego. 
Produkcja i import trwały do 1982 r.
Innym rynkiem, gdzie pod nadzorem 
świdnickich technologów prowadzono 
przerób skór jagnięcych, była Etiopia. Na 
import skór surowych z tego kraju polskie 

przejścia na emeryturę, m.in.: 
Aleksander Kulik, Bolesław 
Redlin, Joel Wajc, Kazimierz 
Matulewicz, Władysława 

Mendelska, Maria Mróz, Kazi-
mierz Pogorzelec, Śmilewicz. Do 

końca 1945 r. wyprodukowano 
9,6 tys. metrów kwadratowych 

skór i 800 par rękawiczek.
Z  czasem nastąpił wzrost zatrudnienia 

i  produkcji. W  1946 r. firma liczyła już 
siedemdziesięciu pracowników, którzy 
wykonali 24 tys. metrów kwadratowych 
skór i 10 tys. par rękawiczek.
Wydzielono organizacyjnie wydział gar-
barni i wydział konfekcji.
W  1946 r. pracę przy rozkroju skór na 
rękawiczki i  jednoczesnym przyucza-
niu do zawodu krojczego podjęło kilku 

przedwojennych rzemieślni-
ków rękawiczników. Naukę 

szycia prowadziły również 
zatrudnione w  zakładzie nie-

mieckie szwaczki. Charakter 
produkcji wymuszał, trwający aż do 
lat osiemdziesiątych, podział pracy na 

czynności wykonywane wyłącznie 
przez mężczyzn (w garbarni, przy 
rozkroju skór) i kobiety (w szwal-

niach). W  kolejnych latach powiększano 
załogę i poziom produkcji. W1949 r. pra-
cowało już 320 osób (w  tym trzydziestu 
nowo zatrudnionych krojczych ze Szkoły 
Przysposobienia Zawodowego ze Zgo-
rzelca), wyprodukowano 110 tys. metrów 
kwadratowych skór i 140 tys. par rękawi-
czek.
W  1947 r. Centralny Zarząd Przemy-
słu Artykułów Skórzanych zdecydował 
o  połączeniu w  jedno przedsiębiorstwo 
zakładów w  Świdnicy, Chojnowie, Głu-
chołazach i  Prochowicach z  dyrekcją w   

Maszyna okrętka do 
szycia wkładów futrzanych 
oraz rękawiczek  
- zbiory H. Buczka

Maszyna stębnówka do 
szycia rękawiczek   
-  zbiory H. Buczka
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instalację ciężkiego sprzętu. Postawio-
no nową halę produkcyjną z  wykańczal-
nią skór oraz działem „mokrym”, gdzie 
zamontowano trzy nowe mieszalniki 
pozwalające na zwiększenie dziennego 
przerobu do ośmiu ton. Wybudowano 
również duży centralny magazyn, oczysz-
czalnię chemiczno – mechaniczną oraz 
centralną kompresorownię. Zakupiono 
dla garbarni dwanaście nowych maszyn 
wiodących europejskich marek: włoskich 
- Rizzi i Mostardini, francuskiej - Mercier 
oraz niemieckiej Turner – Moenus. Każ-
da kosztowała od 70 do 120 tys. dolarów. 
Pod względem umaszynowienia fabry-
ka osiągnęła poziom firm zagranicznych 
w branży. 
Na wydziale konfekcji odzieży wysłużone 
„łuczniki” zastąpiono specjalistycznymi 
maszynami do szycia odzieży skórzanej fir-
my Duerkop – Adler oraz zainstalowano 
windę towarową. W  szwalni rękawiczek 
wymieniono maszyny stębnówki, a w kra-
jalni uruchomiono nowe siekaczki. Od-

