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ARMIA RADZIECKA W ŚWIDNICY
W LATACH 1945-1991

Przez prawie pół wieku, to jest 
od zakończenia II wojny świa-
towej, szczególnie w  zachodniej 

części Polski funkcjonowało bardzo po-
pularne powiedzenie: Armia Radziecka 
z nami od dziecka. Nie było w tym cie-
nia przesady. Mimo iż II wojna świato-
wa zakończyła się w 1945 r., to wojska 
radzieckie stacjonowały na terytorium 
państwa polskiego aż do 1993 r. W spo-
sób szczególny doświadczył ich obecno-
ści Dolny Śląsk, gdzie zlokalizowanych 
było najwięcej jednostek wojskowych. 
Widok żołnierzy z  czerwoną gwiazdą 
na czapkach, ,,goszczących” w  wielu 
dolnośląskich miejscowościach, stał się 
stałym elementem krajobrazu. Tak było 
też w Świdnicy, do której oddziały Armii 
Czerwonej (od 1946 r. Armii Radziec-
kiej) wkroczyły w maju 1945 r. w wyni-
ku przesuwania się frontu wschodniego. 
Pobyt wojsk radzieckich spowodował 
podział miasta na dwie odrębne części: 
polską i  radziecką. Ich odrębność od-
zwierciedlały nie tylko betonowy mur, 
zasieki i  szlaban, ale także różnice języ-
kowe, kulturowe i obyczajowe.
Stacjonująca w Polsce Armia Radziecka 
działała na innych zasadach niż związki 
operacyjne utworzone na ziemiach połu-
dniowej, centralnej i zachodniej Europy. 
Związek operacyjny powołany w Polsce 
nosił początkowo nazwę Północnej Gru-
py Wojsk Armii Czerwonej i  powstał 

w  miejsce zlikwidowanych w  1946 r. 
komendantur wojennych. Podwali-
ną do jego utworzenia była dyrektywa  
nr 11097 z  dnia 10 czerwca 1945 r. 
Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych 
ZSRR. Bazą dla skadrowanej formacji 
wojskowej, posiadającej swoje umundu-
rowanie oraz odznakę widniejącą na żoł-
nierskich mundurach, był wcześniejszy 
2. Front Białoruski, tj. Armie 2, 43 i 65 
oraz 4 Armia Lotnicza, której sztab do 
1949 r. znajdował się w Świdnicy.
Rozmieszczenie jednostek PGW AR 
w Świdnicy gwarantowało realizację po-
lityki władz radzieckich na ziemiach 
polskich wyzwolonych spod okupa-
cji niemieckiej przez Armię Czerwoną 
w 1945 r., umożliwiało także kontrolo-
wanie terytorium państwa oraz zapew-
niało gotowość do interwencji zbrojnej 
w  krajach Europy Zachodniej i  pod-
ległych ZSRR państwach satelickich 
(np. NRD w  1953 r., Czechosłowacji 
w  1968  r.). Obecność jednostek PGW 
AR wzdłuż zachodniej granicy Polski 
miała dodatkowo zabezpieczać zaple-
cze wojsk radzieckich stacjonujących 
w  NRD, chronić szlaki komunikacyjne 
i system łączności. 
Z punktu widzenia strategicznego Świd-
nica stanowiła idealne miejsce lokalizacji 
dowództwa PGW AR oraz stacjonowa-
nia w niej wojsk ze względu na korzyst-
ne położenie w  południowo-zachodniej 
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wy ich zwrot nastąpił w 1947 r. Władze 
miasta przejęły wówczas kilka obiektów 
publicznych, 45 mieszkań, parki samo-
chodowe, magazyny przy ul. Długiej 
i  garaże przy al. Niepodległości. In-
wentaryzacja zajmowanych budynków, 
dokonana przez władze miasta w  latach 
1956-1958, wykazała, iż nadal w  wy-
łącznym posiadaniu Rosjan znajdowała 
się znaczna ilość obiektów. Sytuacja ta 
powodowała problemy m.in. z  zakwa-
terowaniem mieszkańców oraz wyko-
rzystaniem obiektów na cele edukacyj-
ne. Problem ten częściowo rozwiązano, 
przyznając stronie polskiej na potrzeby 
edukacyjne kamienicę przy ul. Kościel-
nej 28 oraz budynki przy ul. Budowla-
nej. Nadal w dyspozycji radzieckiej były 
warsztaty, fabryki, zakłady przemysłowe, 
mechaniczne i  przetwórstwa żywności 
położone w  pobliżu jednostek PGW 
AR. Umożliwiały one naprawę i remont 
sprzętu wojskowego oraz realizację pla-
nu samodzielnego zaopatrywania w róż-
ne produkty, m.in. w żywność, bez zaku-
pów na polskim rynku i dostaw z ZSRR. 
Zapoczątkowany w  1947 r. zwrot eks-
ploatowanych dotychczas obiektów 
kontynuowany był w latach następnych. 
Wynikał on ze zmniejszenia liczby stacjo-
nujących żołnierzy oraz zmiany zasad za-
opatrywania jednostek PGW AR poprzez 
odstąpienie z  samodzielnej realizacji na 
rzecz zamówienia potrzebnych towarów 
u władz polskich. W efekcie nowa forma 
zaopatrzenia zapewniła Rosjanom, ob-
ciążającą finansowo Polskę, stałą realiza-
cję zamówień w  zakresie dostaw żywno-
ści oraz innych potrzebnych produktów 
i  towarów. Kwestię tę oraz zaopatrzenie 
w  energię, wodę i  inne produkty ure-
gulowano porozumieniami międzyrzą-

Polsce oraz usytuowanie na szlaku ko-
munikacyjnym ułatwiającym transport 
wojska i  jego wyposażenia. Znaczącym 
dla wyboru miasta był ponadto fakt, iż 
w czasie wojny ucierpiało ono nieznacz-
nie, co pozwoliło na zakwaterowanie, 
w  wyposażonych domach, żołnierzy 
z  rodzinami oraz wykorzystanie zacho-
wanych obiektów infrastruktury woj-
skowej (koszar, fortyfikacji, poligonu, 
strzelnicy itp.).Wykorzystując potencjał 
miasta, Rosjanie umieścili w  nim żoł-
nierzy z jednostek PGW AR bez umowy 
normującej ich pobyt. Fakt ten czynił 
z  nich okupanta na zajętych ziemiach.  
W pierwszym okresie osadnictwa żołnie-
rze radzieccy dopuszczali się rabunków, 
napadów, gwałtów, morderstw i  pod-
paleń. Plądrowali mieszkania, sklepy, 
a specjalne brygady „trofiejne” dokony-
wały demontażu maszyn z  fabryk i  ich 
wywozu do ZSRR.
Stacjonująca w mieście Armia Czerwona 
od maja 1945 r. zajęła znaczną część bu-
dynków mieszkalnych i przemysłowych, 
uszczuplając tym samym stan posiada-
nia przedsiębiorstw oraz firm. Częścio-
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dowymi podpisanymi po 1956 r. Kom-
pleksową realizacją zadania zajmowało 
się powstałe w 1958 r. przedsiębiorstwo 
handlu zagranicznego PHZ Marko.
Status prawny jednostek PGW AR zo-
stał uregulowany w  dniu 17 grudnia 
1956 r. umową pomiędzy rządem PRL 
a  ZSRR o  statusie prawnym wojsk ra-
dzieckich czasowo stacjonujących w Pol-
sce, sankcjonującą prawnie ich pobyt od 
1945 r. aż do dnia wycofania. W  pod-
pisanym dokumencie zawarto zapisy 
o powołaniu pełnomocników rządu od-
powiedzialnych za bieżące załatwianie 
spraw związanych ze stacjonowaniem 
wojsk Armii Radzieckiej oraz utworze-
niu polsko-radzieckiej Komisji Mie-
szanej, mającej rozpatrywać kwestie 
sporne pomiędzy stronami. Ze względu 
na bardzo ogólnikowy charakter umo-
wy, kolejne uzgodnienia umieszczone 
były w  dodatkowych aktach prawnych 
i  przepisach wykonawczych. W  swoich 
uregulowaniach odnosiły się one m.in. 
do liczebności i  miejsca stacjonowania 
wojska, warunków i opłat za dzierżawio-
ne tereny i obiekty, energię elektryczną, 
środki łączności, warunki użytkowania 
koszar, poligonów i lotnisk, w tym także 
kwestii stosowania wobec wojsk radziec-
kich obowiązujących w  PRL przepisów 
podatkowych i celnych. 
Pomimo zawartej umowy, miasteczka 
sowieckie pozostawały poza polskim 
nadzorem. Wszelkie działania, w  tym 
przegrupowania wojsk, odbywały się za 
betonowymi murami i  drutami kolcza-
stymi, co w praktyce oznaczało ich eks-
terytorialny status, mający z punktu wi-
dzenia Rosjan „charakter zwyczajowy”, 
nie zaś międzynarodowy, usankcjonowa-
ny normami prawa międzynarodowego. 

