EMMA BARTELMUS (1891-1972)
MUZYK I PEDAGOG

W

dokumentach kancelarii

Emma Bartelmus
na fotografii z lat
sześćdziesiątych XX w.

Stanisława Pliszczyńskiego,
notariusza warszawskiego,

przechowywanych obecnie w Archiwum
Państwowym w Warszawie, znajduje się
ciekawy dokument związany z mieszkającą w Świdnicy przez ponad dwadzieścia
sześć lat Emmą Bartelmus. Jest to protokół odkupienia z rąk prywatnych dworku
w Żelazowej Woli w celu przekształcenia
go w muzeum. W protokole tym, wśród
czterdziestu podpisów członków Towarzystwa Przyjaciół Domu Szopena, które pod
przewodnictwem Włodzimierza Księcia
Czetwertyńskiego doprowadziło w 1929 r.
do wspomnianego zakupu, znajduje się też
podpis Emmy Bartelmus. Jej zaangażowanie w pracach Towarzystwa datuje się od
momentu sprowadzenia się do Warszawy

oraz w Towarzystwie Bratniej Pomocy

w 1925 r. Przeprowadzka była związana

uczniów Państwowego Konserwatorium

z awansem zawodowym jej męża, podpuł-

Warszawskiego, w którym przez wiele lat

kownika Józefa Bartelmusa. Mieszkając w

była wiceprezesem. W stolicy udzielała się

Warszawie, podnosiła swoje kwalifikacje

także jako śpiewaczka.

muzyczne, studiując na „najwyższej uczel-

Muzyka była motorem jej życia. Nic dziw-

ni muzycznej państwowej w Polsce” (kon-

nego, gdyż muzyką żyła zawsze. Można

serwatorium). Ukończyła także w Wyższej

powiedzieć, że od momentu narodzin,

Szkole Muzycznej „wydział kształcenia

gdyż jej ojciec był muzykiem w orkiestrze

nauczycieli muzyki i śpiewu w szkołach

brneńskiego teatru miejskiego.

średnich ogólnokształcących i semina-

Emma Bartelmus z domu Permann uro-

riach nauczycielskich”. Szybko weszła

dziła się, według zapisów w Archiwum

w warszawskie środowisko muzyczne.

Ziemskim w Brnie, 28 czerwca 1891 r.

Była w dobrym kontakcie z wieloma, nie

(źródła krajowe podają, że wydarzyło się to

tylko warszawskimi, muzykami. Działała

cztery lata później), jako pierwsze dziecko

aktywnie w związku muzyków pedagogów

Karola i Juliany z domu Svoboda. Na miej-
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scu, w Brnie, rozpoczęła też swoją eduka-

a licznie koncertując dała się również po-

cję muzyczną. Dzięki ojcu poznała wielu

znać jako wyśmienita śpiewaczka. Najpew-

wysokiej klasy muzyków. Jeszcze po latach

niej wtedy poznała Tadeusza Szeligowskie-

wspominała na przykład Ottona Burkerta

go. Pod koniec wojny, za mężem, który

(w Brnie przebywał w latach 1901-1912),

opowiedział się za Polską i wstąpił do Woj-

późniejszego

wrocławskiego

ska Polskiego (wziął udział w obronie Lwo-

kompozytora, organistę, animatora życia

wa w 1918 r. i potem wojnie polsko-bol-

muzycznego i pedagoga. Dalszym etapem

szewickiej), zmieniła obywatelstwo. We

jej nauki były studia śpiewu we Wiedniu

Lwowie przebywała do roku 1922, kiedy to

na Akademie für Musik und darstellen-

jej mąż, wybitny prawnik wojskowy, awan-

de Kunst. Wydaje się, że to tutaj poznała

sowany w 1919 r. do stopnia majora, zo-

młodego oficera studiującego prawo, Józe-

stał skierowany do Torunia. Pracował tam

fa Bartelmusa, za którego 17 października

w Dowództwie Okręgu Korpusu jako do-

1915 r. wyszła za mąż. Młoda para wróciła

radca prawny, jego żona zatrudniła się zaś

do miejsca stałego stacjonowania żołnie-

jako nauczycielka śpiewu w nowo powsta-

rza, do Lwowa. W miarę możliwości, a był

łym Konserwatorium Pomorskiego Towa-

to już czas wojny, wciąż podnosiła swoje

rzystwa Muzycznego. Często koncertowa-

muzyczne kwalifikacje i umiejętności,

ła zarówno w Toruniu, jak i okolicznych

słynnego

Pierwsza i ostatnia strona protokołu zebrania dotyczącego zakupu dworku Chopina w Żelazowej Woli. Archiwum Państwowe w Warszawie zespół
nr 72/872/0. Kancelaria Stanisława Pliszczyńskiego notariusza w Warszawie; 1928-1951, sygnatura archiwalna 3, k.101 oraz k.102v.
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Dedykacja Emmy Bartelmus

miejscowościach, prezentując swój – jak

drugą na Dolnym Śląsku Prywatną Szko-

pisała prasa – „silny i dźwięczny głos”.

łę Muzyczną, w której prowadziła zajęcia

W latach trzydziestych, po przeniesieniu

ze śpiewu i gry na fortepianie. Pracowała

podpułkownika Bartelmusa do rezerwy,

w niej także po przekształceniach placów-

małżonkowie zapisali się do Spółdziel-

ki - najpierw w Niższą i Średnią Szkołę

ni „Dom Polski nad Adriatykiem” i na

Muzyczną oraz później, po upaństwowie-

chorwackiej wyspie Solta nabyli majątek

niu w roku 1953, w Szkołę Muzyczną

znany pod nazwą „Bartelmusówka”. Pa-

I stopnia. Równolegle uczyła w innych

rze, często przebywającej na Solcie, powie-

świdnickich szkołach: Państwowym Liceum

rzono zarządzanie znajdującym się po są-

Spółdzielczym, Liceum Gastronomicznym,

siedzku Domem Polskim (przez jakiś czas

Liceum Pedagogicznym, Liceum Ogólno-

przebywał w nim Kamil Baczyński, który

kształcącym im. Jana Kasprowicza, a także

stworzył tu kilka wierszy i akwarel).

w Państwowym Zakładzie Poprawczym.

II wojna zastała ich w Chorwacji, skąd

Konsekwentna, wymagająca, a zarazem

do kraju powrócili dopiero we wrześniu

otwarta, chętna do pomocy i wsparcia,

1946 r. „Bartelmusówka” została póź-

nie mając własnych dzieci, uczucia ma-

niej znacjonalizowana. Utrata dobytku,

cierzyńskie przelewała na swoich uczniów,

a przede wszystkim spalonego w czasie po-

wspierając ich duchowo i niejednokrot-

wstania mieszkania (obok kamienicy stały

nie finansowo, opłacając im wyjazdy oraz

dwie powstańcze barykady), zmusiła ich

towarzysząc na różnych przeglądach czy

do osiedlenia się w dolnośląskiej Świdnicy.

konkursach. Znając języki obce (m.in.

Zajęli mieszkanie w południowo-wschod-

niemiecki i angielski), bezinteresownie

nim narożniku bloku rynkowego.

udzielała korepetycji. Z wieloma swoimi

Zaraz po osiedleniu się Emma Bartelmus,

byłymi uczennicami utrzymywała serdecz-

dyplomowana profesor, przystąpiła do ak-

ny kontakt do ostatnich swoich dni.

tywowania życia muzycznego w mieście.