władze sanitarne nie wydawały zezwole-
nia w obawie przed sprowadzeniem groź-
nych chorób zwierzęcych (księgosusz, ospa 
zwierzęca). Można było jedynie importo-
wać skóry częściowo przetworzone np. 
w stanie piklowanym. W sumie, w ciągu 
pięćdziesięciu lat działalności, w „Renife-
rze” wykorzystywano skóry z czterdziestu 
krajów. Do najważniejszych rynków, z któ-
rych w dużych ilościach i w długich okre-
sach czerpano surowiec należały, oprócz 
już wymienionych: Argentyna, Brazylia, 
Mongolia, Hiszpania, Etiopia, Pakistan, 
Jemen. W mniejszych ilościach i krótszych 
okresach były to: Algieria, Tunezja, Maro-
ko, Cypr, Turcja, Norwegia. Do każdego 
asortymentu i kraju pochodzenia należało 
dostosować odpowiednią technologię. Im-
port półfabrykatów, w ogólnym przerobie 
stanowiący ok. 70%, był dla zakładu ko-
rzystny - pozwalał na zwiększenie przero-
bu i eliminował najbardziej szkodliwe dla 
środowiska czynniki procesu produkcji. 
Zaznaczyć należy, że w  świdnickiej gar-
barni, jako jedynej w Polsce, przerabiano 
wszystkie asortymenty skór dostępnych 
w kraju - od króliczych do końskich (do 
początku lat osiemdziesiątych wykorzy-
stywano również skóry z psów, zaniecha-
no jednak ich stosowania po interwencji 
związku kynologicznego).
Po ogłoszeniu stanu wojennego wstrzy-
many został wszelki import. Dopiero 
w 1983 r., na podstawie rządowej umowy 
barterowej z  Pakistanem, rozpoczęto im-
port skór kozich i jagnięcych „crusty” (wy-
kończonych, niebarwionych). 
Wobec ciągłego wzrostu produkcji ko-
nieczna stała się rozbudowa zakładu. Po-
większono i  zmodernizowano garbarnię, 
dotąd zbyt ciasną i  uniemożliwiającą (ze 
względu na niską wytrzymałość stropów) 

Reklama zakładu  
w „Roczniku Świdnickim” 
z r. 1977 – już z nowym 
logo
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enzymatycznego odwłaszania skór. Dla 
zmniejszenia ilości chromu w  ściekach 
produkcyjnych wdrożono garbowanie 
w tzw. „skróconych kąpielach”. Opraco-
wano również technologię garbowania 
tłuszczowego irchy w  bębnach, zastę-
pującą tradycyjne stępy, których zakład 
nie posiadał. Praca nielicznej, lecz wy-
soko kwalifikowanej kadry technicznej 
dawała dobre wyniki w  wyrobie final-
nym. Gotowe skóry z  zakładu świdnic-
kiego nie różniły się od zagranicznych, 
a  często przewyższały je jakością. Były 
oceniane przez wszystkich producentów 
rękawiczek jako najlepsze. 
W  zakładzie funkcjonowała też wzorcow-
nia rękawiczek, gdzie wykonywano nowe 
wzory do kolekcji handlowych krajowych 
i  eksportowych. Robiono tu też rękawicz-
ki dla kilku ekip olimpijskich, dla filmów 
(m.in. Krzyżacy, Potop, Lata dwudzieste, lata 
trzydzieste, Czarne chmury i  innych). Wy-
konano również kilkadziesiąt par pięknych 
rękawiczek balowych dla radzieckiej adapta-
cji filmowej powieści Wojna i pokój. Zakład 
w  Świdnicy produkował wszystkie rodzaje 
rękawiczek wyjściowych (letnich, zimowych, 
sportowych i  innych) według żądań od-
biorców. Wytwarzał rękawiczki dla wojska, 
w tym specjalistyczne dla pilotów do lotów 
wysokościowych, pilotów helikopterów, 
czołgistów. Część produkcji przeznaczana 
była na eksport wyłącznie do krajów tzw. 
drugiego obszaru płatniczego, m.in. do 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Belgii, 
Holandii, Szwecji, Finlandii, Anglii, RFN. 
Zaznaczyć tu należy, że nie eksportowano 
do ówczesnego Związku Radzieckiego.
W  1965 r., po otwarciu nowego zakła-
du w  Miastku, kilkunastu pracowników 
świdnickiego pionu technicznego zasiliło 
tamtejszą kadrę kierowniczą. Bogdan Kar-

