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rzybyłe w 1700 r. z macierzystego klasztoru we Wrocławiu
urszulanki stały się inicjatorkami

budowy kościoła pw. św. Józefa, a także
przyległych zabudowań klasztornych.
Późnobarokowy zespół klasztorny wraz
z kościołem został harmonijnie wkomponowany w pierzeję ul. Kotlarskiej.

Boromeusz. Po niespełna pół wieku funk-

Na kształt i charakter zabytku miały jed-

cjonowania w kościele odbyło się ostatnie

nak wpływ burzliwe zawirowania histo-

nabożeństwo, bowiem urszulanki rozpo-

rii miasta, jak i samego konwentu Sióstr

częły w 1754 r. budowę kościoła istnie-

Urszulanek.

jącego do dziś. Kamień węgielny poło-

Portal kościoła
św. Józefa,
ul. Kotlarska
(fot. S. Kotełko)

żono 2 X 1754 r., a poświęcenia dokonał
Urszulanki początkowo ulokowały się

jezuita Franz Langhaus. Projektantem

w domu Sinzendorfa. Został on w 1706 r.

kościoła był najprawdopodobniej zespół

wykupiony dla sióstr zakonnych od

architektów krzeszowskich nadzorowany

magistratu przez Jana Antoniego von

przez opata Benedykta Seidla, natomiast

Schaffgotscha. Nowa przełożona, matka

kierownikiem budowy został mistrz

Alojza, wykazała się niezwykłą zaradno-

Wacław Mattausch z Sobótki.

Figura św. Urszuli nad
gzymsem portalu w fasadzie
(fot. M. Turzańska)

ścią sprzedając ów dom za 6200 guldenów. W zamian zakupiła trzy kamienice

Intensywne prace budowlane przerwał

mieszczańskie przy ul. Kotlarskiej, two-

wybuch wojny siedmioletniej w 1756 r.

rząc tym samym miejsce pod budowę

Podczas oblężeń miasto nękały liczne

kościoła oraz klasztoru. W następnych

pożary, które dzięki Mattauschowi,

latach dokupiono jeszcze dwie kamienice

budowniczym oraz żołnierzom szczę-

w celu stworzenia szkoły dla dziewcząt

śliwie oszczędziły świątynię. Jednak

oraz rozbudowy klasztoru.

w 1762 r. zarówno na kościół, jak i klasztor spadły kule armatnie dokonując

Początkowo siostry wybudowały w latach

poważnych zniszczeń. Prace budow-

1712-1714 mały kościółek klasztorny,

lane zakończono w 1766 r. – wówczas

który dopiero w 1720 r. był konsekrowany

Franz Vulter poświęcił świątynię, a jej

przez biskupa wrocławskiego Eliasa von

konsekracji dokonał biskup wrocławski

Sommerfelda. Patronami świątyni byli

Johannes Mauritius von Strachwitz.

św. Józef, św. Augustyn oraz św. Karol
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miasto. Na ich miejsce po zakończeniu wojny przybyły siostry prezentki.
22 X 1946 r. ks. dr Karol Milik utworzył
nową parafię i od tej pory kościół klasztorny przeistoczył się w kościół parafialny
pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej
Marii Panny. Obecnie parafię przejęli
ojcowie paulini, którzy rozpoczęli swą
działalność duszpasterską 26 VIII 2012 r.
Kościół św. Józefa jest jedną z ciekawszych
Figury (od lewej)
św. Augustyna, św. Józefa
i św. Urszuli nad gzymsem
portalu w fasadzie
(fot. M. Turzańska)

Kolejne lata wcale nie okazały się dla

późnobarokowych budowli na Śląsku,

sióstr zakonnych czasem spokoju. Działa-

a to za sprawą elastyczności w dostoso-

nia wojenne armii napoleońskiej dosięgły

waniu projektu do zastanych warunków

również Świdnicę. Dokument złożony

budowlanych. Z powodu ograniczonego

u przełożonej przez radcę rządowego Dit-

pola manewru architekt był zmuszony

tricha miał zaświadczyć o zbliżającej się

wtopić bryłę obiektu w jednolitą zabu-

kasacie zakonu ogłoszonej przez Prusy

dowę ul. Kotlarskiej, akcentując jedy-

w 1810 r. Rok później do Świdnicy przy-

nie fasadę bogatszą dekoracją. Wrażenie

był Johann Gustav Büsching, współpra-

obszerności wnętrza świątyni jest wręcz

cownik głównej komisji sekularyzacyj-

absurdalne w stosunku do jej wymiarów

nej, z dobrą nowiną odstąpienia władz

rzeczywistych (30 x 12 m). Uzyskany

pruskich od likwidacji zgromadzenia.

efekt jest iluzjonistyczną zabawą projek-

Do oszczędzonego konwentu trafiły

tanta. Owalnie zarysowaną nawę dodat-

obraz Matki Bożej z kościoła Kapucy-

kowo powiększają po stronie wschod-

nów, rzeźba przedstawiająca Chrystusa

niej, jak i zachodniej żłobione w grubości

Zmartwychwstałego z kościoła domini-

muru płytkie wnęki. Elipsoidalna czasza

kanów oraz obraz Matki Bożej z kościoła

sklepienia ozdobiona została otokiem

franciszkanów.

