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Przyglądając się materiałom 
ikonograficznym, ukazują-
cym Świdnicę sprzed 1945 r., 

dostrzec możemy szereg obiektów, 
których dzisiaj nie ma w  panoramie 
miasta. I  nie chodzi o  takie, które 
zmieniły swą funkcję, jak choćby ba-
steja Bramy Strzegomskiej czy willa 
„Morys Ruh" przy ul. Muzealnej. 
Mowa o  tych zburzonych, rozebra-
nych, zlikwidowanych. Przyczyny 
ich „zniknięcia” są różne: naloty lot-
nictwa sowieckiego w 1945 r. i  inne 
działania związane z  II  wojną świa-
tową, powody polityczne, względy 
urbanistyczne czy przyczyny natural-
ne. Poniższa relacja dotyczy historii 
kilkunastu takich „nieobecnych” już 
świdnickich obiektów.

Kawiarnia w Parku Centralnym 

W  obecnym Parku Centralnym 
funkcjonowała kawiarnia Promena-
den Café. Stylowy budynek (pawi-
lon) z  pięknymi tarasami powstał ok. 
1910 r. u podnóża zniwelowanego pod 
koniec XIX w. tzw. Fortu Witoszow-
skiego. 
Pierwotnie w budynku, na czas Wystawy 
Rzemiosła i Przemysłu w 1911 r., utwo-
rzono muzeum fryderycjańskie. Później 
w  pawilonie urządzono kawiarnię z  ze-
wnętrznymi tarasami. Został on jednak 
rozebrany z  powodu złego stanu tech-

nicznego w  roku 1930, a w  jej miejscu 
założono piękny ogród skalny. 

Synagoga 

Świdnicka synagoga powstała w dru-
giej połowie XIX stulecia, kiedy to 

Budynek Promenaden Café w Parku Centralnym – źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl

ZNIKNĘŁY ZE ŚWIDNICKIEGO 
KRAJOBRAZU...

Synagoga (al. Niepodległości) – źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl
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w  organy, dozwolone w  żydowskim 
rycie liberalnym. Konstrukcja, wzo-
rowana na bożnicy wrocławskiej, 
mogła pomieścić w  części męskiej 
i  w  emporze żeńskiej 250 osób, co, 
jak na ówczesną ilość wszystkich 
Żydów mieszkających w  Świdnicy 
(257 osób w 1871 roku, 339 w 1890 
i mniej w  latach następnych), wyda-
wało się być wielkością w zupełności 
wystarczającą.
Od początku lat 20. XX wieku roz-
poczęły się wystąpienia antysemickie 
w  całych Niemczech. Późniejsze wy-
padki polityczne i objęcie władzy przez 
Adolfa Hitlera okazały się tragiczne 
w  skutkach dla synagogi. Wydarzenia 
„nocy kryształowej” z 9 na 10 listopa-
da 1938 r. doprowadziły do podpale-
nia żydowskiej świątyni i  całkowitego 
jej zniszczenia. Ruiny obiektu zosta-
ły rozebrane na przełomie lat 1938 
i 1939.

Kamienica przy ul. Grodzkiej

U  zbiegu ulic Grodzkiej i  Marii Ko-
nopnickiej, gdzie znajduje się skwerek, 
istniała okazała kamienica. Znajdował 
się w niej między innymi skład towaro-
wy handlujący odzieżą męską i damską. 
Była to firma F. Sölter & Starke, powsta-
ła już w 1778 r. Z tej rodziny pochodził 
Heinz Emil Starke, poseł do Bundesta-
gu, a w 1961 r. minister finansów RFN 
w rządzie Konrada Adenauera. Kamieni-
ca została zburzona około 1935 r. 

Budynki zniszczone nalotami samo-

lotów sowieckich w 1945 r.

11 lutego 1945 r. nad Świdnicą poja-
wiły się sowieckie samoloty. Zawracały 
prawdopodobnie kilka razy i  w  ciągu 

społeczność wyznania mojżeszowego 
mogła pozwolić sobie na wzniesienie 
bożnicy. W roku 1874 zorganizowano 
loterię fantową celem zebrania środ-
ków na budowę, a Żydzi zobowiązali 
się do wpłacenia datku w  wysokości 
trzeciej części płaconych podatków. 
26 sierpnia 1877 r. poświęcono i od-
dano do użytku synagogę umiejsco-
wioną przy ulicy Cesarza Wilhelma 
(obecnie al. Niepodległości). Projekt 
obiektu stworzył studiujący w  Pary-
żu żydowski architekt Edwin Oppler, 
a   zrealizował miejscowy mistrz cie-
sielski Urban. Świątynię wyposażono 