Z czynnego uprawiania zawodu zrezy-

Wespół z

innymi muzykami (Włady-

gnowała w 1966 r., po wypadku, jakiego

sławem Skawiną, B. Lesiecką) stworzyła

doznała w szkole oraz z powodu postępu-
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jącego gośćca. Nie zrezygnowała jednak

tanki domu opieki. Tam też zmarła 31

z obcowania z muzyką. Prywatnie dalej

października 1972 r. Odprowadzona przez

uczyła śpiewu, a także gry na fortepianie,

licznych żałobników, spoczęła na świdnic-

przy czym uwielbiała, nie bez trudności,

kim cmentarzu przy alei Brzozowej.

grać z uczniami na cztery ręce. Gdy pro-

Emma Bartelmus jest jedną z niezwy-

blemy z poruszaniem nie były jeszcze tak

kle zasłużonych osób, której świdnickie

dotkliwe, występowała jako śpiewaczka,

szkolnictwo muzyczne, a także miejscowa

a także uczęszczała na koncerty.

i krajowa kultura muzyczna, zawdzięczają

Ze względu na pogarszający się stan zdro-

bardzo wiele.

wia, zdecydowała się na zamieszkanie
w prowadzonym przez lewińskie elżbie-

Wolfgang J. Brylla

Dom, w którym mieszkała
Emma Bartelmus – widok
ok. 1950 r.
(widokówka z fot.
Z. Flacha)

Świdnica, 2017
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HENRYK ŚWIDNICKI
I KATARZYNA

J

ednymi z najbardziej tajemniczych
postaci dynastii Piastów świdnicko-jaworskich była książęca

para - Henryk świdnicki i jego

żona Katarzyna, rodzice Anny, najznamienitszej świdnickiej księżniczki
średniowiecza, późniejszej królowej
czeskiej i niemieckiej oraz cesarzowej
rzymskiej.
O obojgu małżonkach zachowało się
tak niewiele informacji, że próby wyjaśnienia dziejów ich życia w zasadzie nie
wykraczają poza wielki zbiór hipotez,
domniemań i w żaden sposób nieudowodnionych poglądów, które na przestrzeni ostatnich stu pięćdziesięciu lat
prezentowali różni historycy.

Po średniowiecznym zamku w Budzie, gdzie być może wychowywała się Katarzyna,
do dziś nie zachowały się niemal żadne pozostałości
(fot. A. Dobkiewicz)

Katarzyna, żona księcia Henryka świd-

można z prostego powodu: nie wiemy,

nickiego (1316/1324-1343/1345), jest

kto je księżnej nadał, bo nie mamy

chyba jedną z najbardziej tajemniczych

informacji dotyczących pochodzenia

kobiet związanych z dynastią Piastów

Katarzyny. Ze względu na fakt, że jej

świdnicko-jaworskich, o której nie za-

córka Anna wychowywała się na dwo-

chowały się praktycznie żadne informa-

rze węgierskim króla Karola I Roberta

cje, co może wydawać się dziwne cho-

z dynastii Andegawenów i jego żony

ciażby ze względu na liczne zaszczyty,

Elżbiety Łokietkówny, generalnie ba-

których dostąpiła jej często wymieniana

dacze przyjęli koncepcję, jakoby Ka-

w źródłach historycznych córka.

tarzyna pochodzić miała z Węgier.

Imię księżnej pochodzi z języka grec-

Argumentem uprawdopodabniającym

kiego i oznacza osobę czystą, bez ska-

taki pogląd miały być bardzo bliskie

zy. W średniowieczu przy nadawaniu

kontakty dworu węgierskiego z dwo-

imion odwoływano się zazwyczaj do

rem

imienia przodków, świętych lub osób

Czy taki wywód pochodzenia księż-

z najbliżej rodziny. Do kogo nawią-

nej Katarzyny jest słuszny? – trudno

zywało imię księżnej? – stwierdzić nie

wyrokować z całą pewnością. Został
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książąt

świdnicko-jaworskich.
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z drugą żoną, Beatrycze luksemburską,
są dobrze udokumentowane źródłowo
i wątpliwe, aby akurat zabrakło w nich
informacji o Katarzynie. Nie mogła
być też Katarzyna córką trzeciej żony
Karola, Elżbiety Łokietkówny, gdyż to
oznaczałoby zbyt bliskie pokrewieństwo z Henrykiem, dla którego byłaby
cioteczną siostrą. Taki związek, mięKościół św. Macieja na wzgórzu zamkowym w Budapeszcie. Być może w stojącym na
jego miejscu wcześniejszej świątyni ślub wzięli Henryk świdnicki i Katarzyna, a wiele lat
później ich córka Anna z królem czeskim Karolem IV Luksemburskim

dzy osobami w drugim stopniu pokrewieństwa, nie miałby żadnych szans na
uzyskanie papieskiej dyspensy. Wątpliwe jest także, aby węgierski król,

przez historyków i genealogów przyję-

którego pozycja w tej części Europy była

ty przede wszystkim z powodu braku

bardzo mocna, wydał córkę za mąż za

jakiejkolwiek innej koncepcji mogącej

mało znaczącego księcia śląskiego, który

wyjaśnić pochodzenie księżnej. Żaden

nie posiadał własnego dziedzictwa i nie

ze znanych historyków na poparcie

mógł zagwarantować wartościowego dla

swojej tezy nie podał jednak bezspor-

węgierskiego królestwa sojuszu. Inaczej

nych dowodów. Historycy uważali, że

miałaby się natomiast sprawa, gdyby

Katarzyna była córką króla węgierskie-

Katarzyna była rzeczywiście córką Karo-

go Karola I Roberta, przy czym jako

la I Roberta, ale z nieprawego łoża. Ślub

matkę podawali każdą z trzech żon

córki z nielegalnego związku z mało

węgierskiego króla, a jedna z hipotez

znaczącym księciem śląskim byłby dla

głosiła, że mogła być ona nieślubną

Karola I Roberta bardziej do przyję-

córką Karola I Roberta. Każda z tych

cia, podobnie zresztą jak dla Henryka,

hipotez napotykała jednak na trud-

który wobec swojej słabej pozycji nie

ności w ustaleniu prawdy. Nie mogła

mógł liczyć na spektakularny związek

być Katarzyna córką pierwszej

dynastyczny. Wreszcie według kolej-

żony króla Węgier, Marii

nej teorii Katarzyna miała należeć do

bytomskiej, która zmarła

któregoś z możnowładczych rodów

w 1317 r., bo urodzo-

węgierskich, co tłumaczyłoby jej nie-

na najpóźniej w tym

potwierdzony wyjazd po śmierci Hen-

samym roku Katarzy-

ryka świdnickiego na Węgry razem

na

mieć

z córką. Także ten pogląd nie ma żad-

w chwili ślubu z Hen-

nego umocowania w źródłach i pozo-

musiałaby

rykiem minimum 21 lat.

Jedyny zachowany
wizerunek księcia Henryka
świdnickiego na jego
pieczęci z dokumentu
wystawionego w 1338 r.
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staje jedynie w sferze hipotez.