o nieregularnym kształcie. Ściany świątyni otacza okazały gzyms, wielokrot-

Podczas prowadzonego przez państwo

nie profilowany. Na osi założenia syme-

pruskie kulturkampfu w 1877 r. zakon

trycznie rozplanowano prezbiterium oraz

urszulanek został rozwiązany, a wszystko,

przedsionek. Ukryte za skośnie ustawio-

co należało do sióstr, przeszło w ręce pań-

nymi wnękami łuku tęczowego oświe-

stwa. W 1886 r. urszulanki powróciły

tlenie sprawia, że pomimo niewielkich

do Świdnicy. W czasach hitlerowskich

wymiarów, prezbiterium robi wrażenie.

w klasztorze urządzono szpital woj-

Loża zakonnic
(fot. M. Turzańska)
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skowy, dom starców, internat oraz szkołę,

Spora część wyposażenia kościoła została

a kościół został zamknięty na trzynaście

uszkodzona, wymieniona lub skradziona,

miesięcy. Zakonnice powróciły w 1945 r.,

jednak we wnętrzu można odnaleźć

lecz szykany ze strony władzy ludowej

zachowane perełki. Ołtarz główny na

spowodowały, że rok później opuściły

przestrzeni dziejów przeszedł liczne meta-
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morfozy. Proboszcz Franz Wolf z Ossig

rzy Kościoła. Dzieła są autorstwa krze-

(Osiek) ufundował nastawę z figurami

szowskiego artysty, niektórzy przypusz-

św. Urszuli i św. Karola Boromeusza,

czają, że samego Michaela Willmanna,

obraz przedstawiający św. Józefa nama-

choć jest to mało prawdopodobne.

lował w 1765 r. krzeszowski malarz Józef
Nepel, a snycerkę i złocenia wykonał

Całe wnętrze spina klamra rozpoczy-

Józef Herde z Ząbkowic. Po burzliwych

nająca się ołtarzem głównym w pre-

latach wojny w 1807 r. matka Wiktoria

zbiterium poprzez ambonę, a kończąca

Parmantier ufundowała nowy obraz

niezwykle ciekawym elementem, jakim

św. Józefa, który wykonał Bernard Krauze

są loże zakonnic oraz empora organowa,

z Ząbkowic. Ostateczny wygląd ołtarz

których balustrady zostały bogato ozdo-

uzyskał w 1895 r. za sprawą Hieronima

bione

Richtera z Kłodzka, który stworzył obraz

W tak okazałej oprawie pięknie prezentują

z postaciami patronów kościoła i klasz-

się organy pochodzące z 1870 r. wyko-

toru: św. Józefa, św. Anieli Merici oraz

nane przez świdnicką firmę Christiana

św. Augustyna. Ciekawego zabiegu doko-

Gottlieba Schlaga „Schlag und Söhne”.

motywem

kratki

Elementy barokowej ślusarki
oraz snycerki w drzwiach
wejścia głównego
(fot. M. Turzańska)

regencyjnej.

nał rzeźbiarz Krachwitz z Ząbkowic nakładając na obraz ramę o motywach baroko-

Zespolenie budynku klasztornego oraz

wych. Wartym zauważenia elementem

kościoła nadało trójkondygnacyjnej ele-

po stronie wschodniej kościoła jest roko-

wacji frontowej od ul. Kotlarskiej hory-

kowa ambona ufundowana przez krze-

zontalny układ akcentowany jedynie

szowskiego opata Placyda Montferinga

czworoboczną wieżą oraz fasadą świątyni.

w 1780 r. Dawniej we wnękach przy łuku
tęczowym znajdowały się ołtarze boczne:
po stronie wschodniej – św. Antoniego,
a po zachodniej – św. Jana Nepomucena.
Oba ołtarze zawierały relikwie świętych.
W 1900 r. zostały zastąpione przez ołtarze poświęcone Sercu Jezusowemu (strona
lewa) i Matce Boskiej Różańcowej (strona
prawa) wykonane przez warsztat rzeźbiarski Franciszka Thamma z Lądka Zdroju.
Ściany kościoła po stronie wschodniej ozdabiają dwa obrazy wykonane
przez Augusta Siegerta przedstawiające
św. Teklę i św. Floriana, patronów mających chronić od pożaru, oraz św. Anielę
Merici, założycielkę zakonu urszulanek. Zachodnią ścianę nawy ozdabiają

Elewacja frontowa kościoła
św. Józefa oraz klasztoru,
ul. Kotlarska
(fot. M. Turzańska)

dwa duże obrazy, na których widnieją
św. Augustyn oraz św. Ambroży, dokto-
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Nad

harmonijną,

spokojną,

wręcz

z

Chrystusem

z

XVIII

w.

oraz

skromną elewacją klasztoru dominuje

św. Jan Nepomucen z 1846 r. Ogród ten,

wieża usytuowana nad przęsłem, w któ-

pomimo utraty swego dawnego blasku,

rej mieści się kancelaria. Jest ona na

ukazuje oblicze miasta sprzed wieków,

całej wysokości budynku podkreślona

kiedy to każda mieszczańska kamienica

dwoma ukośnie ustawionymi filarami.

posiadała niewielki pas zieleni.