Budynek na terenie tzw. białych koszar (obecnie siedziba Starostwa Powiatowego w Świdnicy) 
(fot. W. Rośkowicz)

Budynek na terenie tzw. czerwonych koszar 
(fot. W. Rośkowicz)

Kompleks przy ul. Gdyńskiej i ul. Hetmańskiej
(fot. W. Rośkowicz)
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wały 16,8 ha, koszary 411 (tzw. czerwo-
ne) - 13,4 ha, kompleks sztabowo-woj-
skowy 416 przy ul. Parkowej i Gdyńskiej 
- 7,4 ha oraz koszary 420 w Witoszowie 
- 84 ha. 
Wśród obiektów wojskowych, będących 
w zarządzie wojsk radzieckich, były tak-
że: lotnisko położone w  obszarze ulic 
Przemysłowa, Metalowców, Stanisława 
Wokulskiego i  Szarych Szeregów, daw-
na prochownia przy ul. Esperantystów, 
strzelnica wojskowa w  Parku Strzelec-
kim i poligon przy ul. Ludwika Zamen-
hofa. Wraz z  jego opuszczeniem przez 
żołnierzy radzieckich, władze miasta 
odzyskany teren przeznaczyły pod za-
budowę osiedla Młodych, a teren po 
dawnej prochowni pod budowę osiedla 
Zawiszów. 
Porozrzucane na terenie Świdnicy oraz 
jej okolicy obiekty z  różnych względów 
musiały ze sobą kooperować, m.in. w za-
kresie wykorzystania kanałów powietrz-
nych, wodnych i  szlaków lądowych, co 
powodowało wzmożony ruch związany 
z przemieszczaniem się wojsk po drogach 
publicznych. Wielokrotnie dochodziło 
do wypadków drogowych, gdyż Rosja-
nie nie przestrzegali prawa drogowego 
i  zwyczajowo nie informowali władz 
polskich o  przemieszczeniach żołnierzy 
w ruchu drogowym lub kolejowym po-
między pozostającymi w  ich dyspozycji 
obiektami. Korzystające z polskiej prze-
strzeni komunikacyjnej kolumny cięż-
kich pojazdów wojskowych powodowały 
dewastację nawierzchni dróg, której na-
prawa obciążała finansowo budżet mia-
sta. Sytuacja nie zmieniła się pomimo 
podpisanego po 1956 r. w  tej sprawie 
porozumienia.
Świdnica z lotu ptaka, podczas stacjono-

W obliczu tak rozumianej eksterytorial-
ności, polskie organy administracyjne 
nie mogły wejść na teren radzieckich 
jednostek wojskowych, aby ustalić m.in. 
liczbę żołnierzy (i członków ich rodzin) 
oraz zewidencjonować znajdujący się 
tam sprzęt. Z tego powodu, jak również 
z  uwagi na dużą rotację i  otoczenie ta-
jemnicą przez stronę radziecką liczebno-
ści wojsk, dziś trudno jest ustalić pew-
ny wykaz stacjonujących w  Świdnicy 
jednostek PGW AR. Według różnych 
informacji w  latach 80. XX w. w Świd-
nicy znajdowały się dowództwo i  sztab 
PGW AR (w  latach 1984-1990), a  ze 
składu 20. dywizji pancernej: 1052 pułk 
artylerii samobieżnej, 459 pułk prze-
ciwlotniczy, 595 dywizjon rakietowy (do 
1982 r.), a także 137 i 886 batalion łącz-
ności, 1955 batalion walki radioelektro-
nicznej, 91 batalion zabezpieczenia, 59 
batalion samochodowy, 276 samodziel-
na kompania lotniskowo-techniczna, 
Tyłowy Ośrodek Szkoleniowy oraz sa-
modzielny batalion budowlany. 
Dowództwo radzieckie podzieliło świd-
nickie obiekty wojskowe na cztery kom-
pleksy o ogólnej powierzchni 121,6 ha, 
z czego koszary 410 (tzw. białe) zajmo-

Składanie wieńców przez żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzu w Świdnicy, 1979 r.  
- zbiory A. Kempy
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do niego dowództwa sztabu PGW AR 
zyskał również strategiczne znaczenie. 
Poza lokalizacją w nim siedziby dowódz-
twa, był miejscem przyjmowania oficjal-
nych gości. Można szacować, że w Świd-
nicy stacjonowało kilka tysięcy żołnierzy 
radzieckich.   
Przez prawie pół wieku za zamkniętym 
kompleksem radzieckiej dzielnicy, po-
łożonej przy ul. Wałbrzyskiej i ul. Polna 
Droga, zwanej potocznie „Zielonką” lub 
„Gorodok”, mieszkali oficerowie wraz z ro-
dzinami, natomiast podoficerowie i  żoł-
nierze służby zasadniczej zakwaterowani 
byli w koszarach. Wyższa kadra oficerska 
wprowadziła się do dzielnicy willowej, 
otrzymując do swojej dyspozycji „służbę”, 
tj. kierowcę, palacza, a czasami ogrodnika 
zajmującego się zielenią i ogrodem otacza-
jącym dom. Radzieccy oficerowie wyższej 
rangi dbali o  zajęte przez nich wille, nie 
dokonując w nich wyburzeń oraz wycinki 
drzew otaczających dom. Dzięki temu za-
chowały swój pierwotny wygląd.
Poza tym Rosjanie zajmowali budynki 
mieszkalne przy ulicach: Wałbrzyskiej, 
Marii Skłodowskiej-Curie (tzw. białe 
koszary), Armii Krajowej, Bartosza Gło-
wackiego i Jałowcowej (czerwone kosza-
ry), obiekty przy ulicach Saperów i Ko-
ścielnej, tereny pod niską zabudowę przy 
ulicach Jesiennej, Czwartaków i  Polnej 
Drodze oraz ciąg budynków położo-
nych naprzeciwko dworca kolejowego 
aż do Czytelni Naukowej Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej przy ul. Stefana Że-
romskiego  13. Zlokalizowany w  Świd-
nicy radziecki garnizon użytkował także 
obiekty socjalne, tj. Klub Bolko, kasyno 
przy ul. Saperów, pralnię przy ul. Staw-
ki, kino Przyjaźń na pl. Grunwaldzkim 
oraz zespół szpitalny przy ul. Saperów 

wania w niej żołnierzy radzieckich, wy-
glądała jak „talerz pierogów – w połowie 
ruskich, w  połowie leniwych”. Dowcip 
opowiadany w  tamtym okresie, ukazu-
je sytuację podzielonego na dwie części 
miasta: polską i radziecką, której tereny 
nazywane były „kompleksami”, wypo-
sażonymi w  kompletną i  samodzielną 
infrastrukturę składającą się z  budyn-
ków mieszkalnych, gospodarczych, 
magazynowych, koszarowych, admini-
stracyjnych, socjalnych, obiektów tech-
nicznych, warsztatów, garaży dla floty 
samochodowej i  sprzętu wojskowego 
oraz stajni. Czyniło to radziecki gar-
nizon jednostką posiadającą komplet-
ną i  samowystarczalną infrastrukturę, 
w której porządku i  czystości pilnowali 
żołnierze.
Wydzielone radzieckie tereny oddzielał 
od pozostałej części miasta wysoki be-
tonowy mur, a  na skrzyżowaniach ulic 
stały drewniane budki. Na teren ra-
dzieckiej dzielnicy prowadziły wejścia 
z  zamykanymi bramami pilnowanymi 
przez uzbrojone posterunki, a  obszar 
kompleksu podlegał nieustannemu pa-
trolowaniu przez żołnierzy. Sąsiadujące 
z  radzieckimi koszarami oraz budynka-
mi mieszkalnymi ulice zostały zamknię-
te i  niedostępne dla ludności polskiej. 
Polacy mogli do niej wejść tylko za 
okazaniem specjalnej przepustki. Prawo 
wjazdu do dzielnicy miały wyłącznie ra-
dzieckie samochody. 
Podwójne życie Świdnicy stanowiło we-
wnętrzną tajemnicę skrywaną w oddzie-
lonym betonowym ogrodzeniem „kwa-
dracie" przy ul. Parkowej oraz koszarach 
na obszarze miasta. „Świdnicki kwa-
drat", w przeciwieństwie do tego z „Ma-
łej Moskwy" w Legnicy, po przeniesieniu 
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ograniczone przez dowództwo PGW 
AR wyłącznie do uczestnictwa w  ofi-
cjalnych uroczystościach państwowych 
obowiązujących w  PRL. Władze ra-
dzieckie uważały, że kadrze wojskowej 
w Świdnicy stworzono odpowiednie wa-
runki materialne i  kulturowe w  posta-
ci dostępu do sklepów, szkół dla dzieci 
i  młodzieży, kin itp., co nie wymagało 
potrzeby rozszerzenia kontaktów na re-
alia polskie. Hamulcem w nawiązywaniu 
nieoficjalnych relacji, publicznym manife-
stowaniem uczuć wobec polskiej społecz-
ności, był strach przed zainteresowaniem 
sowieckich służb specjalnych, jak również 
obawa przed przeniesieniem do rezerwy, 
ukaraniem lub odesłaniem do dalszej służ-
by w  odległych garnizonach ZSRR. Ro-
sjan utrzymujących kontakty prywatne 
lub zawodowe z  Polakami pozbawiano 
możliwości dalszego odbywania służby 
w Polsce, która dla radzieckich oficerów 
stanowiła formę wyróżnienia i uzyskania 
wyższego niż w ZSRR wynagrodzenia.
Wydawałoby się, że wraz z  opuszcze-
niem przez Armię Radziecką Świd-
nicy wszystko, co świadczyłoby o  jej 
wieloletnim pobycie, zatarł czas. 
Tymczasem wciąż odnajdujemy śla-
dy przypominające o  ich pobycie  
w  mieście. W dawnym Domu Ofice-
ra znaleziono na przykład radzieckie 
plakaty z  lat 80. XX w., butelki po 
trunkach, opakowanie po papierosach, 
pudełko zapałek, przepustkę oraz listy 
i  koperty w  języku rosyjskim. Zacho-
wane „pamiątki” radzieckiej przeszło-
ści mają propagandowy charakter, 
a  treść plakatów oraz fotoreportaży 
świadczy o  tym, że Rosjanie nie do-
strzegali zmian zachodzących w  ota-
czającym ich świecie. 