Jak na pannę młodą, byłby

Na dworze świdnickim Katarzyna poja-

to wiek dość zaawansowany, bo-

wiła się zapewne ok. 1337 r. W zasadzie

wiem według średniowiecznych ka-

jedyny udokumentowany fakt z życia

nonów księżniczki wydawano za mąż

księżnej dotyczy jej ślubu z Henrykiem

już w wieku 12-14 lat. Dzieci króla

świdnickim. Otóż, 1 lipca 1338 r., przy
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okazji ślubu Bolka II Małego z Agnieszką habsburską, książę Henryk wystawił
dokument, w którym potwierdza darowizny brata dla żony w postaci nadania
dożywotniego miasta Strzegom i informuje, że nie rości do tego zapisu żadnych
pretensji. Książę wyraża także nadzieję,
że jego brat da mu zapewnienie, że on,
tj. Henryk, będzie mógł swojej małżonce zapisać w dożywocie tak samo dobry
obszar w warownym miejscu, z wszelkimi prawami do niego przynależnymi.
Dowodzi to, że w dniu wystawienia dokumentu Henryk był już żonaty z Katarzyną, a ponieważ nie otrzymała ona

XIV-wieczne ryciny w „Chronica de Gestis Hungarorum” przedstawiające Marię
Bytomską na łóżu śmierci oraz ślub Elżbiety Łokietkówny z Karolem I Robertem

jeszcze oprawy księżnej, ślub musiał się
odbyć niewiele wcześniej. Pośrednim
potwierdzeniem takiego terminu zaślubin może być także fakt, że prawdopodobnie na początku 1339 r. urodziło się
jedyne dziecko książęcej pary, przyszła
cesarzowa rzymska – Anna.
Równie tajemniczą postacią był małżonek Katarzyny, książę Henryk świdnicki,
syn Bernarda Statecznego i Kunegundy
Łokietkówny, znacznie młodszy brat Bolka II Małego. Urodził się ok. 1316-1324 r.
Po śmierci ojca prawdopodobnie współ-

Elżbieta Łokietkówna i król węgierski Karol I Robert

rządził księstwem świdnickim razem
z Bolkiem II, ale nie zachowały się żadne

takiego postępowania Bolka II leżała chęć

przekazy na temat jego działalności. Nie-

utrzymania w całości okrojonego teryto-

wykluczone, że było to współwładztwo

rialnie księstwa świdnickiego, a tym sa-

czysto teoretyczne. W każdym razie Hen-

mym zapobieżenie jego dalszemu osłabia-

ryk przez całe życie pozostawał w cieniu

niu lub po prostu uznał, że młodszy brat

brata, dziedzica książęcego tronu, być

nie nadaje się do samodzielnych rządów.

może silniejszego charakterologicznie. Ni-

O ile w wypadku nawet mniej znanych

gdy też nie została mu wydzielona żadna

książąt możemy znaleźć jakiekolwiek in-

osobna dzielnica księstwa, tak jak to mia-

formacje o ich życiu i działalności, o tyle

ło miejsce na przykład w wypadku księcia

w wypadku Henryka świdnickiego nie

Bolka I, który podzielił księstwo między

wiemy po prostu nic. Trudno więc stwier-

swoich synów na dzielnicę świdnicką, ja-

dzić z całą pewnością, gdzie mieszkał Hen-

worską i ziębicką. Być może u podstaw

ryk po zawarciu ślubu z Katarzyną. Nie-
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wykluczone, że był po prostu rezydentem

worskim o wzajemnym dziedziczeniu,

u swojego brata i razem z dworem mógł się

wyznacza datę śmierci księcia na okres

przemieszczać pomiędzy Świdnicą czy np.

pomiędzy 14 sierpnia 1343 a 28 czerwca

Książem. Zapewne też w jednym z tych

1345 r. Zmarł więc książę bardzo młodo,

zamków przyszła na świat w 1339 r. córka

w wieku 19-29 lat, co może sugerować na

Anna - przyszła cesarzowa.

przykład jego kłopoty zdrowotne. Wcze-

Małżeństwo Katarzyny i Henryka nie

sną śmierć, w skrajnym przypadku 19 lat,

trwało długo. Dwa zachowane dokumen-

może też tłumaczyć brak wydzielonej dla

ty, w których książę jest wymieniony po

niego dzielnicy.

raz ostatni i brak jego imienia w niezwy-

Nie wiadomo, jak długo po śmierci Hen-

kle ważnym układzie między Bolkiem II

ryka świdnickiego jego żona Katarzyna

Małym i jego stryjem Henrykiem I ja-

wraz z liczącą około 5-7 lat córką Anną
przebywały jeszcze w księstwie świdnickim. Po śmierci ojca Anna została oddana
na wychowanie na dwór swojej ciotecznej
babki Elżbiety Łokietkówny w Budzie,
dokąd być może wyjechała razem ze swoją matką. Nie można wykluczyć jednak
możliwości, że w chwili śmierci Henryka
świdnickiego nie żyła już także Katarzyna,
co mogłoby dać powód księciu Bolkowi II
Małemu do wysłania osieroconej bratanicy Anny na dwór Elżbiety.
Nie są znane dalsze losy Katarzyny oraz
data i miejsce jej śmierci. Wiadomo jedynie, że zmarła przed 29 września 1355 r.
Na ten dzień datowany jest bowiem dokument wystawiony w Pradze przez jej córkę
Annę, w którym Katarzyna wymieniana
jest już jako osoba zmarła.
O ile w wypadku męża Katarzyny –
Henryka świdnickiego – można z dużym
prawdopodobieństwem przypuszczać, że
został pochowany w mauzoleum Piastów
świdnicko-jaworskich

w

Krzeszowie,

o tyle miejsce pochowania Katarzyny
pozostaje tajemnicą. Taką samą, jak całe
życie książęcej pary, o której historycy
wspominają tylko w kontekście narodzin cesarzowej rzymskiej ze Świdnicy.
Owoc małżeństwa księcia Henryka świdnickiego i nieznanej z pochodzenia Katarzyny –
księżna świdnicka Anna, królowa czeska i niemiecka, cesarzowa rzymska
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Andrzej Dobkiewicz

H E N RY K Ś W I D N I C K I I K ATA R Z Y N A

POMNIKI, RZEŹBY
I INSTALACJE PRZESTRZENNE
W POWOJENNEJ ŚWIDNICY

C

elem niniejszego opracowania jest przegląd pomników,
rzeźb i różnorodnych prze-

strzennych

instalacji

wzniesionych

w Świdnicy po zakończeniu II wojny
światowej.

Najczęściej

podkreślały

one aspekt patriotyczny (co zapewne
związane było z polityką propagandową PRL), niemniej jednak, szczególnie w ostatnich czasach, powstawały
pomniki honorujące wielkie postaci
– Marię Kunic czy Jana Pawła II lub
pełniące funkcję głównie estetyczną.