Fasadę kościoła cechują proporcjonalność, przejrzysty układ, wręcz powścią-

Architektura stanowi ramy dla życia

gliwość w zastosowaniu falujących linii.

społeczno-polityczno-religijnego. Kościół

Prawdziwą ozdobę stanowi kamienny

pw. św. Józefa jest sumą wszystkich

portal flankowany ukośnie usytuowa-

powyższych aspektów. Ukazuje, jak

nymi

drzwiowy

istotne były „gesty” ludzi zamożnych

wypełniają barokowe drzwi z bogato pro-

w tworzeniu późnobarokowej świątyni,

filowaną stolarką oraz finezyjnym deta-

jak wielki wpływ miały wydarzenia poli-

lem ślusarskim. Nadświetle ozdabia kuta

tyczne na rozwój budowy, wreszcie – jak

żelazna krata o małżowinowo-chrząstko-

istotną rolę odegrały urszulanki w roz-

wej dekoracji z motywem oka opatrzno-

tropnym prowadzeniu prac początkowo

ści. Nad gierowanym gzymsem znajdują

budowlanych, a następnie modernizacyj-

się figury świętych Augustyna, Józefa

nych. Dzięki tym wszystkim czynnikom

i Urszuli.

owa świątynia jest bardzo ważnym obiek-

pilastrami.

Otwór

tem pod względem spójności architekto-

Ołtarz główny z obrazem
Hieronima Richtera
z Kłodzka, przedstawiającym
patronów kościoła
i klasztoru św. Józefa,
św. Anieli Merici oraz
św. Augustyna,
stworzony w 1895 r.
(fot. M. Turzańska)

Wart zauważenia i docenienia jest nie-

nicznej, co wyróżnia ją na tle budownic-

wielki ogród usytuowany na tyłach

twa sakralnego w XVIII w. na Śląsku.

klasztoru. Ozdobę dawnego ogrodu
stanowią kamienne rzeźby – Madonna

Monika Turzańska

Loże zakonnic
wraz z emporą organową
(fot. M. Turzańska)
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JÓZEF LURKA
(1927-1981)

J

ózef Lurka jest jednym z bardzo
niewielu związanych ze Świdnicą
twórców, który w uprawianej przez

siebie dziedzinie sięgnął wyżyn arty-

zmu i mimo upływu lat, wciąż pozostaje
postacią ważną dla polskiego dziedzictwa
kulturalnego.
Urodzony w Żarnówce w 1927 r., zmarł
w r. 1981 w Świdnicy, do której przybył
w 1956 r. Osiadł wówczas w pobliskiej
Bystrzycy Górnej, gdzie pracował jako
drwal. W dzieciństwie zaznał skrajnego
niedostatku, w młodości – udręk okuJózef Lurka
- zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy

pacji, a po wojnie – goryczy urzędowo
zaprogramowanego optymizmu budow-

on wprowadzał zwyczajowe ujęcia, jak

niczych Nowej Huty, gdzie pracował jako

choćby Chrystusa upadającego pod krzy-

kierowca. W życiu reprezentował najlep-

żem, w swój osobny świat, obdarzając je

sze tradycje etosu chłopskiego, mocno

zaskakującą ekspresją i autentyzmem.

ugruntowanego w duchowości chrześci-

Skupiony na przekazie treści najważniej-

jańskiej. Jego sztukę cechują silne poczu-

szych (ogromna większość z kilkuset jego

cie tożsamości, jak i wyjątkowa wrażli-

dzieł poświęcona jest tematyce religijnej,

wość moralna.

głównie ewangelicznej) był również na
poziomie kształtowania formy mistrzem

Wyrastał, za sprawą swojego pochodzenia

eliminacji tego, co zbędne. Rzeźby i pła-

i trwającej przez całe życie więzi z okoli-

skorzeźby w drewnie, często polichromo-

cami Makowa Podhalańskiego, z boga-

wane, nie ilustrują biblijnych epizodów

tego zaplecza małopolskiej sztuki ludowej,

– pod dłutem Lurki nabierają emocjonal-

zarówno jeśli chodzi o jej podłoże reli-

nej aktualności, stają się wizjami subiek-

gijne (warto w tym miejscu wspomnieć

tywnymi, jakby z własnego życia artysty,

o znaczeniu, jakie miało dlań, podobnie

a charakterystyczna dla tego rodzaju

jak dla bliskiego mu pokoleniowo rodaka

sztuki surowość wykonania stapia się

z pobliskich Wadowic Karola Wojtyły)

z wysokiej próby deformacją artystyczną

sanktuarium

Kalwarii

opartą na odważnej metaforze. Prócz

Zebrzydowskiej, jak i styl wypowiedzi.

rzeźb, pozostawił w dorobku także kilka

Nie stał się jednak epigonem. To raczej

obrazów olejnych i garść wierszy.

maryjne
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Rzeźba J. Lurki
- zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy
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Rzeźba J. Lurki
- zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy
(fot. D. Karst)

Swój publiczny żywot prace

możliwość szerszego oddziaływania. Jest

artysty rozpoczęły w 1967 r.

on także niewykorzystanym dotychczas

wystawą w Bystrzycy Górnej.

atutem Świdnicy, dla której powinien

Stopniowo zasięg ich oddzia-

stać się jedną z jej twarzy, emblematem

ływania rozszerzał się, przede

wiary i kultury, również symbolicznym

wszystkim za sprawą dwóch

przęsłem owego ludzkiego mostu, jaki

nietuzinkowych postaci – nie-

w powojennych latach połączył miasto na

mieckiego dziennikarza i kolekcjonera

Dolnym Śląsku z tzw. Centralą, w tym

Ludwiga Zimmerera i ks. Stanisława

szczególnie z ziemią wadowicką.