(dawny szpital ewangelicki), w  którym 
pracowali lekarze – oficerowie Armii Ra-
dzieckiej mieszkający w kamienicy nr 29 
przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego. 
Dzielnica zamieszkiwana przez radziec-
kich żołnierzy miała do pewnego stop-
nia zamknięty charakter. Było to miasto  
w  mieście z  odrębną instalacją energe-
tyczną i  telekomunikacyjną, centralną 
kotłownią, sklepami, restauracjami. Na 
potrzeby wojska wynajmowano również 
mieszkania rozrzucone na terenie miasta.  
Poza zamkniętym kompleksem w  ogól-
nodostępnej polskiej części miasta, 
stworzono dla Rosjan centrum kultural-
ne w Domu Oficera Armii Radzieckiej.  
W  stanowiącym przybytek radzieckiej 
kultury budynku było kino z  salą wi-
dowiskową, sklep, bar i restauracja z ra-
dzieckimi potrawami i trunkami. W cen-
trum kulturalnym, przeznaczonym 
dla Rosjan, podobnie jak w  legnickim 
Domu Primoj, miały miejsce przedsta-
wienia moskiewskich teatrów oraz kon-
certy artystów ze Związku Radzieckiego 
i  założonego w  Legnicy reprezentacyj-
nego Zespołu Pieśni i  Tańca Północnej 
Grupy Wojsk. Ponadto odbywały się tu 
tańce, projekcje filmowe i  imprezy kul-
turalno-propagandowe, na które Polacy 
nie mieli oficjalnego wstępu. 
Kontakty Rosjan z ludnością polską były 

Budynek byłego radzieckiego szpitala wojskowego przy ul. Saperów  
(fot. W. Rośkowicz)
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Rozwój miasta, ze względu na obec-
ność w  nim garnizonu radzieckiego, 
był przez długie dziesięciolecia ograni-
czony. Władze Świdnicy, podzielonej 
w  związku z  tym faktem na dwie czę-
ści, miały ograniczoną samodzielność 
w  zakresie rozbudowy urbanistycznej 
oraz w  podejmowaniu bieżących i  dłu-
goterminowych decyzji dotyczących 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego, lokalizacji inwestycji, wysokości 
budynków, prowadzenia robót budow-
lanych i  podziemnych oraz rozbudo-
wy infrastruktury telekomunikacyjnej  
i  transportowej. Prace budowlane,  

Innymi dowodami obecności żołnierzy 
radzieckich w naszym mieście są oszpe-
cone rosyjskimi napisami drzewa, zacho-
wane na murach słowa zapisane cyrylicą, 
pomniki poświęcone czerwonoarmi-
stom, a także pozostawione w witoszow-
skich lasach okopy, stanowiska ogniowe, 
rowy, nasypy ziemne, zdewastowane 
budynki, kawałki betonowych słupów 
ogrodzenia, drutu kolczastego oraz 
obiekty militarne, m.in. bunkry czy 
zbudowany w  Witoszowie schron dla 
Centrum Dowodzenia PGW AR. 
Radziecki okres w  dziejach miasta 
miał też wpływ na jego urbanistycz-
ną przestrzeń i  wygląd. Obok zabyt-
kowych kamienic oraz poniemieckich 
budynków koszarowych, powstały, 
zbudowane przez stacjonujący w Świd-
nicy samodzielny batalion budowlany, 
cztero- i pięciopiętrowe bloki mieszkal-
ne z  elementów wielkopłytowych typu 
„leningrad” przywiezionych z  ZSRR 
i  według obowiązujących w  tym kraju 
norm mieszkaniowych. Postawiono je 
przy ulicach: Polnej Drodze, Bartosza 
Głowackiego, Parkowej i Marii Skło-
dowskiej-Curie z przeznaczeniem do za-
mieszkania przez rodziny radzieckich 
żołnierzy oraz pracowników admini-
stracyjno-sztabowych. 

Radziecka dzielnica willowa przy ul. Fryderyka Chopina 
(fot. W. Rośkowicz)

Dawny Dom Oficera przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 
(fot. W. Rośkowicz)
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lowane przez strony w  formie Poro-
zumienia o  współpracy pomiędzy or-
ganami bezpieczeństwa ZSRR i  PRL 
w  1957 r. Ochrona radzieckich obiek-
tów przez polskie służby specjalne 
prowadzona była we współpracy z  ra-
dzieckimi służbami odpowiedzialny-
mi za bezpieczeństwo stacjonujących  
w  Polsce jednostek wojskowych, a  tak-
że kierownictwem kontrwywiadu PGW 
AR. W myśl zapisów porozumienia pol-
skie służby bezpieczeństwa zobowiązane 
były do zapewnienia ochrony jednost-
kom PGW AR i zabezpieczenia użytko-
wanych przez nią obiektów militarnych. 
Wśród miejsc objętych ochroną były 
m.in.: rampy, bocznice przeładunkowe, 
trasy dojazdowe na poligony oraz linie 
tranzytowe PKP wykorzystywane przez 
jednostki wojskowe. 
Uciążliwości związane z pobytem żołnie-
rzy radzieckich z  czasem stały się nor-
malnością dla świdniczan. Mieszkańców 
przestała dziwić obecność patroli w  ra-
dzieckich mundurach na ulicach miasta, 
zaklejone starymi numerami „Prawdy” 
okna w  budynkach zajmowanych przez 
Rosjan, specjalne pociągi osobowe rela-
cji Legnica/Świdnica Miasto - Moskwa/
Kijów, wydzielone bocznice kolejowe 
i  rampy do obsługi towarowej, przela-
tujące nad miastem hałaśliwe eskadry 
samolotów czy też blokowanie ruchu 
ulicznego przez kolumny wojskowych 
samochodów ciężarowych poruszających 
się po drogach publicznych, na drogach 
wylotowych prowadzących do i z miasta. 
Żołnierze radzieccy nie przestrzegali 
przepisów prawa drogowego podczas 
przemieszczania się kolumny wojskowej 
pomiędzy miejscowościami, w  których 
stacjonowały jednostki PGW AR, powo-

wykonywane w  pobliżu ulic oraz bu-
dynków położonych przy radzieckim 
garnizonie, wymagały zgody dowódz-
twa PGW AR ze względu na możli-
wość prowadzenia obserwacji obiektów 
radzieckich. Sytuacja ta spowodowała, 
iż znaczna część środków finansowych 
miasta przeznaczana była na realizację 
tzw. „celów współpracy” i dotyczyła roz-
budowy obiektów wojskowych z zapew-
nieniem przez polskie służby specjalnej 
ich ochrony. 
Warunki zabezpieczenia radzieckich 
obiektów militarnych zostały uregu-

Odsłonięcie pomnika na dawnym cmentarzu Armii Czerwonej, pl. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, 1945 r. - zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa



9A R M I A  R A D Z I E C K A  W  Ś W I D N I C Y  W  L A T A C H  1 9 4 5 - 1 9 9 1

ze strony żołnierzy radzieckich pod-
trzymywały w  społeczeństwie niechęć 
do ZSRR i  jego sił zbrojnych. Władze 
polskie próbowały ograniczać negatyw-
ne następstwa takiego wizerunku, cze-
go wyrazem była podpisana w  1956 r. 
umowa o powołaniu Polsko-Radzieckiej 
Komisji Mieszanej zajmującej się rosz-
czeniami obywateli polskich, którzy po-
nieśli uszczerbek w mieniu, na zdrowiu 
lub śmierć na skutek działań wojsk ra-
dzieckich w Polsce. Do 1993 r. Komisja 
rozpatrzyła około 7 tys. spornych spraw 
dotyczących odszkodowań za szkody 
wyrządzone przez oddziały radzieckie 
stacjonujące w  Polsce, w  tym również 
przez jednostki PGW AR na obszarze 
świdnickim. 
Pomimo iż świdniczanie nie byli przy-
chylni żołnierzom radzieckim, to jednak 
mieszkające obok siebie społeczności 
żyły ze sobą w  symbiozie, zwłaszcza 
handlowej. Przedmiot handlu stano-
wiły: benzyna, alkohol, artykuły ju-
bilerskie ze złota, kożuchy, zegarki, 
elektroniczne zabawki, aparaty fo-
tograficzne, narzędzia, sprzęt AGD 
i  przedmioty codziennego użytku, tj. 
mydło, pasta do zębów itp. Luksu-
sem dla mieszkańców miasta tamtego 
czasu były przywożone z ZSRR części 
zamienne do samochodów radzieckich 
marek: Łada i Wołga oraz artykuły spo-
żywcze takie jak: kawa, szynka, masło, 
skondensowane mleko, astrachański 
czarny kawior, gruzińskie koniaki, su-
szona ryba (tzw. taranka), konserwy 
wojskowe, woda mineralna Bordżomi, 
cytryny, pomarańcze, czekoladowe cu-
kierki: biełoczek, miszek, krasne maki, 
kara-kum, czy chałwa, które oferowa-
ły znajdujące się na terenie koszar ra-