nowiono również elewację starych budyn-
ków. Zadaptowano na cele socjalne (m.in. 
na szatnię dla pracowników) pomieszcze-
nia dawnej wykańczalni skór. Inwestycje 
budowlane prowadzono od połowy lat 
siedemdziesiątych. W  kolejnej dekadzie 
unowocześniano park maszynowy.
Fabryka współpracowała z  wieloma 
zagranicznymi firmami chemiczny-
mi, takimi jak: BASF, Sandoz, Ciba –  
Geigy, Henkel, Trumpler, Stahl, Schill- 
Seilacher, DHL, Rohm, Reichhold. 
Sama posiadała dobrze urządzone i wy-
posażone laboratorium z działem analiz 
chemicznych, które prowadziło m.in. 
badania wpływu procesów produkcji na 
środowisko. W  pracowni technologicz-
nej wykonywano próby zmian technolo-
gicznych, opracowywano nowe zestawy 
aktualnie modnych wybarwień i  farb 
kryjących, także dla odbiorców zagra-
nicznych. Do najważniejszych osiągnięć 
należało opracowanie unikalnej tech-
nologii marszczonego garbowania skór 
owczych i króliczych oraz wprowadzenie 

„Renifer”  - rzeźba artystki 
Marii Bor z 1976 r.
przy ul. M. Kopernika  
(fot. W. Rośkowicz)
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nim przyuczeniu pracowało tam po trzy-
dziestu skazanych. W  Zakładzie Karnym 
w  Kłodzku szyto ręcznie rękawiczki. Po-
nadto w Strzegomiu, Sobótce, Ziębicach, 
Legnicy, Wałbrzychu, Namysłowie i Lesz-
nie istniały punkty pracy nakładczej. 
Po 1989 r. zakład przekształcono w spół-
kę prawa handlowego. Tymczasowym kie-
rownikiem przedsiębiorstwa został Jacek 
Drobny. Konflikty między pracownikami 
a kierownictwem, powtarzające się strajki 
płacowe oraz ogólnie trudne położenie 
rynkowe sprawiły, że sytuacja finansowa 
firmy wciąż się pogarszała. Dla ratowania 
płynności wyprzedawano składniki mająt-
ku zakładowego. Zbyto centralny maga-
zyn przy ul. Mikołaja Kopernika, ośrod-

wowski, kierownik konfekcji, został jego 
dyrektorem naczelnym. 
Największy rozwój świdnickiego „Reni-
fera”, tak pod względem produkcyjnym 
jak i inwestycyjnym, przypada na dziesię-
ciolecie od połowy lat siedemdziesiątych 
do osiemdziesiątych. Po 1985 r. nastąpił 
duży spadek produkcji, kiedy to na skutek 
zmiany przepisów emerytalnych zakoń-
czyło pracę bardzo wielu pracowników 
działu konfekcji. W 1980 r. przy zatrud-
nieniu w  wysokości 799 osób produkcja 
wyniosła ponad milion par rękawiczek, 
a w 1985 r. już tylko 650 tys. Wykonaw-
stwo skór i odzieży nie uległo zmianie. Na 
wydziale garbarni pracowało 80 – 85 osób, 
natomiast na wydziale konfekcji, gdzie 
czynności są pracochłonne i wykonywane 
indywidualnie, zatrudnienie zawsze wyno-
siło ok. 700 osób (bez pracowników cha-
łupniczych).
W omawianym okresie popyt na wyroby 
skórzane był nieograniczony. Dążąc do 
maksymalnego ilościowego wykonaw-
stwa, zakład miał kilka punktów produk-
cji. W Zakładzie Karnym w Zarębie koło 
Lubania i  w  Wołowie utworzono działy 
rozkroju skór na rękawiczki. Po uprzed-

Zrujnowane budynki krajalni – widok od strony rzeki Bystrzycy  (fot. W. Rośkowicz)