Małkowskiego z Warszawy. Następowały
ekspozycje w Polsce (m.in. w warszaw-

Antoni Matuszkiewicz

skim Muzeum Etnograficznym) i za
granicą, w obu państwach niemieckich,
w Szwecji, Szwajcarii i na Słowacji. Dwie
rzeźby otrzymał w darze Jan Paweł II
(w Watykanie i podczas mszy w Nowym
Targu). W r. 1976 Józef Lurka został laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga,
a w 1977 – Nagrody im. Brata Alberta.
Wraz z nim wyróżniono wówczas tak
wybitne postaci polskiej kultury, jak
m.in. Jerzy Nowosielski i Henryk Mikołaj
Górecki.
O twórczości rzeźbiarza pisano w periodykach

etnograficznych,

katalogach

wystaw, prasie kulturalnej i regionalnej.
W 1983 r. ukazała się monografia Józef
Lurka - rzeźbiarz ludowy pióra Stanisława

Rzeźba J. Lurki
- zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy

Marciniaka, w 2010 zaś – kilkusetstronicowe dzieło Jana Kurka Światło rzeźby.
Dobra nowina w drewnie Józefa Lurki.
Studium.
Dziś dzieła Lurki są ozdobą kolekcji
muzealnych i prywatnych, polskich
i obcych. Ich metaforyczne, nie do końca
dające się werbalizować przesłanie to
własny, trwały wkład artysty w narodową świadomość, wewnętrzne życie
zbiorowości, wciąż jeszcze czekający na

2

Wiersz A. Matuszkiewicza z tomu Lżejsze od ziemi,
Wrocław 1982 - reprodukcja

JÓZEF LURK A

POTOKI
ŚWIDNICY

P

isarzowicki Potok – dawniej

Wapienniczka – (niem. Kalkrinne)

naturalny ciek o długości ok. 6

dawniej naturalny strumień długości

km, współcześnie pełniący rolę

ok. 5 km, obecnie całkowicie skanalizo-

kanału melioracyjnego. Wypływa na

wany. Jego obszar źródliskowy znajduje

południowy wschód od szosy Świd-

się na południe od Słotwiny na wysokości

nica

wysokości

ok. 267,5 m n.p.m. Przepływa południo-

ok. 430 m n.p.m. Na przedpolu gór

wym skrajem osiedla Młodych w pod-

potok częściowo zanika infiltrując (czyli

ziemnym kanale, wypływając znów

potocznie mówiąc – wsiąkając) w piasz-

w okolicy ul. Strzegomskiej. Dalej płynie

czysto-żwirowe osady. Jego koryto docie-

przez teren ogródków działkowych „Zie-

rające do Świdnicy na zachód od ul.

mowit” i „Kolejarz”. Wpada do Bystrzycy

Śląskiej jest latem często wyschnięte.

w okolicy ogródków działkowych „Tuli-

Przed wiaduktem kolejowym ciek roz-

pan” przy ul. Komunalnej.

–

Modliszów

na

dziela się na dwie odnogi: jedna prowadzi wzdłuż nasypu kolejowego bezpośrednio do Bystrzycy, druga do Młynówki Kraszowickiej łączącej Bystrzycę
z

zalewem

w

Parku

Centralnym.

Uregulowany potok
Wapienniczka
(fot. M. Furmankiewicz)
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Witoszowski

– „Staw Gondolowy”, gdyż latem można

Potok, niem. Bögen Wasser) wypływa

było popływać na nim łodziami. Nato-

spod wododziału koło wsi Stary Julianów

miast zimą po zamarznięciu powszechnie

przy drodze Modliszów – Wałbrzych.

używano go jako lodowiska. Po wojnie

Przepływa przez Pogorzałę, Witoszów

nie był początkowo wykorzystywany.

Górny, Witoszów Dolny i Świdnicę,

Dopiero w 1952 r. uruchomiono przystań

na terenie której wpada do Bystrzycy.

dysponującą 12 łódkami i 6 kajakami.

Najczęściej podawana długość cieku

Funkcjonowała ona prawdopodobnie do

wynosi 11,8 km, a powierzchnia zlewni

drugiej połowy lat 70. Zbiornik ma około

– 2188 ha. W górnym biegu ma charak-

0,9 ha powierzchni, przy średniej głębo-

ter górskiego potoku płynącego kamie-

kości 1,6 m.

Witoszówka

–

(także

nistym korytem w V-kształtnej dolinie.
Natomiast 4-kilometrowy dolny odcinek

W latach 1975-79 około 1,5 km od ujścia

rzeki został całkowicie uregulowany.

Witoszówki wybudowano drugi zbiornik, potocznie zwany Zalewem Wito-

Na terenie Świdnicy na Witoszówce

szowskim. Jego głównym projektantem

wybudowano dwa zbiorniki wodne.

był inż. Tadeusz Stypuła z Biura Projek-

Starszy powstał w drugiej połowie

tów Wodnych Melioracji we Wrocławiu.

XIX wieku w Parku Centralnym, około

Projekt powstały w oparciu o umowę

200 m od ujścia do Bystrzycy. Zbiera on

z 20 I 1972 r. ukończono w sierpniu

wody Witoszówki i dawniej dodatkowo

1974 r., zaś samą budowę rozpoczęto

niewielką ilość wód z Bystrzycy ujętych

15 IX 1975 r. Główne zadania zbior-

sztucznym kanałem z rejonu Kraszowic.