dując wypadki samochodowe. Przestęp-
stwa, których dopuszczali się żołnierze, 
rozpatrywały organy radzieckiego wy-
miaru sprawiedliwości, co było narusze-
niem suwerenności państwa polskiego. 
Prowadzone przez radzieckie prokura-
tury wojskowe dochodzenia najczęściej 
kończyły się odmiennym stanowiskiem 
od wstępnych ustaleń dokonanych przez 
stronę polską, gdyż orzeczenia nie wska-
zywały na winę żołnierzy PGW AR, któ-
rzy przez to czuli się bezkarni. Sytuacja 
ta stawiała stronę polską w  trudnym 
położeniu, zwłaszcza wobec trudności 
w  schwytaniu sprawców oraz uprzy-
wilejowanej pozycji Armii Radzieckiej 
w Polsce. Winę za taki stan rzeczy po-
nosiły władze ZSRR oraz zwierzchnic-
two wojskowe, które u  kresu wojny 
i  w  pierwszych latach pobytu w  mie-
ście jednostek PGW AR nie było zain-
teresowane karaniem przestępców. 
Armia Radziecka stacjonująca w  Świd-
nicy niszczyła środowisko naturalne, po-
wodując degradację lasów położonych 
w  sąsiedztwie Witoszowa oraz skażenie 
gruntów substancjami ropopochodny-
mi, pochodzącymi z  rozlanego paliwa 
na terenie bazy paliwowej. Zatrucie śro-
dowiska potęgowały nadto wylewane do 
gruntu oleje, elektrolity z  akumulato-
rów oraz fekalia (ze względu na brak w 
radzieckiej bazie oczyszczalni ścieków). 
Zanieczyszczenia środowiska powodo-
wała także wydzielana do atmosfery woń 
z  opakowań plastikowych spalanych 
w kotłowni przy ul. Karola Szymanow-
skiego, postawionej przez Rosjan bez 
odpowiedniego zezwolenia i zachowania 
norm bezpieczeństwa oraz brakiem urzą-
dzeń odpylających i odsiarczających. 
Krzywdy doznane przez ludność polską 
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znaczną cześć asortymentu stanowiły 
polskie artykuły spożywcze, których 
nie było w  polskich sklepach. Sytuacja 
ta przyczyniła się do ożywienia kontak-
tów handlowych z Rosjanami, gdyż „za 
murem” produkty sprzedawane były 
po cenach niższych w  porównaniu ze 
sklepami polskimi. W  okresie kryzysu 
ekonomicznego w latach 80. XX w., Ro-
sjanie niemalże „za progiem magazynu” 
znajdującego się na terenie koszar prze-
kazywali Polakom torby z  żywnością, 
wymieniając uzyskane ze sprzedaży to-
warów złotówki na dolary, za które ku-
powali modne ubrania w komisach lub 
Peweksach. 
Obiekty wymiany handlowej z  lat 80. 
XX w. uległy zmianie na początku lat 90. 
w związku z decyzją o opuszczeniu mia-
sta przez Rosjan. Przedmiotem sprzeda-
ży było wówczas wyposażenie wojskowe 
(bagnety, broń, amunicja) oraz miesz-
kań (meble, obrazy, żyrandole, łazienko-
we baterie, kaloryfery, rury, elektryczne 
przewody, gniazdka i  okna). Handlo-
wano również cennymi dla żołnierzy 
przedmiotami, tj. mundurami, pasami, 
bluzami, guzikami, które dziś można 
odnaleźć wśród przedmiotów sprzeda-
wanych podczas świdnickiej Giełdy Sta-
roci, Numizmatów i Osobliwości. 
Trudny czas pobytu wojsk radzieckich 
w  Świdnicy zakończył się 21 listopada 
1991 r. Tego dnia ostatnia grupa PGW 
AR opuściła na zawsze miasto, w którym 
„gościła” 48 lat. Świdnica była pierwszym 
miastem w Polsce, z którego wycofane zo-
stały wojska radzieckie, a tym samym uległ 
likwidacji jeden z  największych garnizo-
nów. Działania te zostały podjęte zanim 
rząd polski podpisał z  władzami Związ-
ku Radzieckiego umowę o wycofaniu Sił 

dzieckie sklepy przeznaczone dla wyso-
kich rangą żołnierzy radzieckich.
Znajdujące się w nich deficytowe towa-
ry były dostarczane z ZSRR dzięki bez-
pośredniemu połączeniu kolejowemu 
z Moskwą. Do sklepu wchodziło się na 
podstawie imiennej przepustki ze zdję-
ciem, sprawdzanej przez żołnierzy przy 
bramie wejściowej. Prawo do korzysta-
nia z niej mieli Rosjanie lub osoby po-
siadające przywilej dostępu do nich, np. 
żołnierze Wojska Polskiego, funkcjona-
riusze MO. Poza bezpośrednim zaopa-
trzeniem radzieckich sklepów z  ZSRR, 

„Pamiątki” po Armii Radzieckiej znalezione w I LO w Świdnicy  
- zbiory I LO w Świdnicy

Plakat znaleziony w I LO w Świdnicy 
- zbiory I LO w Świdnicy
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Po odejściu ze Świdnicy jednostek PGW 
AR rozpoczął się trudny i  kosztowny 
proces zagospodarowywania położonych 
na 63 ha powierzchni 199 obiektów 
w  kompleksach koszarowych, 78 bu-
dynków mieszkalnych, w  tym 42 willi. 
Zadanie to powierzono w 1992 r. Urzę-
dowi Rejonowemu. Proces przejęcia po-
rosyjskich terenów, budynków i mienia 
dokonywano na podstawie protokołu 
zawierającego opis stanu technicznego 
obiektów, gdyż dokumentacja strony 
rosyjskiej była niekompletna, a  Pola-
cy jej nie posiadali. Sytuację utrudniał 
fakt, iż odzyskane budynki nie spełniały 
norm polskiego prawa budowlanego, tj. 
posiadały wadliwe, azbestowe elemen-
ty konstrukcji, zniszczone, uszkodzone 
lub zdemontowane instalacje elektrycz-
ne, gazowe oraz sanitarne, co znacznie 
obniżało wycenę budynków i czyniło je 
niezdatnymi do użytku. 
Ponadto czynnikiem utrudniającym 
przejmowanie porosyjskiego mie-
nia było skażenie produktami ro-

Zbrojnych ZSRR z  terytorium Polski 26 
października 1991 r. 
Radzieccy wojskowi, którzy przez lata 
stacjonowania w Świdnicy wierzyli wła-
snej propagandzie, że jednostki PGW 
AR nigdy nie opuszczą Polski, nie mo-
gli zrozumieć decyzji rządu polskiego, 
domagającego się ich wycofania z  tere-
nu suwerennego państwa. Był to jeden 
z  powodów opóźnień w  opuszczeniu 
Polski przez jednostki radzieckie. Ope-
racja wycofania żołnierzy radzieckich ze 
Świdnicy przebiegała w  związku z  tym 
w napiętej i pełnej niechęci atmosferze, 
którą potęgował fakt uskarżania się czer-
wonoarmistów na nierozważne działania 
władz miasta adresowane do zamieszku-
jącego w Świdnicy gen. Wiktora Duby-
nina, przedostatniego dowódcy PGW 
AR odpowiedzialnego za negocjacje 
z  rządem polskim. Rosjanie strzelali do 
pilnujących opuszczonych przez nich 
budynków oraz rabowali nocą mienie 
z obiektów zdanych protokolarnie stro-
nie polskiej. 

Zapasowe Centrum Dowodzenia w Witoszowie 
(fot. W. Rośkowicz)
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Odzyskane od Rosjan budynki mieszkal-
ne przekazano spółdzielniom mieszkanio-
wym, przeznaczono na obiekty urzędowe 
takie jak: Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, 
Starostwo Powiatowe, prokuraturę, sąd, 
punkty handlowo-usługowe, magazyny, 
instytucje i placówki oświatowe (np. Dom 
Oficera przy ul. Pionierów zaadaptowano 
na I  LO, zespół obiektów przy ul. Wał-
brzyskiej przeznaczono na Szkołę Pod-
stawową nr 8, a dwa oddano na potrzeby 
parafii p.w. św. Andrzeja Boboli). Ponad-
to zagospodarowano zespoły garażowe na 
terenie dawnych koszar i magazyny, które 
weszły w skład budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. 
Rewitalizacja pozyskanych obszarów 
wymusiła wdrożenie przez władze mia-
sta nowatorskich rozwiązań w  zakresie 
adaptacji przejętego mienia, rekulty-
wacji zanieczyszczonych produktami 
ropopochodnymi gruntów, degradacji 
lasów oraz terenu dawnego poligonu 
w Witoszowie. Dzięki pionierskim dzia-
łaniom w  tej dziedzinie i  pozyskanym 
na mocy Ustawy z  1994 r. o  zagospo-
darowaniu nieruchomości Skarbu Pań-
stwa przejętym od wojsk Federacji Ro-
syjskiej środkom krajowym i  dotacjom 
unijnym, dziś Świdnica jest jednym 
z nielicznych miast, które niemal w ca-
łości zagospodarowało porosyjskie mie-
nie, za co jej władze zostały w  2016 r. 
uhonorowane Srebrnym Laurem Związ-
ku Miast Polskich.