Dawny biurowiec zakładu, 
zburzony w 2006 r. 
(fot. W. Rośkowicz)
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Kolekcja rękawiczek z pocz. lat 90-tych  -  fot. z katalogu - zbiory H. Buczka

Jeden z wzorów produkowanej odzieży z pocz. lat 
90-tych  -  zbiory H. Buczka

Dyrektorzy „Renifera” do 1994 roku:

Franciszek Wojtowicz 
Dawid Zajdman 
Jan Cyrankowski
Tadeusz Szymczak 
Zbigniew Kuc 
Marian Biel 
Kazimierz Zabłocki 
Bolesław Sobociński 
Adam Śmiarowski 
Marian Grocholski 
Michał Rostek 
Jacek Drobny 
Lubomir Mirowski 
Jacek Drobny (ponownie)

ki wczasowe w  Dziwnowie i Boszkowie, 
samochody transportu zakładowego, me-
ble i wyposażenie z domów wczasowych, 
nawet książki z  biblioteki. W  1994  r. 
w miejsce Jacka Drobnego powołano do-
tychczasowego dyrektora ds. ekonomicz-
nych Lubomira Mirowskiego, którego po 
kilku miesiącach znowu, na dość krótko, 
zastąpił poprzednik. Kolejni dyrektorzy, 
powoływani w  konkursach, nie zdoła-
li zapewnić zadowalającego poziomu 
produkcji i w 1998 r. zakład został po-
stawiony w  stan upadłości i  sprzedany. 
Nowy właściciel, Edward Ptak, miał 
kontynuować produkcję i  utrzymać za-

trudnienie studwudziestoosobowej zało-
gi. Nie odniósł jednak sukcesu i wkrótce 
trudna sytuacja ekonomiczna zmusiła go 
do wyprzedaży maszyn i  reszty cennego 
wyposażenia. Pozostały majątek, niepil-
nowany i  słabo zabezpieczony, popadał 
w  ruinę. W  2004 r. budynki hal pro-
dukcyjnych kupił holenderski inwestor 
Johannus Broshuis na potrzeby nieist-
niejącej już montażowni domków kem-

pingowych. Obecnie, w miejscu dawne-
go „Renifera” mieści się sklep sieci Lidl.
Dolnośląskie Zakłady Białoskórniczo-Rę-
kawicznicze „Renifer" były największym 
w  historii polskiego przemysłu produ-
centem rękawiczek i  odzieży skórzanej. 
W  szczytowym okresie wytwarzano tu 
w sumie 3 mln najwyższej jakości par rę-
kawiczek i ok. 250-300 tys. sztuk odzieży, 
a  marka była znana nabywcom w  wielu 
krajach świata.

Henryk Buczek
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MANFRED 
VON RICHTHOFEN
(1892-1918)

Manfred von Richthofen urodził 
się 2 maja 1892 r. w Kleinbur-
gu (obecnie Borek - dzielnica 

Wrocławia). Ojciec Albrecht był majorem 
w  niemieckiej armii cesarskiej, matka Ku-
negunda, pochodząca z rodu von Schickfus 
und Neudorff, zajmowała się prowadzeniem 
domu. W roku 1901 rodzina Richthofenów 
po przejściu ojca na emeryturę przeniosła się 
do Świdnicy, gdzie zamieszkała w willi przy 
Striegauerstrasse (ob. ul. gen. Władysława 
Sikorskiego 19). Manfred naukę rozpoczął 
w  gimnazjum ewangelickim w  Świdnicy 
przy obecnej ulicy Franciszkańskiej 7. Jego 
przygoda wojskowa zaczęła się w 11 roku ży-
cia, gdy trafił do szkoły kadetów w miejsco-
wości Wahlstatt (ob. Legnickie Pole). Osią-
gał średnie wyniki w nauce, za to miał dość 
dobre rezultaty w  gimnastyce, strzelectwie 
oraz innych dyscyplinach sportowych. Po 
sześciu latach nauki został przyjęty do Głów-
nej Szkoła Kadetów w  Lichterfelde (ob. 
dzielnica Berlina), którą ukończył w 1911 r. 
Następnie został przydzielony do 1 Pułku 
Ułanów im. Cesarza Rosji Aleksandra III 
stacjonującego w mieście Militsch (ob. Mi-
licz). W chwili wybuchu I wojny światowej 
Manfred służył w  1 Pułku Ułanów. Naza-
jutrz po wypowiedzeniu wojny jego oddział 
zajął wieś Chełmce koło Kalisza. Po kilku 
dniach pułk został przerzucony na front za-
chodni i brał udział w walkach w okolicach 
Thionville w Lotaryngii. Po dziewięciu mie-
siącach Manfred von Richthofen wysłał do 