nika to nawadnianie użytków zielonych,

Spiętrzone tu wody przesyłane były dalej

ochrona

systemem młynówek do dolnej części

i funkcja rekreacyjna. Ta ostatnia nie była

miasta dla potrzeb gospodarczych. Zbior-

w pełni wykorzystywana, gdyż z powodu

nik ten nazywano zwykle „Gondelteich”

silnego zanieczyszczenia wód prawie

przeciwpowodziowa

miasta

Staw Gondolowy
- zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy
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nigdy nie wolno było się tu kąpać. Zaraz
po wybudowaniu członkowie Polskiego
Związku Wędkarskiego zarybili zbiornik,
ale początkowo większość ryb ginęła.
Dziś także dno jest muliste a woda niezbyt czysta. Nadal jest sztucznie zarybiany, przykładowo w 2010 r. do zbiornika wpuszczono m.in. leszcze, płocie,
karpie, liny, sandacze, szczupaki, okonie
i węgorze.
Pieniące się wody
Witoszówki przelewające się
przez zaporę w 1997 r.
(fot. M. Furmankiewicz)

który kontrolował działanie urządzeń
Zapora

posiada

system

automatyki

i w razie potrzeby uruchamiał je ręcznie.

otwierający lub zamykający klapy jazu –

Maksymalna

powierzchnia

zbiornika

a więc regulujący napełnianie zbiornika

wynosi około 7 ha, średnia głębokość –

– stosownie do natężenia przepływu wód

1,8 m. Lustro wody znajduje się zwykle

rzeki. O tym, że niedostatecznie konser-

na poziomie 235,5 m n.p.m., w czasie

wowane urządzenia nie zawsze działały,

powodzi może wzrosnąć o 1 m magazy-

przekonali się między innymi pracow-

nując w sumie 153,25 tys. m3 wody (stała

nicy Biura Projektów, którzy w 1987 r.

objętość użytkowa wynosi 79,7 tys m3).

po 8 latach eksploatacji przeprowadzili

Długość ziemnej zapory uszczelnionej

ekspertyzę stanu technicznego zapory.

betonowymi płytami wynosi 268 m,

Dlatego od początku jej funkcjonowa-

maksymalna wysokość – 5 m, a szerokość

nia na stałe zatrudniony był pracownik,

w koronie – 4 m.

Staw Gondolowy na
Witoszówce w parku
Centralnym w Świdnicy
(fot. M. Furmankiewicz)
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Jabłoniec – ciek o długości 17,4 km

nicy, przepływa przez Zawiszów, Sulisła-

i powierzchni zlewni 3907 ha przepły-

wice i Bagieniec, gdzie wpada do niego

wający na 3,7-kilometrowym odcinku

główny dopływ Bagieniecka Woda i two-

wzdłuż północno-zachodnich gra-

rzy interesujący odcinek przełomowy

nic administracyjnych Świdnicy. Źró-

w wychodniach granitów. Wody potoku

dło znajduje się u podnóża wzniesie-

ujęte w młynówkę skręcają dalej na pół-

nia Chłodnik na wysokości ok. 310 m

noc i w okolicach Pankowa wpadają do

n.p.m. Potok płynie w swym ogólnym

Bystrzycy. W środkowym biegu Jabło-

kierunku z południowego zachodu na

niec posiada piaszczysto żwirowe koryto,

północny wschód, przepływa przez Sło-

silnie meandrujące i często wysychające

twinę, a następnie jego koryto przebiega

w czasie suchego lata. W dolnym biegu

w przybliżeniu granicami miasta w oko-

jest generalnie uregulowany i stale zasi-

licy osiedla Młodych, płynie przez teren

lany przez niewysychającą Bagieniecką

ogródków działkowych „Ks. Bolka”

Wodę. W XVIII w. okolicach Wierzbnej

i „Relaks”, a następnie omija od północy

istniały przy nim stawy rybne.

wzniesienie Grębosz niedaleko ciepłowni
„Zawiszów”, gdzie przyjmuje dopływ

Marek Furmankiewicz

Rzadka. Następnie oddala się od Świd-

Potok Jabłoniec niedaleko
wzgórza Grębosz na granicy
miasta Świdnicy
(fot. M. Furmankiewicz)
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PROF. DR FRIEDRICH
JULIUS SCHMIDT
(1816-1892)

A

by zdobywać wielkość, czło-

uniwersytecie

Ludwig

wiek musi tworzyć (…). Tym

Wachler. Jak wspominał

prostym zdaniem Antoine’a

sam Schmidt: „W czasie

de Saint Exupéry’ego można streścić

seminariów

nauczyciele

biografię niejednej osoby, jakich w dzie-

akademiccy

wymagali

jach Świdnicy było wiele. Nieliczni jednak

dobrej znajomości suchych

zapisali się na kartach historii miasta

faktów z epoki antyku,

odkrywając jego prawdziwą i nieza-

natomiast Wachler potrafił

fałszowaną przeszłość. W tym wzglę-

zaszczepić we mnie szczerą miłość nie

dzie na uwagę i należne jej wyróżnienie

tylko do całej historii, lecz również lite-

zasługuje postać profesora Friedricha

ratury”. Jemu też Schmidt dedykował

Juliusa Schmidta, historyka i pedagoga,

obronioną 9 lutego 1839 r. dysertację,

a zarazem aktywnego społecznika.

poświęconą postaci angielskiego filozofa

Książka z biblioteki
prof. J. Schmidta
z odręcznym podpisem
(fot. T. Grudziński)

moralności Jana z Salisbury, dzięki której
Friedrich Julius Schmidt przyszedł na

zdobył stopień naukowy doktora filo-

świat 27 stycznia 1816 r. we Wrocławiu. Po
ukończeniu nauki w szkole elementarnej
w wieku 12 lat został przyjęty do elitarnego gimnazjum św. Elżbiety, w którym
w latach 1828-1835 zdobywał nowe
umiejętności, spotykając na swojej drodze
pedagogów, którzy wywarli niemały
wpływ na jego charakter i osobowość.
Od najmłodszych lat wykazywał zapał
i chęć do nauki. Okres studiów uniwersyteckich (1835-1839), podczas którego
doskonalił swoją łacinę, grekę i język
ojczysty, to przede wszystkim czas wielkiej fascynacji historią i filozofią. Mury
uniwersytetu opuścił w 1838 r. kończąc
studia z wyróżnieniem. Znaczny wpływ
na wybór ścieżki zawodowej i dalszej