Monika Płoszaj

popochodnymi wokół stacji paliw. 
Utrudnienie potęgowała także obawa,  
że paliwa i metale ciężkie, którymi prze-
siąknięte były grunty sąsiadujące z bazą 
paliwową, przedostaną się do zbiorników 
wodnych zaopatrujących w wodę pobli-
skie osiedla. Usunięcie skażenia na prze-
jętym terenie wymagało odnowy zdegra-
dowanego chemikaliami środowiska, co 
stanowiło potężne obciążenie finansowe, 
zwłaszcza że obustronne umowy z 1956 r. 
i  1957 r. nie regulowały przestrzegania 
norm ekologicznych przez Rosjan. 
Wraz z  przejęciem mienia po PGW 
AR powstały obszary powojskowe, któ-
rych dotąd nie było w  strukturze prze-
strzennej miasta. Sytuacja ta wyma-
gała podjęcia działań polegających na 
uporządkowaniu i  uregulowaniu ich sy-
tuacji prawnej, aby przejęte budynki speł-
niały polskie normy prawne i techniczne.  

Świdnica, 2018

Budynek zwany „leningradem” przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Świdnicy
(fot. W. Rośkowicz)
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Cmentarz miał 2,5 ha. Oficjalne od-
danie do użytku nastąpiło w  1889 r. 
Budowniczym był miejski architekt 
Sonnabend. 
Na środku terenu wybudowano ka-
plicę pogrzebową w  stylu neoromań-
sko-bizantyjskim. W  pobliżu bramy 
zbudowano dom dla grabarzy, któ-
ry obecnie służy za plebanię parafii 
prawosławnej, zaś wewnątrz murów 
cmentarnych, w  północno-wschod-
nim narożniku, dom mieszkalny stró-
ża cmentarnego. W  dawnej kaplicy 
cmentarnej mieści się obecnie cerkiew 
parafii prawosławnej pw. świętego 
Mikołaja Cudotwórcy. 
W  części I  cmentarza w  kwaterach 6, 
7, 8 znajdują się groby 30 osób z dia-
spory greckiej. Cmentarz komunalny 
ma powierzchnię 4,03 ha, znajduje 
się tu ok. 6300 mogił i  kolumbarium 
na urny. Brak jest obecnie możliwości 
zakładania nowych grobów. Na cmen-
tarzu warto zwrócić uwagę na dwa 
zabytkowe grobowce rodzin Runge  
i Jaensch.

Rzymsko-katolicki cmentarz  

parafialny przy al. Brzozowej

Jest to najstarszy z czynnych cmenta-
rzy w  Świdnicy, zajmuje powierzch-
nię 4,2 hektara. Powstał w  kwietniu 
1888 r. i jego najstarsza cześć została 
założona na terenie dawnych fortyfi-
kacji twierdzy. W  tym okresie więk-
szość mieszkańców Świdnicy była 
ewangelikami. Cmentarz powiększa-
no kilkakrotnie w XX w. Z inicjatywy 
proboszcza Paula Jendego w  1910 r. 
wybudowano na nim kaplicę przed-
pogrzebową. Na koniec 2017 r. na 
cmentarzu było około 5 600 grobów. 
Pochowano tu m.in. Tadeusza Ga-
domskiego (ceniony malarz, uczeń 
Jana Matejki), Mieczysława Kozara-
-Słobódzkiego (legionista, kompo-
zytor i  pedagog), Franciszka Jarzynę 
(organizator Muzeum Dawnego Ku-
piectwa), Tadeusza Ząbka (zasłużo-
ny trener siatkówki kobiet), księdza 
prałata Dionizego Barana (wieloletni 
proboszcz kościoła pw. św. Stanisła-
wa i św. Wacława) i wielu innych za-
służonych dla miasta osób.

Cmentarz komunalny  

przy ul. Waleriana Łukasińskiego

Wraz z  rozwojem miasta i  powiększa-
niem się liczby wiernych ewangelickiej 
parafii przy Kościele Pokoju wynikła 
potrzeba założenia nowej nekropoli. 
Teren cmentarza na pl. Pokoju stał się 
za mały, a jego powiększenie niemożli-
we. W 1888 r. ewangelicka gmina na-
była teren przy dzisiejszej ul. Waleria-
na Łukasińskiego, na zachód od drogi 
prowadzącej do Żarowa. Plac otoczono 
murem, wydzielono działki i nasadzo-
no drzewa oraz doprowadzono wodę. 

Grób Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 
(fot. W. Rośkowicz)
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niczał go żelazny, sztachetowy płot. 
Wśród pomników nagrobnych uwagę 
zwracała drewniana rzeźba Reinhol-
da Krafta z  Bagieńca. Cmentarz do 
zakończenia II wojny światowej był 
w połowie wypełniony grobami.
W lutym i marcu 1945 r. pochowano 
tutaj w  zbiorowych mogiłach ofiary 
bombardowań i zmarłych naturalnie, 
a później i więźniów, przeważnie na-
rodowości niemieckiej, straconych 
lub zmarłych w  więzieniu świdnic-
kim czy zamęczonych w  katowniach 
Milicji Obywatelskiej lub Urzędu 
Bezpieczeństwa w latach 1945-1949. 
Spoczął w  tym miejscu też Polak - 
ofiara radzieckiego nalotu na Świd-
nicę 17 lutego 1945 r. Nie było na 
cmentarzu pochówków ofiar epide-
mii, co systematycznie powiela się 
w ustnych relacjach mieszkańców.

Cmentarz komunalny  

przy ul. Słowiańskiej

Ponieważ w  latach osiemdziesiątych XX w. 
na dwóch czynnych do tej pory cmentarzach 
brak już było miejsca, władze miejskie pod-
jęły w czerwcu 1989 r. decyzję o urządzeniu 
nowego cmentarza. Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Komunalnego ze Świdnicy wy-
budowało dom przedpogrzebowy i wytyczy-
ło kwatery. We wrześniu 1991 r. kosztem 6 
mld ówczesnych złotych założono cmentarz 
komunalny, który docelowo miał pomie-
ścić 7 tysięcy grobów. W  sierpniu 1992  r. 
zakończono pierwszy etap budowy i  25 
października 1992 r. ks. proboszcz Ludwik 
Sosnowski dokonał poświęcenia cmenta-
rza. Na koniec 2017 r. było na nim 6 510 
mogił. Cmentarz w ostatnich latach (2010 r.  
i  2018 r.) został powiększony, jego po-
wierzchnia wynosi 8,15 ha.

Cmentarz ewangelicki  

przy ul. Waleriana Łukasińskiego

W  miejscu cmentarza, pomiędzy  
ul. Waleriana Łukasińskiego i  Karola 
Miarki, od 1995 r. znajduje się park 
Zawiszowski. Wcześniej wspomniany 
cmentarz ewangelicki wkrótce okazał 
się za mały i musiał być powiększony. 
W  związku z  tym po drugiej stronie 
drogi założono w 1902 r. nowy cmen-
tarz, także o  wielkości 2,5 ha. Ogra-

Jeden z grobów diaspory greckiej 
(fot. W. Łabęcki)

Wejście na teren pocmentarny od ul. Karola Miarki 
(fot. W. Łabęcki)
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skim: pierwotnie: Cmentarz Wojskowy 
Armii Radzieckiej – obecnie: Cmentarz 
Wojenny Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Cmentarz Wojenny  

Żołnierzy Armii Radzieckiej

Przy ul. Waleriana Łukasińskiego: 
w  rocznicę Wielkiej Rewolucji Paź-
dziernikowej, 7 listopada 1948 r., 
z  udziałem „przewodniczącego Komite-
tu Opieki nad Grobownictwem Wojen-
nym” uroczyście przekazano „władzom 
radzieckim cmentarz poległych żołnie-
rzy radzieckich przy ul. Łukasińskie-
go7. Pochowano tutaj prochy żołnierzy 
pogrzebanych wcześniej na prowizo-
rycznym cmentarzu na skwerze obok 
banku przy pl. 1000-lecia Państwa 
Polskiego.
Na cmentarzu znajduje się 254 płyt 
nagrobnych, w  tym 87 mogił imien-
nych. Przy wejściu na cmentarz na 
kamiennych cokołach ustawione są 
działa przeciwpancerne, w  murze 
umieszczono dwie granitowe tablice 
z  napisami w  języku polskim i  rosyj-

Fragment cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej 
(fot. W. Łabęcki)

Wejście na Cmentarz Wojenny Żołnierzy Armii Radzieckiej
(fot. W. Łabęcki)
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tarzu, ze względu na rosnące tu drzewa 
morwy, nazywane było Morwami.

Cmentarz „kraszowicki”

Na wzgórzu w  pobliżu parkingu cmen-
tarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej 
znajdował się cmentarz. Był on związa-
ny z ówczesną wsią Kraszowice. Obecnie 
znajduje się na terenie miasta.

Wiesław D. Łabęcki

1) Edmund Nawrocki, Z dziejów Świdnicy, 
Świdnica 1998, s. 11.

2) Krzysztof Moszumański, Zakon Braci 
Mniejszych w średniowiecznej Świdnicy,  
[in:] Świdnickie Studia Teologiczne, Rok 
VII (2010) nr 7, Świdnica, s. 228-229.

 3) Ulrich Hutter, Klöster und klosterähnliche 
Gemeinschaften in Schweidnitz, 
[in:] Schwiednitz imWandel der Zeiten, 
Würzburg 1990, s. 278.

4) Tomasz Grudziński, Między twierdzą  
a miastem wolnym. Obraz życia miejskiego 
Świdnicy w latach 1815-1870, Wrocław- 
Świdnica 2014, s. 172-173.