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej na pl. 1000-lecia Państwa Polskiego
– źr. ilustracji: www.mojemiasto.swidnica.pl

Prezentowanemu poniżej materiałowi nadano układ chronologiczny, za

podstawę przyjmując datę odsłonięcia
pomnika, rzeźby lub instalacji przestrzennej.
Na skwerze, za obecną siedzibą Banku Zachodniego, między al. Niepodległości a ul. Stanisława Wyspiańskiego, w średniowieczu znajdował się
cmentarz założony w 1360 r. podczas
epidemii dżumy dziesiątkującej miasto. Wzniesiono tu również kaplicę
(kościół) pod wezwaniem św. Mikołaja, wyburzoną w XVIII w. Na tym
miejscu w latach 1902-1903 XX w.
wybudowano gmach banku. Wkrótce
po zakończeniu II wojny światowej tuż
obok niego założono cmentarz żołnierzy radzieckich, na którym ustawiono
obelisk sprowadzony nie wiadomo do-

Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Wojska Polskiego
– zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

kładnie skąd i kiedy. Gdy w 1948 r.
przeniesiono

prochy

żołnierzy
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pojawił się nowy w językach polskim
i rosyjskim. Szczyt kolumny zwieńczyła pięcioramienna czerwona gwiazda.
Obelisk na dawnym cmentarzu żołnierzy radzieckich pozostał i przez wiele
lat był niewykorzystany. Usunięto jedynie z niego 20 maja 1992 r. czerwoną gwiazdę. W 2012 r. świdnicki oddział Światowego Związku Żołnierzy
AK wnioskował do ówczesnego prezydenta i Rady Miejskiej, aby zaadaptować go na pomnik Polskiego Państwa
Podziemnego. Sprawa nie doczekała
się finału. Dziś pozostaje on na swoim miejscu. Został poddany renowacji
i stanowi centralną część zrekonstruTablica na grobie więźniów Gross-Rosen
na cmentarzu przy al. Brzozowej
– źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl

owanego w 2016 r. ogrodu różanego
z fontanną.
Obszar, na którym dzisiaj znajdują się

cmentarz przy ul. Waleriana Łukasiń-

parking, teren zielony i plac zabaw dla

skiego, ustawiono tam inny obelisk

dzieci na pl. Wojska Polskiego, przed

- pochodził on spod Nowego Jaworo-

gmachem obecnej SP nr 315, przed

wa; powstał w 1906 r., a poświęcony

wojną był zajmowany przez basen ppoż

był Fryderykowi Wielkiemu oraz jego

i podziemny bunkier (prawdopodob-

armii. Skuto z niego pierwotny napis

nie magazyn prochowy z okresu twier-

w języku niemieckim, a w to miejsce

dzy). Prowadziło do niego kilka wejść.
Przed kratą zamykającą jedno z nich,
od strony ul. Sprzymierzeńców, naprzeciw budynku szkolnego, 1 listopada 1945 r. poświęcono miejsce stanowiące symboliczny Grób Nieznanego
Żołnierza. Uroczystość, poprzedzoną
mszą żałobną w kościele parafialnym,
zorganizował Związek Inwalidów Wojennych, którego prezesem był wówczas Jerzy Olędzki. Do końca lat 40.
XX w. organizowano tutaj państwowe
uroczystości rocznicowe (co pamiętają
najstarsi świdniczanie).
Na cmentarzu parafialnym przy al.
Brzozowej, naprzeciwko kaplicy cmen-

Uroczystość odsłonięcia pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego
– źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl (fot. J. Goc)
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tarnej, znajduje się zbiorowa mogiła
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siedzącej kobiety w stroju antycznym
z różami w dłoniach znajduje się informacja, czyje prochy skrywa mogiła,
data i miejsce zbrodni oraz nazwa fundatora (ZBoWiD). Po lewej stronie nagrobka umieszczone są dwie tabliczki.
Jedna ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem pochowanego tu Dago Florenta,
druga z napisem: Le temps le souvenir
reste (Czas mija, pamięć zostaje). Corocznie, 1 listopada, wartę honorową
przy pomniku-mogile zaciągają świdniccy harcerze.
Nieistniejący pomnik „Zwycięstwo”
na pl. Grunwaldzkim
– źr. ilustracji: www.mojemiasto.swidnica.pl

12 października 1958 r. na terenie jednostki wojskowej przy ul. Saperów odbyła się akademia z okazji rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego,

więźniów obozu koncentracyjnego

połączona z odsłonięciem Pomnika

Gross-Rosen, kryjąca prochy 12 więź-

Sapera. W tych koszarach stacjonował

niów zamordowanych w lutym 1945 r.

21 Batalion Saperów, pułk obrony te-

przez SS-manów w lesie pod Goczał-

rytorialnej oraz 59 Batalion Remonto-

kowem, podczas marszu ewakuacyjne-

wo-Budowlany, który forsował Nysę

go. Okazały nagrobek został wykona-

Łużycką, zbudował 14 mostów, usunął

ny w 1947 r. Na tablicy z płaskorzeźbą

182 tysiące min i 450 tysięcy sztuk
amunicji. Przez wiele lat pomnik nie
mógł doczekać się renowacji, którą
podjęto dopiero w 2010 r. 15 kwietnia
2011 r., przy odnowionym pomniku,
odbyły się uroczyste obchody Dnia Sapera, zorganizowane przez Koło Ziemi
Świdnickiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Na skwerze przy al. Niepodległości
i pl. 1000-lecia Państwa Polskiego
przed wojną stał na okazałym cokole
wykonany z brązu i odsłonięty 1 września 1904 r. pomnik kanclerza Otto
von Bismarcka. W sierpniu 1945 r. został usunięty. 16 października 1966 r.
zorganizowano tu uroczystości połączone z manifestacją mieszkańców

Pomnik robotników ŚFUP na pl. Grunwaldzkim
– źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl

Świdnicy związane z odsłonięciem
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glądem około 3,5-metrowy pomnik
nawiązywał do postaci Światowida. Na
niewysokim prostopadłościennym cokole stanęły, jeden na drugim, cztery
sześcienne granitowe bloki przykryte
graniastosłupowym zwieńczeniem. Na
górnym bloku osadzono trzy tarcze
herbowe z orłem piastowskim i jedną
z gryfem. Na jednej ze ścian poniżej
umieszczono napis: BYLIŚMY JESTEŚMY BĘDZIEMY, a na przeciwległej
informację, że pomnik ufundowało
społeczeństwo miasta (przede wszystkim duże zakłady pracy). Dzisiaj napisu o fundatorach nie ma.
9 maja 1968 r. na pl. Grunwaldzkim
Pomnik Grunwaldzki
– źr. ilustracji: www.zdjecia.swidnica.pl

odsłonięto,
Andrzeja

zaprojektowany
Łętowskiego,

przez

ceramicz-

ny pomnik - rzeźbę upamiętniający
Pomnika 1000-lecia Państwa Pol-

25-lecie powstania Ludowego Wojska

skiego. Projektantem był świdnicki

Polskiego, zwany też „Zwycięstwo”.