Dom przy ul. Kościelnej
w którym mieszkał
prof. J. Schmidt
(fot T. Grudziński)

edukacji naukowej mieli jego dydaktycy,
w tym historyk literatury na wrocławskim
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zofii. W marcu tego samego roku złożył

śmierci rektora gimnazjum dr. Juliusa

z wyróżnieniem egzamin państwowy

Helda (†1864) objął po nim tymczasowo

umożliwiający mu podjęcie pracy nauczy-

funkcję dyrektora (29 sierpnia 1864 r.),

ciela w ewangelickim gimnazjum. Był

którą pełnił do 1 IV 1866 r. Jednak

człowiekiem z natury ambitnym i praco-

decyzją magistratu obradującego pod

witym. Nabyte kwalifikacje do nauczania

przewodnictwem nadburmistrza Gustava

łaciny, niemieckiego, greki oraz historii

Glubrechta na miejsce rektora powołano

uzupełniła religia, do wykładania której

ostatecznie Augusta Friede. Wybór ten

zdobył

późniejszym

okazał się ciosem dla ambitnego Schmidta,

czasie. Jednak z całym zamiłowaniem

który z tego powodu znacznie podupadł

oddawał się ukochanej historii.

na zdrowiu. Wraz z małżonką Franciszką

uprawnienia

w

Schmidt z domu Schulze mieszkał przy

Nagrobek prof. J. Schmidta
na pl. Pokoju
(fot. T. Grudziński)

Jego ścieżka kariery zawodowej rozpo-

Äussere Kirchstrstrasse nr 624b (dane

częła się w rodzimym gimnazjum św.

z 1876 r.; obecnie ul. Kościelna 20).

Elżbiety. Po odbyciu praktyki na krótko

Do czasu przejścia w stan spoczynku

objął stanowisko konrektora (odpo-

1 X 1886 r. pełnił funkcję prorektora. Za

wiednik obecnego stanowiska wicedy-

długoletnią pracę na posadzie nauczyciela

rektora) w gimnazjum w Raciborzu.

gimnazjum oraz służbę lokalnej społecz-

W 1841 r. przeniósł się do Świdnicy, gdzie

ności w radzie miejskiej został uhonoro-

w miejscowym gimnazjum (budynek

wany Odznaczeniem Czerwonego Orła

dawnej Szkoły Podstawowej nr 10 przy

IV Klasy. Zmarł nagle na zawał serca

ul. Franciszkańskiej 7) 5 lipca 1841 r.

o 2 w nocy 20 IX 1892 r. Został pocho-

podjął pracę jako nauczyciel. Mianowany

wany 23 IX na cmentarzu przy ewan-

prorektorem placówki w 1857 r., w 1864 r.

gelickim Kościele Pokoju w Świdnicy.

otrzymał zaszczytny tytuł profesora. Po

Uroczystość

pogrzebowa

odbyła

się

Nekrolog prof. J. Schmidta
w Schweidnitzer Stadtblatt
z 1892 r.
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z należną jego osobie czcią i szacunkiem,
przy znacznej frekwencji jego uczniów,
kolegium nauczycielskiego, urzędników
miejskich, rodziny i przyjaciół.
Wraz z odejściem profesora Schmidta
miasto i jego mieszkańcy bezpowrotnie
utracili nie tylko cenionego pedagoga,
ale przede wszystkim zasłużonego historyka o nieprzeciętnej wiedzy, którego
cechowała rzetelność warsztatu i krytycyzm wobec własnej pracy naukowej.
Jego

sztandarowe

i

fundamentalne

dwutomowe dzieło traktujące o historii
Świdnicy do dziś stanowi nieocenione
źródło faktograficzne, szczególnie dzięki
przedrukowi treści wielu dokumentów
i rękopisów niezachowanych do naszych
czasów. W swojej twórczości kierował się
metodą analizy krytycznej materiałów
źródłowych. Zawiły i trudny w odbiorze
styl pisarski stał się jego znakiem rozpoznawczym. Liczne przypisy i odwołania,
jakie stosował w treści rozpraw, pozwoliły
mu ustrzec się zarzutu konfabulacji; swoje
prace opierał na rzetelnych i dogłębnych

gimnazjum, które ukazywały się raz

studiach nad materiałem źródłowym.

w roku w większości nakładem wydaw-

Owocem jego starań są liczne publi-

nictwa Ludwiga Heege. Protokołował

kacje w periodykach o zasięgu śląskim

również działalność urzędów i placówek

i lokalnym (Schlesische Provinzialblätter,

miejskich w wydawanych co roku spra-

Schlesisches Logenblatt, Schweidnitzer

wozdaniach z działalności gminy miej-

Stadtblatt).

pierw-

skiej, czynnie udzielał się w życiu lokal-

szych odkrył bogactwo świdnickiego

nych związków i towarzystw. Należał

archiwum miejskiego. Ramy chronolo-

do Związku Mieszczan (Bürgerverein),

giczne publikowanych przez niego arty-

był członkiem loży masońskiej Hercules,

kułów i rozpraw były bardzo rozległe,

a od 1866 r. nieprzerwanie do 1892 r.