Hotel Thamm (ul. Dworcowa) – źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl

Z lewej nieistniejąca dziś kamienica  - siedziba firmy F. Sölter & Starke 
– źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl
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dy zbombardowany został dom przy  
ul. Księcia Bolka Świdnickiego 25, 
zaś na pewno dom przy ul. Kliczkow-
skiej  12, wielopiętrowy dom przy ul. 
Joachima Lelewela 1, dom przy ul. 
Romualda Traugutta 4 oraz hotel Hin-
denburghof (Tamm) przy obecnej ul. 
Dworcowej. Ostrzelano lub obrzuco-
no bombami ulice: Kolejową, Ofiar 
Oświęcimskich, Waleriana Łukasiń-
skiego, Kościelną, Saperów i Kanonier-
ską, o czym świadczyły ślady po pociskach 

około 45 minut zrzuciły mniejszego 
kalibru bomby burzące, które znisz-
czyły kilka budynków. Trafiły dwie 
kamieniczki przy ulicy Westerplatte 
9 i 11 naprzeciw kościoła Św. Krzyża, 
dom nr 30 w  Rynku na rogu ul. Ko-
tlarskiej, kamienicę przy ul. Długiej 17, 
środkową część zabudowań ratuszowych, 
dom przy ul. Garbarskiej 20, dwa domy 
przy ul. Pańskiej i  jeden na styku Ryn-
ku i  ul. Kazimierza Pułaskiego, a  także 
budynek przy ul. Bohaterów Getta 6. 
Jedna z  bomb trafiła w  plebanię przy 
kościele pw. św. Stanisława i  św. Wa-
cława, gdzie uszkodziła cztery pokoje 
na drugim piętrze. Ponadto samolo-
ty obrzuciły bombami albo ostrzelały 
al. Niepodległości, pl. Wolności oraz 
ulice: Marii Konopnickiej, Teatralną,  
Bohaterów Getta, 1 Maja, Łukasiń-
skiego, Jagiellońską, Księcia Bolka 
i pl. Św. Małgorzaty. 
W  blisko tydzień po pierwszym nalo-
cie, w  sobotę 17 lutego, znów nadle-
ciały samoloty. Prawdopodobnie wte- Fragment frontu kamienicy przy ul. Grodzkiej 7-11 – źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl

Litografia Braucommune na pl. Grunwaldzkim z widokiem m.in ogródka piwnego  
– źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl
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wano tu również „strawę duchową” – or-
ganizowane były różnego rodzaju imprezy 
kulturalne, festyny i koncerty. Na terenie 
dawnego ogródka po wojnie uruchomio-
no należące do Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców „SPOŁEM” pawilony han-
dlowe, a  jeszcze później wybudowano 
pawilon handlowy Jonatan.

Piwiarnia Marxa

Przy ul. Grodzkiej 7 mieściła się pi-
wiarnia, winiarnia i hurtownia win na-
leżąca do Benno Marxa. W  maju 1945 
r. ucztujący w piwiarni żołnierze Armii 
Czerwonej zaprószyli ogień. Kamieni-
ca spłonęła i  została wyburzona wraz 
z  sąsiednimi budynkami na przełomie 
lat 50. i  60. Zastąpiono ją nowym 
obiektem, niepasującym do zabudowy 
starego miasta. Z  istniejącego w  tym 
miejscu budynku rezydencji burmi-
strza Erazma Freunda datowanego na 
XVI w., pozostał jedynie portal. Łęk 
portalu przedstawia portretowe wize-
runki burmistrza i jego żony. Widnieją 
na nim także dwa lwy i  bogate orna-
mentowe zdobienie z rozet.

Basen przeciwpożarowy

Obszar, na którym dzisiaj znajdują się 
parking, teren zielony i  plac zabaw dla 
dzieci na  pl. Wojska Polskiego, przed 
gmachem obecnej Szkoły Podstawowej 
nr 315, przed wojną był zajmowany przez 
podziemny bunkier (prawdopodobnie 
magazyn prochowy z  okresu twierdzy) 
i basen ppoż. Basen został zasypany sto-
sunkowo niedawno, bo w latach 60. XX 
w. Jako ciekawostkę możemy podać, że 
w bezpośrednim sąsiedztwie 1 listopada 
1945  r. utworzono symboliczny Grób 
Nieznanego Żołnierza.

w murze przy ul. Waleriana Łukasińskie-
go i na budynkach przy ul. Kościelnej 18  
i  ul. Kanonierskiej 3 oraz ślady w  sta-
rych budynkach przy ul. Saperów od 
strony parku.