swojego dowódcy - gen. 
Hermanna von Strantza 
- list z prośbą o przeniesienie do lotnictwa, 
które w trakcie I wojny światowej zaczęło być 
niezwykle przydatne w czasie działań wojen-
nych. Z samolotów można było obserwować 
ruchy wojsk, zrzucać bomby i  wykonywać 
inne ważne zadania wojskowe. W  związku 
z rosnącym znaczeniem na polu walki, zaczę-
to je produkować na skalę masową. Pojawiły 
się udoskonalenia techniczne, zwiększono 
moc silników, zaczęto wykorzystywać w wal-
ce karabin maszynowy, co znacznie wzmoc-
niło siłę rażenia lotnictwa. Prośba Manfreda 
została pozytywnie rozpatrzona i pod koniec 
maja 1915 r., po niezbyt udanym egzami-
nie, trafił na szkolenie do Kolonii. Otrzymał 
skierowanie na kurs obserwatora (uczył się 
obsługi aparatów fotograficznych i nawiga-

Manfred von Richthofen przed samolotem

Manfred von Richthofen – 
obraz Roberta Kukli

(fot. D. Sienko)
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dowódca jednostki postanowił wysłać go do 
szkoły lotniczej w Döberitz koło Berlina. Tam 
uzyskał upragniony dyplom pilota. W marcu 
1916 r. wrócił na front. W tym czasie Niem-
cy rozpoczęli działania ofensywne w okolicach 
Verdun, gdzie doszło do największej rzezi żoł-
nierzy podczas I  wojny światowej. Pierwsze 
potwierdzone zwycięstwo Manfred odniósł 
17 września 1916 r. Kolejne sukcesy nastąpiły 
dość szybko. Na początku 1917 r. miał już na 
koncie 16 zwycięstw powietrznych, co zostało 
12 stycznia uhonorowane dekretem cesarza 
Wilhelma II przyznającym mu najwyższy pru-
ski order Pour le Mérite. W styczniu 1917 r. zo-
stał mianowany dowódcą eskadry myśliwskiej 
Jasta-11. Jej piloci do końca I wojny światowej 
strącili 350 samolotów alianckich, ustanawia-
jąc w ten sposób rekord spośród innych eskadr. 
Eskadrę potocznie zaczęto nazywać „Cyrkiem 
Richthofena”. Wkrótce po objęciu dowódz-
twa Manfred polecił przemalowanie swojego 
myśliwca Albatrosa D III na kolor czerwony. 
Stąd wziął się stosowany przez Anglików przy-
domek „Czerwony Diabeł”, a  przez innych 
„Czerwony Baron”. Za osiągnięcia własne 