plastyk Andrzej Andrzejewski, a ini-

Uroczystości przewodniczył ówczesny

cjatorem przedsięwzięcia kierownik

przewodniczący Rady Miejskiej – Józef

Wydziału Kultury Miejskiej Rady Na-

Wilczak. Ceramiczna rzeźba, z uwagi

rodowej Jerzy Michalski. Swym wy-

na materiał, z jakiego została wykonana, przetrwała tylko kilka lat.
Na wewnętrznym dziedzińcu kościoła
pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w 1973 r. pojawiła się figura Matki Boskiej. Na tablicy widniał
napis: W hołdzie Maryi w 1000-lecie
chrztu św. Narodu Polskiego parafia św.
Józefa 966-1966. Ustawiony nielegalnie pomnik wkrótce usunięto.
W pobliżu skrzyżowania ulic Zamenhofa i Ceglanej od 1975 r. przez wiele lat znajdowała się zamontowana
na pokaźnych rozmiarów cokole tablica wykonana w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych (ŚFUP)
z kwasoodpornej blachy, nazywana też

Pomnik Odlewnika na ul. Kliczkowskiej
– źr. ilustracji: www.zdjecia.swidnica.pl
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Pomnikiem Świdnickiego Przemy-
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słu. Widniały na niej logotypy największych zakładów przemysłowych
funkcjonujących wówczas w Świdnicy
oraz jej ówczesny herb (gryf ). Instalacja miała za zadanie poinformować
wjeżdżających do miasta od strony
Świebodzic, że znajdują się na terenie
Świdnicy. Był to tak zwany „witacz”.
Obok umieszczono Pomnik XXX-lecia, który z czasem został przeniesiony
w miejsce koło skrzyżowania ul. gen.

Pomnik Świdnickiego Przemysłu i Pomnik XXX-lecia
– źr. ilustracji: www.mojemiasto.swidnica.pl (fot. Wł. Orłowski)

Władysława Sikorskiego z ul. Ludwika
Zamenhofa, gdzie stał do lat dziewięćdziesiątych XX w. Na terenie pierwotnej lokalizacji tablicy i pomnika powstała restauracja McDonald’s.
4 grudnia 1978 r. z inicjatywy Komitetu Zakładowego PZPR na terenie
ŚFUP przy ul. Kliczkowskiej został
uroczyście odsłonięty Pomnik Odlewnika, będący wyrazem szacunku dla
ludzi wykonujących ten zawód. Prawie czterometrowa żelbetowa rzeźba
ukazuje odlewnika w stroju roboczym
z łyżką odlewniczą na tle fragmentu

Pomnik Pamięci Narodowej na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej
– zbiory Starostwa Powiatowego w Świdnicy

koła zębatego (symbol przemysłu metalowego). Pierwotnie była umieszczo-

Niedaleko miejsca, gdzie do lat siedem-

na przy nim pamiątkowa tablica z na-

dziesiątych XX w. stał pomnik Wielan-

pisem: W 60 rocznicę niepodległości

da, obecnie znajduje się pomnik po-

Polski i w 70-lecie ZZM Pracowników

święcony zwycięstwom z 1410 i 1945

Pionu Odlewniczego - Samorząd i Dy-

roku, potocznie nazywany „Miecze

rekcja. Świdnica 4.12.1978 r. Autor-

Grunwaldu” lub „Grunwald”. Jego

ką pomnika jest Maria Bor, wałbrzy-

projektantem jest Zygmunt Sikorski.

ska rzeźbiarka, która stworzyła także

Oficjalne odsłonięcie nastąpiło 9 maja

rzeźbę renifera przy ul. Mikołaja Ko-

1980 r. Pomnik ma formę kamienne-

pernika oraz zaprojektowała okolicz-

go słupa z powieszoną na nim wąską,

nościową tablicę (relief z podobizną

metalową tarczą zwieńczoną postacią

Jana Kasprowicza), ufundowaną przez

orła. Na tarczy widoczne są dwa miecze

absolwentów z okazji 35-lecia I LO,

i napis: 1410-1945 Grunwald - Berlin.

umieszczoną na budynku szkoły, pier-

Pod koniec XX w. na kamiennej pod-

wotnie przy ul. Budowlanej, a obecnie

stawie pomnika umieszczono tablicę

przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej.

z tekstem: Uczestnikom walk o wolność
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ojczyzny w II wojnie światowej - w 60.
rocznicę - kombatanci Ziemi Świdnickiej - Świdnica - wrzesień 1999 r. Przy
pomniku odbywają się oficjalne spotkania z okazji ważnych rocznic państwowych.
Również na pl. Grunwaldzkim znajduje się granitowy pomnik poświęcony
wydarzeniom 1976 r. w ŚFUP. Na
granitowym cokole znajdują się dwie

Pomnik Jana Pawła II
– źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl

tablice. Jedna zawiera cytat z K.K. Baczyńskiego: ...kiedy przeklęto wszelki
płód człowieczy, aby nie cierpiał, aby
nie mógł trwać, błogosławieni byli Ci
co rzeczy nazywali nędzą poczętą we
łzach..., druga zaś tekst: Pamięci robotników ŚFUP skrzywdzonych w roku
1976 w walce o sprawiedliwość społeczną. NSZZ Solidarność i załoga zakładu.
25.06.1981.
Na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej
usytuowano Pomnik Miejsca Pamięci
Narodowej. Powstał z inicjatywy środowisk kombatanckich i księdza infułata Kazimierza Jandziszaka, którzy
zabiegali o stworzenie miejsca oddawa-

Rzeźba Marii Kunic
– źr. ilustracji: www.kronika.um.swidnica.pl

nia hołdu wszystkim tym, którzy walczyli za ojczyznę i zginęli w różnych
okresach historycznych. Akt erekcyjny
pod jego budowę został wmurowany
11 listopada 1999 r. Pomnik składa się
z ośmiu granitowych głazów ufundowanych przez Marka Chełchowskiego.
Dwa umiejscowione centralnie z krzyżem oraz cytatem z Adama Mickiewicza i sześć kolejnych (po trzy z każdej
strony) upamiętnia ofiary zaborów,
okupacji niemieckiej i sowieckiej,
tych, którzy zginęli na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej.

Samolot Jak-23 na obecnym Skwerze Lecha Kaczyńskiego
– źr. ilustracji: www.mojemiasto.swidnica.pl
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W przeszłości honorowane postaci
najczęściej stawiano na okazałych po-
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Pomnik, odsłonięty 31 marca 2009 r.,
został zrealizowany ze środków Urzędu
Miejskiego Świdnicy w ramach ogłoszonego przez miasto projektu 2008
Rok Marii Kunic (Cunitii). Przedstawia postać astronomki Marii Cunitz
(ok.1610-1664). Siedząca na ławce
uczona spogląda w niebo, trzymając w dłoniach swoje dzieło Urania
propitia oraz astrolabium. Na Uranii
propitii znajduje się kopia autografu
Maria Cunitia,
pochodzącego
Rzeźba renifera
– źr. ilustracji: www.zdjecia.swidnica.pl

z jej listu do
Jana Heweliusza.

stumentach. Dzisiaj powstała moda na

Maria

Cu-

sprowadzanie ich z cokołu na ławeczkę.

nitia,

zwana

W Świdnicy zaś w Rynku, przed Mu-

także

Kunic,

zeum Dawnego Kupiectwa, znajduje

urodziła

się ławeczka z odlaną z brązu rzeźbą

w

Marii Kunic. Autorem rzeźby jest

Była

cudow-

Stanisław Strzyżyński z Nałęczowa.

nym

dziec-

kiem,

które

się

Świdnicy.