poczynając od okresu wczesnego średnio-

zasiadał w radzie miejskiej. Długi czas

wiecza, a na czasach mu współczesnych

przewodniczył deputacji do spraw szkol-

kończąc.

nictwa. W ramach struktur kościoła

Jako

jeden

z

Strona tytułowa I tomu
historii Świdnicy autorstwa
J. Schmidta
(fot. T. Grudziński)

ewangelickiego przez wiele lat zasiadał
Profesor Schmidt zasiadał w kolegium

w miejscowej radzie parafialnej.

redakcyjnym programów świdnickiego

FRIEDRICH JULIUS SCHMIDT
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Podczas cyklicznych spotkań członków

W

dorobku

Związku Rzemieślniczego (Gewerbeve-

znalazły się m.in. historia miasta Świdnicy

rein), w którym był również zrzeszony,

(Geschichte der Stadt Schweidnitz, 2 tomy,

w 1844 r. wygłosił pierwszy publiczny

1846,

odczyt poświęcony historii miasta. Jego

w Świdnicy (Geschichte der Begründung

wykłady cieszyły się dużą popularnością,

des Protestantismus in Schweidnitz u. der

a od czasu publikacji pierwszego tomu

Schicksale der daselbst errichteten evangel.

monografii poświęconej historii Świdnicy

Friedenskirche, 1852), historia loży masoń-

(1846 r.) za wstęp na prelekcje zaczęto

skiej Hercules od czasu jej powstania (Die

pobierać opłaty. Schmidt gromadził

Loge Hercules in Schweidnitz während des

audytorium w lokalu loży „Zum wahren

ersten Jahrhunderts ihres Bestehens, br.),

Eintracht”, która mieściła się w latach

podręcznik dla uczniów wyższych klas

czterdziestych XIX stulecia w kamienicy

gimnazjum (Geschichte der Entwicklung

nr 326 należącej do właściciela wytwórni

des Preussischen Staats, 1848) i dziesiątki

laku pieczętnego Louisa Sommerbrodta

mniejszych form literackich.

1848),

naukowym

dzieje

Schmidta

protestantyzmu

(obecnie Rynek 25). Był jednym z pierwszych członków Towarzystwa Historii

Tomasz Grudziński

i Starożytności Śląska we Wrocławiu
(Verein für Geschichte und Alterthum
Schlesiens).
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PRZEMYSŁ ŚWIDNICY
DO ZAKOŃCZENIA
II WOJNY ŚWIATOWEJ

W

zniesienie w 2. poł. XVIII w.

nie w latach 1868-1869. Założycielem firmy

umocnień twierdzy ograni-

był Christian Gottlieb Schlag, który już

czyło rozwój Świdnicy na

od lat 30. XIX w. działał w Świdnicy. Na

ponad sto lat. W tym okresie w mieście oraz

pocz. XX w. w fabryce pracowało ok. 120

w znajdującej się w jego pobliżu wsi Kleczków

osób. Produkowane organy sprzedawano

działały manufaktury. Wytwarzano w nich

do kościołów na terenie Niemiec oraz poza

wstążki jedwabne, sukno, funkcjonował

ich granicami. Firma istniała do grudnia

również folusz, w którym obrabiano skóry.

1922 r. Później w pomieszczeniach po niej

Na pocz. XIXw. w Świdnicy produkowano

mieściła się fabryka mebli Carla Wolffa.

szereg wyrobów cenionych przez odbiorców

Obecnie znajduje się w tutaj fabryka mebli

(skórzane i wełniane rękawiczki, pończo-

Dolmeb sp. z o.o.

chy, krochmal, mydło, świeczniki, puder do
włosów, pierniki, tabakę). Doprowadzenie

W 1840 r. przy ul. Równej powstała tkal-

do miasta linii kolejowej (1844), likwidacja

nia J. Rosenthala. Początkowo tkano w niej

twierdzy (1866), wybudowanie gazowni

na ręcznych krosnach. Produkowane tu

(1863) oraz elektrowni (1907) były kolej-

wyroby pasmanteryjne były używane do

nymi ważnymi działaniami umożliwiają-

ozdabiania mebli. W 1872 r. w zakładzie

cymi rozwój przemysłu. W tym okresie

zainstalowano pierwsze mechaniczne kro-

w Świdnicy powstały zakłady, w których

sno (powstało ono w świdnickiej fabryce

wytwarzano bardzo różnorodne produkty.

Främbs & Freudenberg). W 1874 r. Otto

Organy firmy Schlag
w kościele w Strzelcach
Świdnickich
(fot. W. Rośkowicz)

Rosenthal przejął kierownictwo zakładu
Przy ul. Kliczkowskiej 1 znajdowała

i rozpoczął jego rozbudowę. Na pocz. XX w.

się fabryka organów Schlag & Söhne.

w fabryce zatrudniano prawie 800 pracow-

Istniejące do dziś budynki powstały głów-

ników. Ponadto ok. 300 osób pracowało

Wazon z firmy Krause
- zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy
(fot. D. Karst)

Tkalnia Rosenthala
w latach 20. XX w.
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chałupniczo. Tkano m.in. białe i kolorowe

parowe oraz urządzenia dla cukrowni. Po

obrusy oraz bieliznę pościelową. Po zakoń-

latach rozszerzono asortyment wyrobów

czeniu I wojny światowej zakład przeży-

o pompy, prasy hydrauliczne, konstrukcje

wał kryzys i zawiesił produkcję. W latach

metalowe, maszyny górnicze, urządzenia

20. XX w. na jego bazie powstała spółka

dla gorzelni i browarów oraz wyposaże-

akcyjna Aktiengesellschaft für Leinen – und

nie dla fabryk chemicznych. Na pocz.