Ogródek piwny i  letnia restauracja 

Braucommune

Na obecnym pl. Grunwaldzkim w la-
tach 1870-1871 został wybudowany, a w 

1889 r. zmodernizo-
wany i powiększony, 
Browar Braucom-
mune. Na przyle-
gającym do niego 
placyku urządzono 
elegancki ogród piw-
ny, a  pierwotną pi-
wiarnię przekształ-
cono w  luksusową 
restaurację. Cały kom-
pleks pełnił rolę cen-
trum kulturalno-roz-
rywkowego. Oprócz 
jadła i napoju serwo-

Z lewej strony basen ppoż na pl. Wojska Polskiego 
– źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl (fot. D. Kuraszkiewicz) 

Fragment elewacji kamienicy Pod Brunatnym Jeleniem 
– źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl
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katedry, aby jej monumentalne mury 
chroniły go przed ostrzałem artyleryj-
skim od południowej i  południowo-
-wschodniej strony miasta. Kamień 
węgielny pod jego budowę położono 
w  roku 1743, projektantem był Got-
tlieb Hedemann. Rozbiórkę magazynu 
rozpoczęto 29 marca 1977 r. Licząca 
8 tys. m3 budowla przesłaniała niemal 
całkowicie znajdujący się za nią ko-
ściół pw. św. Stanisława i  św. Wacła-
wa. Dzisiaj w tym miejscu jest pl. Jana 
Pawła  II. Z  panoramy miasta zniknę-
ły też po 1945  r. zabudowania tzw. 
Nowych Koszar, wzniesione w  latach 

Kamienica Pod Brunatnym Jeleniem

Do lat 60. XX w. u  zbiegu ulic Try-
bunalskiej i  Długiej istniała naroż-
na kamienica Pod Brunatnym Jele-
niem z  XIX-wieczną rzeźbą jelenia, 
stanowiącą analogiczny motyw jak 
w  kamienicy Pod Bykami. Została 
rozebrana około 1966-1968 r. i  za-
stąpiona współczesną plombą zupeł-
nie niepasującą do staromiejskiej za-
budowy.

Stara wieża ciśnień

Na obecnym pl. Ludowym istniał kunszt 
wodny uruchomiony 14 stycznia 1601 r. 
Wtedy po raz pierwszy woda popłynęła 
do fontanny w pobliżu domu sukienni-
ków na świdnickim Rynku. Po wybudo-
waniu w 1877 r. nowej wieży ciśnień, na 
początku września 1900 r. uruchomio-
no w  dotychczasowym budynku łaźnię 
miejską. Starą wieżę ciśnień rozebrano 
w  latach w  latach 70. XX w. Obecnie 
w  miejscu dawnego kunsztu wodnego 
istnieje lokal gastronomiczny i klub mu-
zyczny Łaźnia.

Magazyny wojskowe

Z krajobrazu Świdnicy zniknęły niektó-
re obiekty zbudowane w czasach istnie-
jącej w mieście twierdzy. Poza umocnie-
niami wybudowano także inne obiekty 
potrzebne załodze twierdzy.
W  1753 r. rozpoczęto budowę koszar 
przy obecnych ulicach: Teatralnej, 
Mennickiej i  Spółdzielczej. Dzisiaj 
jedne z  nich nie istnieją. Wybudowa-
no również magazyny zbożowe (je-
den przy ul. Długiej, drugi przy ul. 
Saperów) oraz magazyn soli przy ul. 
Teatralnej. Jeden z  tych magazynów 
wybudowano w  pobliżu świdnickiej 

Pl. Ludowy z z dawną wieżą ciśnień – źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl

Wyburzanie pruskiego magazynu przy ul. Długiej – źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl
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państwa żydowskiego w  Palestynie. 
Organizacja funkcjonowała do 1950 r. 
Wówczas to utworzono zależne od 
władz komunistycznych Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Żydów w  Pol-
sce, działające w  Świdnicy do 1970 r. 
i  prowadzące szeroką działalność kul-
turalną.
W  latach 70. na parterze działał ak-
tywnie Klub Spółdzielni Inwalidów 
Introkart z ul. Budowlanej. Na parte-
rze znajdowały się również pomiesz-
czenia biurowe Wojewódzkiego Za-
rządu Inwestycji Rolniczych. Budynek 
został rozebrany na początku lat 80. 
XX wieku. Do dziś pozostały zachowa-
ne i zabezpieczone piwnice.