w wieku pięciu lat biegle
czytało i pisało. Władała
greką,

łaciną,

hebrajskim,

włoskim,

Wstążka na pl. Kombatantów
– źr. ilustracji:
www.mojemiasto.swidnica.pl

francuskim,

polskim i niemieckim; grała na lutni,
śpiewała, malowała, zgłębiała medycynę. Korespondowała z Heweliuszem,
a z dachu rodzinnej kamienicy „Pod
Złotym Chłopkiem” obserwowała ciała niebieskie. Określano ją mianem
„Śląski Mikołaj Kopernik”, „Kopernik
w spódnicy” oraz „Śląską Pallas”. Europejską sławę przyniosło Marii Kunic
dzieło – tablice astronomiczne – UraObręcze na ul. Mikołaja Kopernika
– źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl

nia propitia. Amerykanie nazwali jej
imieniem jeden z kraterów na Wenus.
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Rzecz Zachowania Dziedzictwa Jana
Pawła II Pamięć i Wdzięczność. Za pomnikiem modlącego się papieża stanęły drzwi Porta Santa. To konstrukcja
o wymiarach ok. 4,5 m na 6 m, pokryta szklanymi płaskorzeźbami. Ich
autorem jest także Jarosław Wójcik.
Warto nadmienić, że wcześniej, na
przełomie wieków XX i XXI, Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej
wystąpiło z inicjatywą budowy w miejŁawki-rzeźby w Parku Centralnym
– źr. ilustracji: www.mojemiasto.swidnica.pl (fot. S. Jabłońska)

scu, gdzie dzisiaj znajduje się pomnik
Jana Pawła II, pomnika księcia Bolka II Świdnickiego. Pomysł nie zdobył

8 maja 2014 r. na placu przed Katedrą

jednak należytego poparcia.

odsłonięto pomnik Karola Wojtyły.

Próba systematyzacji świdnickich po-

Jego autorem jest kaszubski artysta

wojennych pomników nie może się

Jarosław Wójcik. Rzeźba przedstawia

obyć bez zwrócenia uwagi na rzeźby

papieża uchwyconego dokładnie 24

i instalacje przestrzenne. Szczególnie

grudnia 1999 r. podczas uroczystości

w ostatnim okresie mieliśmy ich przy-

wprowadzenia Kościoła w nowe ty-

słowiowy „wysyp”. Jedne pozostały

siąclecie. Papież klęczy, jest schoro-

w mieście na stałe, inne, a te przewa-

wany i pełen cierpienia. Monument

żają, miały lokalizację czasową. Przyj-

ma 2,20 m wysokości i waży 600 kg.

rzyjmy się niektórym z nich dokład-

Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na

niej.
Na obecnym Skwerze Lecha Kaczyńskiego, na pustym

postumencie,

na którym za niemieckich czasów
znajdował się pomnik marszałka Helmutha von Moltke, władze miasta
ustawiły samolot odrzutowy produkcji radzieckiej Jak-23. Sprawcą sprowadzenia oraz posadowienia samolotu
był ówczesny kapitan wojsk lotniczych
Stanisław

Jachułkowski.

Myśliwiec

znalazł się w Świdnicy prawdopodobnie we wrześniu 1959 r. Przez kilka
lat cieszył on oko mieszkańców i turystów. Ale dla władz miasta okazał się
w praktyce kłopotliwym nabytkiem
jako miejsce niebezpiecznych zabaw
Światowid
– źr. ilustracji: www.mojemiasto.swidnica.pl
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dzieci i zakłócających spokój liba-
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kwidowany w 2005 r. w czasie przebudowy placu.
Przy ul. Mikołaja Kopernika, obok
słynnych w swoim czasie w całej Europie

Zakładów

Przemysłu

skórniczo-Rękawiczniczego

BiałoRenifer,

w 1977 r. stanęła trochę żartobliwa,
inspirowana nazwą fabryki, żelbetowa
rzeźba renifera. Jej autorką jest Maria
Bor. Stylizowana forma przestrzenna
stanowi namacalny dowód na istnienie
kiedyś w tym miejscu znanych zakładów. Zabudowania fabryczne zniknęły
z powierzchni, a na ich terenie zbudowano sklep Lidl. Istniejąca do dzisiaj
rzeźba od lat budzi sympatię świdniZegar na podstawie reklamowej na pl. św. Małgorzaty
– (fot. Wł. Orłowski)

czan.
Oryginalnością wyróżnia się usytuowana
na pl. Kombatantów, naprzeciw dzisiej-

cji. Dlatego też w roku 1967 samolot

szego Polomarketu, żelbetowa rzeźba na-

przetransportowano na teren Państwo-

zywana Wstążką lub Nieskończonością

wego Schroniska dla Nieletnich, gdzie

autorstwa Janiny Barcickiej z Warsza-

znajdował się do końca lat siedemdzie-

wy, odsłonięta 6 października 1978 r.,

siątych XX w., kiedy to został zdemon-

a ufundowana przez Zakłady Renifer.

towany i sprzedany na złom. Warto
nadmienić, że w 1966 r. istniał projekt ustawienia w miejscu, gdzie stał
samolot, Pomnika Wyzwolenia Świdnicy. Na pl. św. Małgorzaty, na skwerze w sąsiedztwie skrzyżowania z ul.
Franciszkańską, znajdował się do lat
dziewięćdziesiątych XX w. poniemiecki elektryczny zegar na reklamowej
podstawie, a obok niego stara latarnia
gazowa. W trakcie przebudowy pl. św.
Małgorzaty w 2009 r. latarnię, po renowacji, przeniesiono w inne miejsce
placu.
Podobny do tego z pl. św. Małgorzaty słup reklamowy (choć bez zegara)
znajdował się na pl. Wolności nieopodal apteki „Pod Bykami”. Został zli-

Bombka i Klepsydra – rzeźby Ewy Solimy
– źr. ilustracji: www.naszaswidnica.pl
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czystość otwarcia odrestaurowanego
Parku Centralnego połączona z inauguracją „Dni Świdnicy”. Zorganizowano ją na niewielkim wzgórzu (zwanym
Kopcem), w pobliżu hali sportowej
przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej,
gdzie stała otoczona palisadą drewniana rzeźba Światowida. Obecnie po tej
instalacji zostało jedynie wzniesienie.
Przy głównej alejce Parku Centralnego
(kiedyś Parku Jedności Robotniczo-

Fiat 125p
– źr. ilustracji: www.swidnica24.pl

-Chłopskiej) rozmieszczono okazałe
drewniane rzeźby – ławki ze stylizoW latach siedemdziesiątych XX w.

wanymi ludzkimi postaciami. Były one

przy ul. Mikołaja Kopernika stanęła

ozdobą tego terenu. Ławki te istniały

instalacja-rzeźba Obręcze, składają-

do około 1990 r. Później bezpowrot-

ca się z szeregu metalowych pierście-

nie zniknęły. Autorami rzeźb byli Jan

ni osadzonych na pięciu masztach.

Kubiak, Andrzej Sowiński i Zygmunt

Faktyczna nazwa kompozycji nie jest

Kwaśny. Koncepcję stworzyła Urszula

znana (Obręcze to nazwa potoczna).

Pawłowska.

Instalacja została wykonana z blachy

Rolę „witacza” ustawionego przy ul.

kwasoodpornej w ŚFUP.