cji). Po jego ukończeniu w czerwcu 1915 r. 
rozpoczął służbę na froncie wschodnim jako 
obserwator w  Feldflieger-Abteilung 69. 
W  sierpniu 1915 r. z  frontu wschodniego 
został przeniesiony do Ostendy na wybrze-
żu belgijskim. Tam nie wykonywał już zdjęć, 
lecz zrzucał bomby na statki aliantów. We 
wrześniu 1915 r. większość niemieckich sa-
molotów skierowano do Szampanii, tu też 
trafił Manfred. W  bitwie o  Loos zginęło 
około 50 tys. brytyjskich żołnierzy (Niemcy 
ponieśli dwa razy mniejsze straty). 
Podczas podróży pociągiem zetknął się 
z Oswaldem Boelcke – sławnym pilotem nie-
mieckim. Jego opowieści sprawiły, że Manfred 
postanowił zostać pilotem myśliwskim. Tym-
czasem nadal jednak latał jako obserwator, gdyż 
aby spełnić swój zamiar, musiał odbyć kurs pi-
lotażu. Po wykonaniu pod okiem instruktora 
24 godzin lotów, 10 października 1915 r. odbył 
samodzielny lot, który zakończył się fatalnie. 
Samolot stracił równowagę i runął na ziemię. 
Jednak sytuacja ta nie załamała Manfreda, 
kontynuował naukę pilotażu, ale już z lepszym 
rezultatem. Doceniając starania Richthofena 

Ranny Manfred von Richthofen wraz z ojcem

Przed ostatnim lotem
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kartkę z proporczykiem RAF-u z następującą 
informacją: Do Niemieckiego Korpusu Powietrz-
nego. Rotmistrz baron Manfred von Richtho-
fen zginął w  walce powietrznej 21 kwietnia 
1918 r. Został pochowany ze wszystkimi ho-
norami wojskowymi. Zestrzelenie niesłusz-
nie przypisano Kanadyjczykowi Arturowi 
Roy Brownowi. Prawdę o przyczynie śmierci 
Richthofena i powód jej ukrywania podano 
do publicznej wiadomości dopiero w 1969 r. 
Okazało się, że as lotnictwa ponad wszelką 
wątpliwość zginął trafiony pociskiem wy-
strzelonym z ziemi. Trafienie przypisano Au-
stralijczykowi sierżantowi Willemu Johnowi 
„Snowy” Evansowi. Uważano, że ujawnienie 
tego faktu miałoby zły oddźwięk propagando-
wy. Przecież największy as lotnictwa nie mógł 
zginąć od kuli żołnierza piechoty. Cmentarz 
w Bertangles nie był ostatnim miejscem jego 
pochówku, kolejne to: cmentarz w  Fricourt, 
Cmentarz Inwalidów w  Berlinie (1925 r.), 
a w 1976 r. spoczął w rodzinnym grobowcu 
w Wiesbaden. 
Przez wiele lat Manfred von Richthofen był 
czołową postacią niemieckiej propagandy 
wojennej, szczególnie w  okresie II wojny 
światowej. Stawiano go za wzór dla wszyst-
kich niemieckich żołnierzy. Na całym świe-

oraz dowodzonej eskadry 6 kwietnia 1917 r. 
otrzymał awans do stopnia Hauptmanna (ka-
pitana). Ponieważ był kawalerzystą, przylgnęło 
do jego stopnia nazewnictwo tego rodzaju sił 
zbrojnych - Rittmeister (rotmistrz). W dniu 13 
kwietnia 1917 r. Manfred zestrzelił 3 samolo-
ty. W kwietniu 1917 r. stał się pierwszym na 
świecie pilotem posiadającym na swoim koncie 
50 zwycięstw. W czerwcu 1917 r. został mia-
nowany dowódcą Jagdgeschwader 1 (pierwszy 
pułk myśliwski). Nie ustrzegł się podczas walk 
powietrznych ran, jednak dość szybko do-
chodził do zdrowia i znów zasiadał za sterami 
samolotu. 20 kwietnia 1918 r. Manfred miał 
już na swoim koncie 80 zestrzeleń. 21 kwiet-
nia 1918 r. około godziny 9.30 obserwatorzy 
poinformowali o  pojawieniu się brytyjskich 
maszyn nad pozycjami niemieckimi. Richtho-
fen pospiesznie przeprowadził odprawę. Na 
początek wystartowała 11 eskadra w składzie 6 
trójpłatowców, którą poprowadził nad doliną 
rzeki Sommy. Eskadra natrafiła na samoloty 
brytyjskie i rozpoczęła walkę. W południe, gdy 
zaczęły lądować samoloty 11 eskadry, okazało 
się, że nie powrócił Manfred von Richthofen. 
Wieczorem następnego dnia Niemcy prze-
chwycili brytyjski komunikat radiowy infor-
mujący o zestrzeleniu von Richthofena w po-
bliżu miejscowości Corbie. 23 kwietnia na 
murawie lotniska w Cappy żołnierze znaleźli 