5) Zdzisław Lec, Zgromadzenie Sióstr św. 
Elżbiety w latach 1842 – 1992, [in:] Osoba 
- Kościół - Społeczeństwo, Papieski Fakultet 
Teologiczny, Wrocław 1992, s. 283.

6) Andrzej Dobkiewicz w  publikacji Świdnica 
na dawnych pocztówkach. Schweidnitz  
in alten Ansichtskarten, Świdnica 2015,  
s. 83, podał, że ostatnią pochowaną tu osobą 
był Filip Haushalter (1959 r.)

7) Franciszek Jarzyna, Kronika miasta Świdnicy 
za lata 1945-1975, Świdnica (brak daty 
wydania), s. 35.

Cmentarz „słotwiński”  

na osiedlu Młodych

W  pobliżu ul. Jarosława Dąbrowskiego  
i  ul. Longina Sowińskiego znajdował się 
cmentarz ewangelicki dla mieszkańców 
Słotwiny (wtedy Schönbrunn). Obecnie 
mieści się w granicach administracyjnych 
miasta, więc został ujęty w wykazie.
Wierni należeli do świdnickiej parafii przy  
Kościele Pokoju. W latach 80. XX w. na 
cmentarzu widać było pomniki i  zarysy 
grobów. Cmentarz otoczony był drzewa-
mi liściastym, poza nim, od strony Sło-
twiny, znajdował się grób „udekorowany” 
częściami samolotu. Wzgórze przy cmen-

Fragment mapy z 1930 r. z zaznaczonym cmentarzem w Słotwinie

Wzgórze przy ul. Słowiańskiej, na którym znajdował się cmentarz „kraszowicki” 
(fot. W. Łabęcki)

Świdnica, 2018
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Na Śląsku, podobnie jak 
w całej północnej Europie, 
tempo zmian było wolniej-
sze. Lekarze wykształceni 
na uniwersytetach pojawili 
się tu dopiero w 2. połowie 
XIII w. Początkowo byli to 
zapewne głównie medycy 
nadworni książąt czy moż-
nych. Dopiero w XIV w. 
pojawiają się w znaczniej-
szych miastach. Osoby 
zajmujące się leczeniem 
dzielono wówczas na cztery grupy. Pierwszą 
tworzyli lekarze, którzy ukończyli studia. Przy-
sługiwał im tytuł doctor medicinae. Tworzyli 
właściwy stan lekarski. Następną – niższą ka-
tegorią - byli chirurdzy. Nie musieli mieć stu-
diów, wiedzę i umiejętności zdobywali, podob-

LEKARZE I LECZNICTWO 
W ŚREDNIOWIECZNEJ ŚWIDNICY

Lekarz to jeden z  najstarszych za-
wodów świata. Występuje w naj-
dawniejszych tekstach egipskich, 

mezopotamskich, greckich i  rzymskich. 
Pojawia się również we wczesnych doku-
mentach średniowiecznych. Podobnie zor-
ganizowana opieka nad chorymi towarzy-
szy ludzkości od zaranie dziejów. Zarówno 
lekarzy jak i opiekę zdrowotną można po-
dzielić na dwie grupy: religijną i świecką. 
W starożytności i wcześniejszym średnio-
wieczu dominowała ta pierwsza, od wieku 
XIV – druga. 
Średniowieczne lecznictwo europejskie do XV w. 
opierało się na duchowieństwie zakonnym. Klasz-
tory były ośrodkami lecznictwa, często prowadzi-
ły szpitale. Leczeniem zajmowali się bracia zakon-
ni, leczono środkami naturalnymi, w pierwszym 
rzędzie ziołami. Lekarze zdobywali wiedzę i umie-
jętności w  drodze codziennej praktyki. Sytu-
acja ta uległa zmianie pod wpływem medycyny 
arabskiej, która dotarła do Europy w VIII i IX w.  
za pośrednictwem Hiszpanii czy południowych 
Włoch. Medycyna arabska wyprzedzała znacznie 
europejską zarówno pod względem kształcenia 
lekarzy jak i metod leczenia. Pierwszą europejską 
uczelnią medyczną była słynna szkoła we włoskim 
Salerno złożona w IX w. n.e. Dała ona początek 
europejskim uniwersytetom kształcącym lekarzy 
na specjalnych wydziałach. Studia medyczne były 
początkiem lecznictwa świeckiego, choć lecznic-
two zakonne funkcjonowało nadal. Zmiany te 
przebiegały najszybciej w takich krajach jak Hisz-
pania, południowa Francja czy Włochy.

Lekarz oczyszczający guzy 
dymienicze dżumy - XIII w.

Zakonnice opiekujące się chorymi w szpitalu - XV w.
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do Dzierżoniowa (dzisiejsza ul. Westerplatte), 
po prawej stronie idąc od strony miasta, tuż za 
mostem zwanym wówczas Piaskowym. Lepro-
zorium męskie, pod wezwaniem św. Jana, było 
zlokalizowane przy tej samej drodze ale bliżej 
miasta, w pobliżu dzisiejszej Galerii Świdnic-
kiej. Obydwa szpitale utrzymywano z licznych 
zapisów i fundacji. Po wygaśnięciu trądu w XV 
w. obydwa obiekty zostały po przebudowie 
przeznaczone na inne cele. Kres ich istnieniu 
położyły zniszczenia związane z wojną trzydzie-
stoletnią w 1. połowie XVII w.
Leczenie opierało się głównie na lekach 
naturalnych, takich jak zioła, substancje 
mineralne - np. słynna glinka pieczętna 
(łac. terra sigillata) ze Strzegomia, substan-
cjach pochodzenia zwierzęcego – np. strój 
bobrowy, sadło niedźwiedzie. Słynnym, 
uniwersalnym lekiem był tak zwany teriak 
(w  Polsce zwany driakwią) – lek o  kon-
systencji ciasta składający się z licznych sub-
stancji naturalnych, czasem z naszego punktu 
widzenia szokujących, np. suszone żmije czy 
sproszkowana skóra z krokodyla. Nazwa po-
chodziła od wchodzącej w skład tego specy-
fiku rośliny - driakwi lekarskiej (Scabiosa L.). 
Lek ten mógł zawierać różne składniki, do-
chodzące do kilkudziesięciu elementów. Był 
zresztą mimo rozwoju medycyny stosowany 
aż do XIX w.1 Niektórzy lekarze stosowali 
leki czy procedury zaskakujące. Np. trzyna-
stowieczny lekarz wrocławski Mikołaj, no-
szący tytuł doktora medycyny, absolwent 
słynnej uczeni medycznej w Montpellier, 
zalecał swym pacjentom konsumowanie 
węży, żab i jaszczurek a za uniwersalny lek 
uważał sporządzane przez siebie woreczki 
z tajemniczą substancją, których nie wol-
no było otwierać. Taki woreczek pacjent 
musiał mieć przy sobie w nocy. Jeżeli przy 
tym się wypocił – miał być uzdrowiony. 
Z kolei lekarz głogowski, archidiakon Jan, 

nie jak rzemieślnicy, 
u  boku mistrzów. 
Kolejną grupę stano-
wili cyrulicy, którzy 
trudnili się leczeniem 
zębów, puszczaniem 
krwi oraz zabiega-
mi kosmetycznymi. 
Najniżej stali zna-
chorzy, którzy repre-
zentowali tak zwaną 
medycynę ludową 
i  byli najliczniejsi, 
szczególnie w środo-
wisku wiejskim.
Znane nam dzieje 

świdnickiego lecznictwa zaczynają się od za-
łożenia pierwszego szpitala w 1267 r, Był on 
zlokalizowany na początku dzisiejszej ulicy 
Westerplatte, w sąsiedztwie obecnego kościoła 
Świętego Krzyża. Książę Henryk IV o przydo-
mku Probus przekazał go w 1283 r. zakonowi 
Krzyżowców z  Czerwoną Gwiazdą mające-
mu swą siedzibę we Wrocławiu. W  rękach 
tego zakonu szpital pozostawał z  przerwami 
aż do 1810 r. Oficjalnym jego patronem był  
św. Michał. Szpital utrzymywał się z licznych 
darowizn, zapisów a  w  późniejszym okresie 
także dotacji miejskich. Stał się właścicielem 
szeregu dóbr ziemskich, młyna a nawet paru 
winnic. Oprócz podstawowej funkcji leczni-
czej sprawował także opiekę nad ubogimi i bez-
domnymi, co zresztą był zadaniem wszystkich 
ówczesnych szpitali. Opiekę sprawowali zarów-
no bracia jak i  siostry zakonne. Przy szpitalu 
znajdował się niewielki kościół pod wezwa-
niem św. Michała. Ponieważ w średniowieczu 
bardzo częstym schorzeniem był trąd, założono 
w naszym mieście w 2. połowie XIII w. dwa 
szpitale dla trędowatych (tak zwane leprozo-
ria). Leprozorium dla kobiet, pod wezwaniem 
Świętego Ducha, znajdowało się przy Drodze 

Medycyna ludowa - sporządzanie nalewek leczniczych - 
XVI w.