Zamenhofa w pobliżu granicy miasta

Z okazji „Dni Świdnicy” w maju

od strony Słotwiny, od lipca 1978 r.

1976 r. czasowo eksponowano w Ryn-

pełniła drewniana rzeźba stylizowa-

ku drewniane rzeźby.

na na postać ludzką z tablicą Świdni-

21 maja 1977 r. miała miejsce uro-

ca i herbem miasta (gryfem). Została
usunięta na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.
W parku im. Jana Kasprowicza przy
ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej, naprzeciw gmachu I LO, znajduje się
głaz z umieszczoną na nim tablicą
z napisem: Park im. Jana Kasprowicza.
Imię nadano z okazji 60-lecia I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. 17 września 2005 r.
Przy ul. gen. Władysława Sikorskiego,
w rogu ogrodu willi, w której mieszkali niegdyś Richthofenowie, znajduje
się głaz z wyrytą datą śmierci lotnika

Dziki na skwerze przy ul. Franciszkańskiej
– źr. ilustracji: www.zdjecia.swidnica.pl
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Manfreda von Richthofena oraz tablica pamiątkowa autorstwa Jerzego
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Gaszyńskiego, założyciela Red Baron
Foundation. Głaz pochodzi z okresu
międzywojennego i pierwotnie znajdował się w Parku Sikorskiego – w jego
północno-wschodniej części. W maju
2007 r. Jerzy Gaszyński przeniósł go
w obecne miejsce.
Na placu św. Małgorzaty w miejscu,
w którym przez wiele lat znajdował się
zegar, w 2010 r., w siedemdziesiątą
rocznicę zbrodni katyńskiej, został posadzony Dąb Katyński, a obok umieszczono kamień z tabliczką pamiątkową
poświęconą pamięci kapitana Tadeusza

Tablica poświęcona Manfredowi von Richthofenowi
– (fot. J. Gaszyński)

Macieja Chołocińskiego zamordowanego w Charkowie w 1940 r.

nawcą rzeźby była firma Piramida z Ko-

9 kwietnia 2009 r. na Rynku umiesz-

strzy koło Strzegomia.

czono czasowo, 4-tonową, niecodzienną

Przy ulicy Łukowej w lipcu 2010 r. sta-

Pisankę wykonaną ze strzegomskiego

nęła ufundowana przez Stowarzyszenie

granitu, której pomysłodawcą był Bo-

Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich

gusław Solima, a projektantką Agniesz-

rzeźba Klepsydra, autorstwa strzegom-

ka Tomaszewska z ASP we Wrocławiu.

skiej artystki, absolwentki ASP we Wro-

Jajo wielkanocne miało wymiary 180 cm

cławiu, Ewy Solimy, upamiętniająca 20

wysokości oraz 120 cm średnicy. Wyko-

lat polskiej transformacji gospodarczej
i dwudziestolecie istnienia Stowarzyszenia.
Przedstawia ona dwa czarne granitowe sześciany, pomiędzy którymi mieści się szara
granitowa kula. Całość przypomina klepsydrę odmierzającą czas. Początkowo rzeźbę umieszczono na krótko na obecnym
Skwerze Lecha Kaczyńskiego.
Ewa Solima jest także autorką czasowo
umieszczanych w Rynku granitowych
rzeźb. Są to Bombka (wysoka na blisko
3 m, ważąca ponad 14 ton) – grudzień
2011 r., a także Torebka (ważąca 18
ton i mierząca 340 cm szerokości oraz
340 cm wysokości) – listopad 2012 r.
Rzeźby zostały wykonane przez firmę
Piramida, znanej z niecodziennych

Kamień obok Dębu Katyńskiego
na pl. św. Małgorzaty
– źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl

projektów. Prace Ewy Solimy prezentowane są w wielu miastach Polski.
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na skwerze przy ul. Franciszkańskiej
odsłonięto ważącą ponad tonę rzeźbę
dzików, odlaną z brązu przez artystę rzeźbiarza Grzegorza Łagowskiego
według pomysłu Aleksandra Mazija.
Instalacja przedstawia dorosłego osobnika o wysokości około metra oraz
pięć warchlaków zgrupowanych wokół
kufra symbolizującego Skrzynię Pamięci Świdniczan. Zamontowano ją pod
skwerem w czerwcu 2013 r., a zostaRzeźba Norio Shibata
w Parku Kasprowicza
– źr. ilustracji:
www.swidnica24.pl

Figura Matki Boskiej na placu
przy kościele św. Józefa
– źr. ilustracji:
www.mojemiasto.swidnica.pl

W czerwcu 2014 r. w Rynku przez kil-

nie otwarta za 100 lat. W jej wnętrzu

ka miesięcy eksponowano także ważącą

znajdują się pamiątki ze współczesnej

17 ton granitową rzeźbę dużego fiata

Świdnicy.

125p. Upamiętniała ona próbę bicia

29 czerwca 2016 r. odbył się w mie-

rekordu świata w jeździe długodystan-

ście I Plener Ceramiczno-Fotograficz-

sowej podjętej w1973 r. Wydarzeniem

ny. Dzieła powstałe w ciągu niespełna

tym emocjonowała się wówczas cała

miesiąca ujrzały światło dzienne pod-

Polska. Pomysłodawcą pomnika było

czas wernisażu, jaki odbył się w Parku

Otwarte Muzeum Techniki i forum

Kasprowicza, stanowiącym docelowe

miłośników fiata. Rzeźba została

miejsce ich prezentacji. Są to rzeźby

wykonana przez firmę Piramida.

ceramiczne o abstrakcyjnych kształ-

W herbie Świdnicy znajduje się

tach lub przedstawiające wizerunki

dzik, stąd pomysł na szczególne

zwierząt. Ich autorami są artyści z Pol-

wyeksponowanie tego zwieGłaz w Parku im. Jana Kasprowicza
– źr. ilustracji: www.dolny-slask.org.pl
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ski, Japonii, Turcji i Norwegii.

rzęcia w przestrzeni publicznej. 24 kwietnia 2014 r.

Stanisław Bielawski

P O M N I K I , R Z E Ź B Y I I N S TA L AC J E P R Z E S T R Z E N N E ...

WOJSKO POLSKIE
W ŚWIDNICY

Ś

widnica z racji swojej bogatej,

stały się naturalną bazą dla jednostek

wielonarodowej

Wojska Polskiego i oddziałów radziec-

historii

oraz

strategicznego położenia geo-

kich.

graficznego, od stuleci była ważnym

Początek współczesnej polskiej pań-

ośrodkiem wojskowym. Od połowy

stwowości na tych ziemiach, w tym

XVIII do drugiej połowy XIX w. mia-

administracji wojskowej, przypada na

sto było twierdzą armii pruskiej a na-

maj 1945 r., kiedy to Świdnica po-

stępnie garnizonem armii niemieckiej

nownie

i po tym okresie zachowało się w nim

Od lat pięćdziesiątych do początku

wiele obiektów wojskowych, takich jak

lat dziewięćdziesiątych na terenie mia-

koszary, magazyny czy fortyfikacje. Po

sta funkcjonowały rozmaite struktu-

drugiej wojnie światowej koszary te

ry i instytucje wojskowe, takie jak:

stała się polskim miastem.