Pogrzeb Manfreda von Richthofena

Kamień poświęcony pamięci Manfreda von 
Richtchofena w parku przy ul. gen. Władysława 
Sikorskiego w Świdnicy – został przeniesiony na 
skwer przed jego domem (fot. M. Twardowski)
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thei von Philipsborn zamieszkałej w Strzel-
cach Świdnickich). W roku 1933 w rodzin-
nym domu w  Świdnicy matka sławnych 
pilotów otworzyła muzeum. Ówczesne wła-
dze Świdnicy zmieniły również nazwę ulicy, 
przy której stał ich dom na Manfred-von-
-Richthofen-Strasse (ob. ul. gen. Włady-
sława Sikorskiego). W  muzeum znajdował 
się m.in. zbiór fragmentów maszyn zestrze-
lonych przez Manfreda oraz jego brata Lo-
thara. Po wkroczeniu do Świdnicy 8 maja 
1945 r. Armii Czerwonej zgromadzone eks-
ponaty zaginęły. Na byłym cmentarzu garni-
zonowym w Świdnicy przy ob. ul. Kolejowej 
pochowani zostali ojciec Manfreda oraz brat 
Lothar, także niemiecki as lotnictwa z okre-
su I  wojny światowej (40 potwierdzonych 
strąceń). Na początku lat 70. cmentarz zo-
stał zlikwidowany i nie jest znana dokładna 
lokalizacja tych grobów. 
Pamięć o związkach Manfreda von Richtho-
fena ze Świdnicą przetrwała do czasów 
współczesnych. W 1999 r. w mieście zare-
jestrowano Stowarzyszenie „RICHTHO-
FEN”  (zostało rozwiązane w 2001 r.). Od 
2008 r. działa tu Fundacja „Red Baron Fo-
undation”, a w 2015 r. przy ul. Lwa Tołsto-
ja 2, niedaleko domu rodzinnego sławnych 
pilotów, otworzono hotel o nazwie „Red Ba-
ron”.     

Dariusz Sienko

cie był uznawany za rycerza przestworzy. 
Trwało to do 2007 r., kiedy to niemiecki 
historyk Joachim Castan w książce Der Rote 
Baron: Die ganze Geschichte des Manfred von 
Richthofen obalił ten mit. Taktyka stosowa-
na przez Richthofena była bardzo prosta, 
skuteczna i siłą rzeczy brutalna. Starał się za-
atakować przeciwnika od tyłu, najlepiej od 
strony słońca. Jeśli nie udało się trafić pilota, 
to celował w silnik i zbiornik paliwa, aby za-
palić samolot wroga. Pożar samolotu w po-
wietrzu oznaczał śmierć lotnika.  
W 1928 r. w parku przy ob. ul. Władysława 
Sikorskiego w  Świdnicy powstało miejsce 
pamięci poświęcone słynnemu lotnikowi. 
Jego odsłonięcie planowano początkowo na 
21 kwietnia (w rocznicę śmierci Manfreda), 
jednakże budowa przeciągnęła się o 4 miesią-
ce aż do końca sierpnia. Tablicę pamiątkową 
wykonał rzeźbiarz Paul Schulz z Wrocławia 
(nauczyciel znanej śląskiej rzeźbiarki Doro-

Miejsce pamięci Manfreda 
von Richthofena w parku 
przy ul. gen. Władysława 
Sikorskiego w Świdnicy – 
zbiory Muzeum Dawnego 
Kupiectwa

Tablica poświęcona 
Manfredowi von 
Richthofenowi w parku 
przy ul. gen. Władysława 
Sikorskiego  
w Świdnicy – fot. 
ze zbiorów autora

Świdnica, 2016
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