Ochronny ubiór lekarza 
noszony w czasie 
zarazy, sporządzony z 
nawoskowanego płótna 
XVI-XVII w.
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miejski i  współautor słyn-
nej Kroniki Thommendor-
fów. Położył duże zasługi 
w zwalczaniu kiły.
Tobias Fischer (1559-
1633) fizyk miejski, znany 
poeta.
Na przełomie XVII 
i  XVIII  w. wyróżniła się 
szczególnie w  świdnickim 
lecznictwie rodzina Ha-

hnów, która dała miastu 
aż czterech lekarzy. Byli to 
w  kolejności: Sigismund 

Hahn (1664-1742), jego 
brat Christian Hahn 

(1675-1715) oraz dwaj sy-
nowie Sigismunda: Johann Gottfried Hahn 
(1694-1753) i  Johann Sigismund Hahn 
(1696-1773). Najwybitniejsi przedstawiciele 
tej czwórki to Sigismund i jego syn, Johann Si-
gismund. Obydwaj – ojciec i syn – stali się pio-
nierami wodolecznictwa w skali europejskiej.
Sigismund studiował medycynę w  Lipsku 
i Lejdzie. W 1688 r. otrzymał tytuł dokto-
ra medycyny po przedstawieniu pracy pt. 

żyjący na przełomie XIII i XIV w., opie-
rał leczenie na astrologii. Gwiazdy miały 
wskazywać nadejście i  koniec epidemii, 
dni najlepsze do zabiegów leczniczych 
i szanse na wyzdrowienie. W ogóle medy-
cyna średniowieczna miała silny związek 
z magią i czarami. Rutynowym zabiegiem 
było puszczanie krwi stosowane przy nie-
mal wszystkich schorzeniach a w gruncie 
rzeczy dające efekt tylko przy nadciśnieniu 
zastąpione w okresie nowożytnym przysta-
wianiem pijawek.
Reformacja przyniosła zmiany w  organizacji 
lecznictwa. Całkowita bądź częściowa likwida-
cja klasztorów spowodowała przejęcie szpitali 
i  opieki nad ubogimi przez władze miejskie. 
Powstały urzędy jałmużnicze zajmujące się po-
mocą biedocie a nadzór nad działalnością leka-
rzy i aptekarzy, higieną i porządkiem w mieście 
powierzono lekarzowi miejskiemu zwanemu 
fizykiem.
Pierwszym znanym nam świdnickim lekarzem 
był niejaki Peter wzmiankowany w  1377 r., 
a więc stosunkowo późno. Kolejny to Hein-
rich (1384), trzeci – magister Johannes oculista 
wzmiankowany w 1403 r. Tytuł tego ostatnie-
go świadczy, że już wówczas mieliśmy początki 
lekarskich specjalizacji. 
Znamy nazwiska czy przydomki około 30 le-
karzy działających w Świdnicy w okresie od XV 
do połowy XVII w. Nie są to zapewne wszyscy, 
ponieważ wiemy, że w XVI czy XVII w. prak-
tykowało ich w Świdnicy równocześnie kilku. 
Studiowali przede wszystkim w Pradze, później 
także w Wittenberdze oraz Lipsku. 
Kilku z nich wyróżniło się znacznymi osiągnię-
ciami zarówno w sztuce lekarskiej jak i w dzia-
łalności na rzecz miasta:
Joachim Achilles (ok. 1500-1544) fizyk miej-
ski i właściciel apteki, pionier dolnośląskiej epi-
demiologii. 
Daniel Scheps (1534-1609) lekarz, fizyk 

Najwcześniejsze okulary - XIII w.

Narodziny przez cesarskie cięcie
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i twórcą terapii naturopatycznej. Swoją teo-
rię przedstawił w pracy pt. Peterswaelder Ge-
sundheits-Brunn (Pieszyckie źródło zdrowia) 
opierając się na badaniu zdrowotnego dzia-
łania źródła w Pieszycach. Jego hasłem stała 
się dewiza: Woda podnosi się ku górze, woda 
leczy wodne szaleństwo. Kto nie chce w to wie-
rzyć, temu niech tak będzie. Miał wielu prze-
ciwników w  ówczesnym kręgu lekarskim, 
nazywano go „wodnym kacerzem”. Tym nie 
mniej stworzył podstawy wodolecznictwa, 
na których oparł się słynny dziewiętnasto-
wieczny zwolennik i  propagator tej terapii 
ks. Sebastian Kneipp i która bywa stosowana 
jeszcze dziś.
Dzieło ojca kontynuowali obydwaj synowie. 
Szczególnie wyróżnił się tu Johannes Sigi-
smund, który po studiach w Lipsku uwieńczo-
nych doktoratem również powrócił do Świdni-
cy. Podobnie jak ojciec był fizykiem miejskim 
i cieszył się dużym uznaniem. Napisał wydane 
w Świdnicy w 1738 r. dzieło naukowe pt. Na-
uka o sile i działaniu świeżej wody w jej zasto-
sowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Zawarł 
w nim całokształt teorii oraz doświadczeń prak-
tycznych ojca oraz własnych.
Na tym można zakończyć krótki przegląd dzie-
jów dawnej medycyny świdnickiej. Koniec wie-
ku XVIII i wiek XIX to już początki medycyny 
nowoczesnej, opartej na dokładnych badaniach 
anatomicznych, znajomości fizjologii i  nowych 
lekach chemicznych. Można tu tylko na margine-
sie dodać, że również świdniczaninem był twórca 
nowoczesnej dermatologii i wenerologii, dr Albert 
Neisser (1855-1916), długoletni profesor Uni-
wersytetu Wrocławskiego.

Stanisław Kotełko

1)  Więcej na temat leczenia, szczególnie w wypad-
ku epidemii, vide art.: Stanisław Kotełko, Joachim 
Achilles – pierwszy dolnośląski epidemiolog 
w I części „Encyklopedii…“

De melancholia hipochondrica. Za granicą 
przebywał jeszcze dwa lata, między innymi 
w Lyonie a następnie powrócił do Świdni-
cy. Tu zajął się praktyką lekarską, otrzymał 
stanowisko fizyka miejskiego i  w  krótkim 
czasie uzyskał znaczną sławę. Przebywający 
wówczas w Oławie syn króla Jana III, Jakub 
Sobieski, powołał go na stanowisko swego 
przybocznego lekarza. Sigismund Hahn do-
szedł do wniosku, że najlepszym środkiem 
leczniczym jest świeża woda, zaczął na sze-
roką skalę stosować ją w praktyce lekarskiej 
i  propagować w  swych pismach. W  ten 
sposób stał się pionierem wodolecznictwa 

Sporządzanie driakwi

Aptekarz ślubuje posłuszeństwo lekarzowi 
(miejskiemu?)

Świdnica, 2018
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tera Paula Wießnera, później w szkole 
w Ścinawie, po czym wstąpił w 1684 r. 
do gimnazjum w  Legnicy. Następnie 
pobierał lekcje u  znanego pedagoga 
Georga Wende w Lubaniu. Nim pod-
jął studia na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu w Lipsku, 21-letni Ben-
jamin odwiedził swoje rodzinne stro-
ny, gdzie wygłaszał  kazania, przyjmo-
wane z  wielkim uznaniem. Właściciel 
dóbr chróstnickich, Nicolaus Heinrich 
von Haugwitz,  zafundował Benjami-
nowi trzyletnie stypendium w wysoko-
ści 300 talarów. Wysokość stypendium  

BENJAMIN SCHMOLCK (1672-1737)

W  protestanckiej kulturze 
muzycznej złotymi zgło-
skami zapisał się  Benja-

min (Beniamin) Schmolck, niekiedy 
pisany Schmolcke - świdnicki duchow-
ny, którego utwory weszły na  sta-
łe do  kanonu pieśni protestanckich. 
W  jego twórczości, specyficznej dla 
historycznego kontekstu i  stanowiącej 
pewien etap rozwoju protestantyzmu, 
znajdują się  kantaty, wiersze na we-
sela, pogrzeby i  inne okazje, obejmu-
jące całą tematykę życia rodzinnego, 
kościelnego i  indywidualnego. Doro-
bek literacki miał bogaty, jest bowiem 
twórcą co najmniej 1188 pieśni i wier-
szy, w tym około 900 hymnów.
Benjamin Schmolck urodził się 21 grud-
nia 1672 r. w  Brauchitschdorf (Chróst-
niku), w  powiecie lubińskim, w  liczącej 
w tamtym czasie około 800 mieszkańców 
wiosce śląskiego księstwa legnickiego. 
Jego ojciec, ewangelicki ksiądz Martin 
Schmolck, wcześniej  dwanaście lat pra-
cujący w  Schmiedebergu (Kowary), był 
wówczas proboszczem w  Chróstniku.  
Benjamin stracił w  czwartym roku życia 
matkę Rosine z  domu Dehmel, kobietę 
mądrą i  pobożną, pochodzącą z  miesz-
czańskiej kowarskiej rodziny  (zmarła 4 
września 1676 r.). Miał jeszcze troje ro-
dzeństwa.
Początkowo uczył się w  domu i  pry-
watnie u  rodzinnego nauczyciela Pe-