Budynek pokoszarowy współcześnie (fot. W. Rośkowicz)
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Rejonowa Komenda Uzupełnień, 21.

skowym w Świdnicy był 21 Batalion

Batalion Saperów, Oficerska Szkoła

Saperów 2. Batalion ten powstał w Rze-

Piechoty nr 2 czy Wrocławski Pułk

szowie w 1944 r. i wchodził w skład

Obrony Terytorialnej. Ponadto dzia-

10 Dywizji Piechoty jako samodzielna

łały tu: batalion obrony terytorialnej,

jednostka. W 1945 r. żołnierze z tej

58 Przedstawicielstwo Wojskowe, jak

jednostki wyruszyli w kierunku za-

i inne wyspecjalizowane jednostki, np.

chodnim. Przegrupowywano ich

delegatura służby wewnętrznej, woj-

terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska.

skowa administracja koszar, pralnia gar-

12 maja 1949 r. Batalion został prze-

nizonowa etc. Ze względu na szeroki za-

niesiony z Jeleniej Góry do Świdnicy,

kres tematu i specyfikę działalności tych

gdzie stacjonował jako samodzielna

podmiotów, warto skupić się zwłaszcza

jednostka garnizonowa do 1967 r.

na najistotniejszych jednostkach – ko-

(później został przekierowany do Brze-

mendzie uzupełnień i batalionie sape-

gu).

rów.

Spośród wielu działań tej jednostki,

na

wymienić głównie należy oczyszczanie
Wojskowa

Komenda

Uzupełnień

z min i niewypałów licznych powia-

(1945-2010)

tów Dolnego Śląska (Lwówek Śląski,

We wrześniu 1945 r. przy ulicy 1 Maja

Złotoryja, Jawor, Świdnica, Wrocław

rozpoczyna swą działalność Rejono-

i inne). W czasie swojego stacjono-

wa Komenda Uzupełnień (RKU) . Ta

wania na ziemi dolnośląskiej żołnie-

forma administracji wojskowej przy

rze Batalionu również służyli ludności

zmianach nazwy i przyporządkowa-

cywilnej zagrożonej klęskami żywio-

nia przetrwała pod nazwą Wojskowa

łowymi. Uczestniczyli między innymi

Komenda Uzupełnień (WKU) aż do

w akcjach ratowniczych w czasie wy-

2010 r., kiedy to jednostka została

jątkowo srogich zim – usuwali nagro-

rozformowana decyzją ministra obrony

madzony śnieg, udrożniali drogi do-

z 4 marca 2010 r. Od 2010 r. zadania

jazdowe do Świdnicy czy Wałbrzycha

świdnickiej komendy przejmuje WKU

oraz chronili mosty podczas spływu

w Kłodzku. Zgodnie z wytycznymi

lodów. W 1958 r. Batalion brał udział

Ministerstwa Obrony Narodowej, do

w budowie stadionu WKS Śląsk a trzy

zadań WKU, w tym także świdnickiej

lata później uczestniczył w porządko-

jednostki, należały takie czynności jak:

waniu byłego hitlerowskiego obozu

uczestnictwo w zadaniach dotyczących

koncentracyjnego w Rogoźnicy.

zarządzania kryzysowego, ewidencja

W czasie pobytu w Świdnicy liczba

poborowych, rekrutacja i nabór do

żołnierzy w Batalionie, stacjonującym

służby wojskowej, promowanie nabo-

w koszarach przy ul. Saperów, gdzie

rów do służby wojskowej oraz admini-

obecnie znajduje się siedziba m. in.

strowanie rezerwami osobowymi.

Szkoły Podstawowej nr 105, waha-

1

ła się od trzystu do prawie pięciuset.

2

21 Batalion Saperów (1949-1967)

W 1960 r. wręczono tej jednostce

Drugim istotnym podmiotem woj-

sztandar, a za zasługi w odbudowie
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Pomnik Sapera (fot. T. Bortnik)

i rozwoju regionu Wojewódzka Rada

nemu Śląskowi, był wsparciem dla lo-

Narodowa we Wrocławiu przyznała jej

kalnej społeczności i pozytywnie zapi-

odznakę „XV-lecia Wyzwolenia Dol-

sał się w historii miasta.

nego Śląska”.

Jak widać z powyższego zestawienia,

Dowódcami Batalionu w czasie jego

rozmaite instytucje i struktury wojsko-

stacjonowania w Świdnicy byli: kpt.

we działające po 1945 r. wpisały się na

Czesław Piotrowski, kpt. Padewski,

trwałe w historię miasta. Po Batalionie

kpt.

pozostały

Władysław

Kiryluk,

kpt.

Łatuszyński,
Zdzisław

kpt.

koszary wojskowe przy ul.

Tobolski,

Saperów, zagospodarowane dziś na cele

mjr Walerian Pitruczenia i mjr Zdzi-

społeczne - między innymi przez SP

sław Barszczewski. Jak pisze w swoim

nr 105. Najważniejszą jednak pamiąt-

opracowaniu ppłk. Tadeusz Bortnik 3,

ką jest Pomnik Sapera z 1958 r., który,

w sposób szczególny ze Świdnicą zwią-

z inicjatywy i wg projektu Zarządu Koła

zał się mjr Zdzisław Barszczewski, do-

Ziemi Świdnickiej Związku Żołnierzy

wódca Batalionu w latach 1964-1966,

Wojska Polskiego, przy wsparciu orga-

a obecnie generał brygady, który do

nizacji kombatanckich, władz miasta

dziś odwiedza miasto. Według ppłk.

i powiatu, przeszedł renowację w 2010 r.

Bortnika, 21 Batalion Saperów dobrze

Tradycje wojskowe pielęgnowane są dziś

zasłużył się Ziemi Świdnickiej i Dol-

zarówno przez organizacje kombatanc-
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3

Przygotowanie do strzelania w świdnickiej jednostce wojskowej, 1989 r. – zbiory E. Figel

kie, jak i przez młode pokolenie – klasy
mundurowe III LO (wcześniej IV LO).
Środowiska te aktywnie uczestniczą
w organizacji świąt narodowych w mieście, a zwłaszcza obchodów Dnia Sapera

Autor artykułu korzystał ze źródeł wykazanych
w Informatorze o zasobie archiwalnym, Praca
zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Puchały,
Oleśnica 2014.
1)

16 kwietnia i Święta Wojska Polskiego
15 sierpnia.
Do przygotowania niniejszego artykułu wykorzystano przede wszystkim materiały i dokumenty udostępnione w Archiwum Wojskowym
w Oleśnicy (AWO). Podziękowania za pomoc
w udostępnieniu tych materiałów należą się
dyrektorowi i pracownikom tej instytucji.

2)
3)

AWO. Jak podaje Zespół Aktowy nr 317,
filia nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych,
poprzednie nazwy świdnickiej WKU
to: Wojskowa Komenda Rejonowa
(1945-1965), Powiatowy Sztab Wojskowy (1965-1975), Wojskowa Komenda
Uzupełnień (1975-2010).
AWO, Kronika 21 Batalionu Saperów,
1977, sygn. 02023/82/1.
T. Bortnik, Garnizon Wojska Polskiego
w latach 1945-2010, Głos Weterana i Rezerwisty, 2016, nr 4.

Szymon Chojnowski
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