Amfiteatr

Amfiteatr powstał na terenie byłej 
osiemnastowiecznej Fleszy Jawor-
nickiej w Parku Sikorskiego, obok  
ul. Wałowej. Popularnie był zwany 
„podkową". Zbudowano go w 1978 r. 
Tętnił życiem szczególnie podczas Dni 
Świdnicy, święta 22 Lipca, 1 Maja, 
międzyszkolnych turniejów. Istniało 
tu też kino „pod chmurką”. Jego ży-
wot był stosunkowo krótki. Niszczeją-
cy przez lata obiekt, został rozebrany 
w 2006 r.

Altana

Altana w  Parku Młodzieżowym, zwa-
na potocznie wieżyczką, wybudowa-
na została w  1875 r. na terenach fry-
derycjańskich fortyfikacji, tuż przy 
dawnym Forcie Ogrodowym. Nosiła 
miano Riebelshöhe vel Riebels Höh. 
Inicjatorem jej powstania był podpuł-
kownik Riebel. Zbudowano ją wów-
czas, kiedy to utworzono pas zieleni 

1752-1754 według projektu Johanna 
Boumanna przy obecnych ulicach 1 
Maja i Teatralnej. 

Budynek Towarzystwa Społeczno-

-Kulturalnego Żydów

W budynku przy ul. Bohaterów Getta
w  przeszłości miała swą siedzibę 
loża masońska Herkules (utworzona 
w 1770 r.). Od 1946 do 1949 roku ist-
niała tu lokalna placówka Zjednocze-
nia Syjonistów Demokratów „Ichud” 
(liberalnej partii syjonistycznej), któ-
rej głównym celem było powstanie 

Koszary Nowe przy ul. 1 Maja i Teatralnej – źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl

Siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce przy 
ul. Bohaterow Getta – źr. ilustracji: www.mojemiasto.swidnica.pl
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w XIX w. Od lat 60. XX w. postępowa-
ła rozbudowa przedsiębiorstwa. W  tym 
okresie również powstał biurowiec. Po 
zakończeniu działalności opuszczone 
budynki przy ul. Westerplatte zostały 
w  latach 2010-2011 wyburzone, a  na 

otaczający centrum Świdnicy. Altana 
w Parku Młodzieżowym stanowiła bar-
dzo dobrze znane mieszkańcom miasta 
miejsce. Była pewnego rodzaju symbo-
lem parku i  jednym z najpopularniej-
szych tematów pocztówek sprzed II 
wojny światowej (na równi z ratuszem, 
budynkiem dworca kolejowego, Ko-
ściołem Pokoju i katedrą). 
Również po 1945 r. przyciągała spacero-
wiczów, zakochanych, bawiące się dzieci 
i młodzież. Czasem zagrała tam jakaś or-
kiestra, czasem odbyła się impreza kul-
turalna. Wszyscy kochali to miejsce aż 
do jego końca. W  grudniu 2006 r. ro-
zebrano drewnianą konstrukcję altany, 
a obszar wokół ogrodzono płotem. 

Biurowiec i hale fabryczne ZEM

Historia zakładów sięga 1947 r., kie-
dy to decyzją Ministerstwa Przemysłu 
i  Handlu rozpoczęły swą działalność 
Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyj-
nej Elmot w  Świdnicy. Firma została 
zbudowana od podstaw na bazie zabu-
dowań tkalni J. Rosenthala, powstałej 

Amfiteatr, maj 1984 r. podczas Dni Świdnicy
– źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl (fot. W. Orłowski) 

Altana w Parku Młodzieżowym – źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl
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Pułaskiego i  Spółdzielczej. Wiązało 
się to z  faktem, że nie inwestowano 
w  remonty zabudowy staromiejskiej. 
W miejscu zlikwidowanych kamienic 
powstawały puste place, bądź niepa-
sujące do architektury Starego Miasta 
„nowoczesne” wielorodzinne budyn-
ki. Dodajmy, że cegły ze świdnickich 
kamienic posłużyły, między innymi, 
do odbudowy Warszawy, przebiega-
jacej pod hasłem „Cały naród buduje 
swoją stolicę”. 
                        

 Stanisław Bielawski

ich terenie wybudowano „Galerię Świd-
nicką”. 
Z kronikarskiego obowiązku wymień-
my likwidację lub zmianę przeznacze-
nia budynków Dolnośląskich Zakła-
dów Magnezytowych, Dolnośląskich 
Zakładów Białoskórniczo-Rękawiczni-
czych Renifer i wielu innych, pomniej-
szych. Po zabudowaniach niektórych 
z nich nie ma obecnie żadnych śladów. 
Odnotujmy też wyburzanie ca-
łych ciągów zabytkowych kamienic,  
na przykład przy ulicach: Pańskiej, 
Siostrzanej, Teatralnej, Kazimierza 

Świdnica, 2019

Dawny biurowiec ZEM przy ul. Westerplatte – źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl
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