Benjamin Schmolck  
- źr. ilustracji:  en.m.wikipedia.org
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Rosine Rehwald otrzymał 
powołanie na stanowisko 
diakona w  Kościele Pokoju 
w  Świdnicy, gdzie od po-
czątku cieszył się opinią  do-
skonałego duszpasterza.
Schmolck przyjął wezwanie, 
mimo - a może dlatego - że 
prawdopodobnie wiedział, co 
go czeka. Odejście z księstwa 
legnickiego, gdzie protestanci 
w dobrych warunkach mogli 
szerzyć swoją wiarę, do Świd-
nicy, na front walki sporów 
wyznaniowych, było odważ-
ną decyzją.
Dalszymi etapami kariery 
zawodowej B. Schmolc-

ka, który aż do śmierci pozostał w Świd-
nicy, były: nominacja na archidiakona  
w 1708 r., seniora w 1712 r. i pastora pri-
mariusa w 1714 r. Z nominacją na pierw-
szego proboszcza (naczelnego pasterza) 
wiązało się stanowisko inspektora ewan-
gelickich kościołów i  szkół okręgu świd-
nickiego. Z całą determinacją i poświęce-
niem chronił oraz wzmacniał ewangelicki 
zbór, cieszył się więc miłością, szacunkiem 
i czcią zgromadzenia. Kochali go ludzie za 
ciepłą osobowość, łagodność i wielką tro-
skę o  sprawy duchowe. Tylko raz doznał 
ciężkiego ciosu, kiedy 16 września 1716 r. 
wielki pożar strawił większą część miasta. 
Na pamiątkę zdarzenia Schmolck napi-
sał pieśń zwaną „kazaniem pożarowym” 
„Denke, Schweidnitz, denkedran” („Po-
myśl, Świdnico, pomyśl o tym”), kończącą 
się słowami: Bete: Herr Gott Zebaoth, gieb 
uns Feuer, nicht zur Rache, Feuer, das uns 
feurig mache, tj. Módlmy się: Panie Boże 
Zastępów, daj nam ogień, nie dla zemsty, 
ogień, który nas uczyni żarliwymi.

podniósł mu krewny po wysłuchaniu 
poruszającego kazania. 
Jesienią 1693 r. Benjamin Schmolck roz-
począł studia w Lipsku. Tutaj okoliczno-
ściowymi wierszami, pisanymi dla zamoż-
nych obywateli, poprawił swój byt i zyskał 
uznanie protektora. W  czasach lipskich 
zdobył tytuł poeta laureatus.
Po czteroletnim pobycie w  Lipsku 
w  1697  r., na wezwanie ojca, Schmolck  
powrócił do Chróstnika, by, jako następ-
ca, wspomóc go, w urzędzie parafialnym. 
Budujący komentarz badacza tego okre-
su życia Schmolcke brzmiał następująco: 
I tak zamienił świetne życie, promieniujące-
go poety w szerokich kręgach uznanych osób, 
w skromne życie odległej śląskiej wioski. Jako 
asystent swego ojca rozpoczął spokojną pra-
cę prowincjonalnego duchownego1. Z  elo-
kwencją wygłaszał kazania w  zastępstwie 
ojca, za co zdobył uznanie wspólnoty. 
Po ordynowaniu  w  Legnicy, 12 lutego 
1702 r. - w dniu małżeństwa  z córką kup-
ca Christopha Rehwalda z Lubania Anną 

Wydany w 1834 r. w Zwickau zbiór modlitw pokutnych, spowiednich i komunijnych B. Schmolcka 
- zbiory księdza Tadeusza Farysia
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ły z jednego szybkiego pióra, dlatego może 
prace nie zawsze są w pełni udane, jakby 
tego wymagały podstawy doskonałej po-
ezji. Jeśli drzewa zbyt często potrząsa się, 
spadają też nie zawsze dojrzałe owoce.
Dużą ilość wierszy okolicznościowych 
wydał Schmolck w  zbiorze z  1716 r. 
„Des Andächtigen Hertzens Schmuck 
und Asche: Oder Neue Sammlung 
zwey hundert Freud- und Trauer-Lie-
der” („Pobożnemu sercu ozdoba i  po-
piół: lub Nowy zbiór dwustu pieśni 

Teksty Benjamina Schmolcka są – z ma-
łymi wyjątkami, gdy opisywał wrażenia z   
podróży, pismami religijnymi: pieśniami, 
modlitwami, kazaniami. Ukazywały się 
od 1704 r. w  ciągłych wydaniach, któ-
re w większości szybko wznawiano, a  ich 
nakład trudno określić. Teksty Schmolc-
ka jako wiersze okolicznościowe z  okazji 
chrztów, ślubów, pogrzebów oraz kazania,  
przerabiano na okazyjne pieśni śpiewane 
w czasie domowych nabożeństw, co często 
podkreślał sam twórca w przedmowach do 
ich wydań.
„Heilige Flammen der himmlisch ge-
sinnten Seele” brzmiał tytuł pierwszego 
wydania zbioru pieśni, które pierwotnie 
zawierało 50 utworów. W drugim nakła-
dzie z  1705 r.  poszerzono go o  dalsze 
50, a w trzecim (1706 r.) o kolejne 40. 
Duża liczba jego pieśni i kantat jest w li-
teraturze często deprecjonowana i uwa-
żana za przysłowiowe „grafomaństwo”. 
Berliński muzykolog Stephan Aderhold 
tłumaczy to następująco: gdy Schmolck 
w 1702 r. przybył do Świdnicy, zatem jesz-
cze przed układem w Altranstädt, a także 
później, wystawiał się na antyreformator-
skie, względnie polityczno-rekatolizacyjne 
reakcje ze strony świdnickiego magistratu. 
Chcąc chronić Kościół Pokoju, a  zatem 
i protestantyzm na Śląsku, pisał i publiko-
wał w dużych nakładach, aby kształtować 
opinię publiczną. W świetle tych przemy-
śleń można też rozumieć ostatnie wer-
sy arii: Pozwól, że odtąd twoim słowem 
świadczę, do końca wszystkich dni2.
W  swojej przedmowie do „Mara und 
Manna” Schmolck w  1727 r. tak sko-
mentował swoją masową, wielonakłado-
wą „produkcję”: Łaskawy czytelniku,  jeśli 
dotąd wydane pieśni przychylnie przyjąłeś, 
tak przynajmniej też ten zbiór. Wypłynę-

Pismo z 15 listopada 1702 r. pastora Martina Schmolcka dot. wyboru jego syna na 
stanowisko pastora w Kościele Pokoju - zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa 
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do świątyni, aby w zakrystii choć poło-
żyć rękę na głowie spowiadających się 
i udzielać błogosławieństwa.
Po tym, jak wylew powtórzył się i doszła 
jeszcze ślepota (zaćma) zwiększająca cier-
pienia, zaleczona na krótko dzięki opera-
cji, w pierwszy dzień Wielkiego Postu (46 
dni przed Wielkanocą) 1735 r. wygłosił 
ostatnie kazanie.
W  rocznicę swojego ślubu, 12 lutego 
1737 r. zmarł po długich ciężkich cierpie-
niach, znoszonych z  cierpliwością, wśród 
których zaśpiewał swoje najlepsze pieśni 
pocieszenia i  krzyża. Pogrzeb odbył się 
pięć dni po śmierci.
Schmolck miał ze swoją żoną pięcio-
ro dzieci, z  których przeżyło troje. Dwie 
zmarłe wcześnie córki to Agnes i Eleono-
re. Najstarsza córka Johanne Rosine wy-
szła za mąż za lekarza Johanna Gottlieba  
Bauera. Dwaj synowie to: Benjamin 
Gottlob Schmolck, kaznodzieja w  Świd-
nicy oraz Imanuel (Emanuel) Benjamin 
Schmolck, lekarz.
Rzymskokatolicka parafia w  Chróstniku  
koło Lubina upamiętniła ks. Benjamina 
Schmolcka odsłaniając 2 września 2012 r., 
w  340 rocznicę jego urodzin, na ścianie 
kościoła parafialnego tablicę pamiątkową 
ku jego czci.

Wiesław D. Łabęcki

1)  Georg Braungart, Benjamin Schmolck (1672-
1737) – Das geistliche Lied zwischen Poesie 
und Erbauung, [w:] Schweidnitz im Wandel 
der Zeiten, Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb 
Korn, Würzburg 1990, s. 204 (tłumaczenie 
Zygfryd Gwizdalski).

2)  Stephan Aderhold, Muzykalia Kościoła 
Pokoju w Świdnicy, [w:] Wiara jak serce ze 
spiżu. Skarby Kościoła Pokoju w Świdnicy, 
pod redakcją Piotra Oszczanowskiego, Parafia 
Ewangelicko-Augsburska Trójcy Świętej  
w Świdnicy, Świdnica 2012, s. 93.

radosnych i  żałobnych”). Do 1729 r. 
opublikowano nie mniej niż osiem 
jego wydań.
Jak podkreślają historycy epoki, Benja-
min Schmolck jako duchowny oraz twór-
ca hymnów i pieśni religijnych okazał się 
człowiekiem szczerej i głębokiej wiary. Jego 
poezję inspirowała pobożność. Był wybit-
nym kaznodzieją, używającym kwiecistego 
oratorstwa, a  słuchanie jego homilii było 
przeżyciem duchowym i estetycznym. Za-
liczany był do grona najlepszych poetów.
W wieku 58 lat, w niedzielę Laetare, czy-
li IV Niedzielę Wielkiego Postu 1730 r., 
doznał paraliżu całej prawej strony cia-
ła. Udar nie zahamował jego twórczości. 
Były kolejne wydania pieśni a  w  roku 
1735 ukazał się „Rosen nach den Dor-
nen” („Róże po cierniach”), ostatni zbiór, 
który Schmolck sam wydał. Niezdolny 
do dalszego pełnego sprawowania po-
sługi kościelnej, często był przewożony 

Świdnica, 2018

Z inicjatywy księdza proboszcza Kazimierza Rapacza 
na kościele parafialnym w Chróstniku ufundowano 
tablicę pamiątkową ku czci ks. Benjamina Schmolcka 
(fot. ks. K. Rapacz) 
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