Baumwollindustrie Schweidnitz. Po II woj-

XX w. w zakładzie pracowało ok. 300 osób

nie światowej w budynkach byłej tkalni uru-

(m.in. ślusarze, tokarze, formierze, stolarze

chomiono w 1947 r. Fabrykę Elektrotechniki

i kotlarze). Po II wojnie światowej w sierp-

Samochodowej (później były to Zakłady

niu 1945 r. fabryka została przejęta przez

Elektrotechniki Motoryzacyjnej Elmot,

administrację polską (później na jej bazie

a następnie Remy Automotive Poland).

powstała Świdnicka Fabryka Urządzeń
Przemysłowych).

Od 1882 r. przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15

Reklama
Heinrichshütte
Schweidnitz

istniała Fabryka Terakoty, Majoliki, Fajansu

W 1873 r. August Hanke założył fabrykę

i Kamionki. Założył ją Richard Max Krause.

pieców. Po 22 latach jej właścicielami zostali

Produkowano w niej m.in. zastawy stołowe,

Paul Mertin oraz E. Tschersich. Fabryka

wazony, żardynierki i figurki fajansowe. Na

znajdowała się przy zachodnim brzegu

pocz. XX w. w fabryce pracowało ok. 140

rzeki Bystrzycy, pomiędzy ulicami Okrężną

osób. Zakład został postawiony w stan upa-

i Westerplatte. Na pocz. XX w. pracowało

dłości w maju 1930 r.

w niej 60-70 osób.

Fabryka Maszyn Främbs & Freudenberg
została

założona

w

1868

r.

przy

ul. Kliczkowskiej przez Heinricha Främbsa
oraz Adolfa Freudenberga. Powstała w miejscu istniejącego tam wcześniej młyna,
a następnie fabryki sukna. Początkowo

Zakład Främbsa &
Freudenberga w 1871 r.
- fragment widokówki ze
zbiorów H. Adlera

w fabryce produkowano sprzęt rolniczy,
później – maszyny dla tkalni, silniki i kotły

Po prawej stronie widokówki
zakład A. Hankego
- zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy

U zbiegu ulic Wałbrzyskiej i Bartosza
Głowackiego powstała w 1873 r. (1874?)
odlewnia żeliwa. Jej pierwszym właścicielem
był Thaler, następnie przeszła ona w ręce
Heinricha Geislera. Zakład nosił nazwę
Heinrichshütte Schweidnitz. Wytwarzano
w nim m.in. odlewy żeliwne, urządzenia do
centralnego ogrzewania, wentylacji i suszenia. Obecnie nie ma żadnego śladu po jego
zabudowaniach.

2
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Fabryka G. Peiskera
i A. Rittnera
- zbiory H. Adlera

Przy ul. Wałbrzyskiej znajdowała się fabryka

Przy ul. Kliczkowskiej 56-62 znajdował

F. Pommera. Produkowano w niej m.in.

się zakład braci Crotogino (Gebrüder

agrafki oraz igły dla potrzeb tkalni. W miej-

Crotogino.

scu tego zakładu jest obecnie Dolnośląski

Fabrik). Powstał on jeszcze w końcu XIX w.

Wojewódzki

Wytwarzano w nim narzędzia stolarskie,

Ośrodek

Doradztwa

Rolniczego.

Werkzeug

Metallwaren

pompy, dzwony, ozdoby do mebli, a także
wagi pomostowe. Obecnie w budynkach

W mieście, przy ul. Wrocławskiej – w pobliżu

po nim są mieszkania oraz Skup Złomu

tzw. żelaznego mostu na Bystrzycy, funkcjo-

i Metali Nieżelaznych.

Strug wyprodukowany
w zakładzie braci
Crotogino

nowała kolejna odlewnia żeliwa, a zarazem
– fabryka maszyn i kotłów. Została założona

J. Hannig w roku 1866 założył przy

w 1859 r. przez Gustawa Peiskera i Augusta

ul. Westerplatte Fabrykę Pieców i Cegieł

Rittnera. Na pocz. XX w. pracowało w niej

Ogniotrwałych. Jej właścicielem w 1873 r.

ok. 50 osób. W zakładzie wytwarzano urzą-

został Karl Francisci. W 1886 r. powięk-

dzenia dla browarów, gorzelni, rzeźni oraz

szono ją po przejęciu fabryki szamotu

maszyny parowe. Około 1914 r. jego wła-

(wypalano w niej glinę ogniotrwałą, którą

ścicielem był A. Ritzka, a w późniejszym

następnie mielono i stosowano jako doda-

okresie – Carl M. Schmitt. W latach 20.

tek przy produkcji ceramicznych materia-

minionego stulecia w fabryce produkowano

łów ogniotrwałych). Na początku lat 90.

motocykle „Terra”.

XIX w. w fabryce wytwarzano piece z majoliki, wanny kąpielowe i płytki ceramiczne.
W 1904 r. nowymi właścicielami zakładu
zostali Mehlhorn i Moritz Weissenberg.
W tym okresie fabryka zatrudniała ok. 120
pracowników. Do produkcji cegieł szamotowych wykorzystywano glinę wydobywaną
w pobliżu podświdnickiej wsi Miłochów
oraz magnezyt z zagranicy. W latach 30.
XX w. zakład przeszedł w ręce Carla

Reklama motocykla Terra produkowanego
w zakładzie C. M. Schmitta

Reklama pieca z fabryki
Mehlhorna i Weissenberga
- zbiory L. i K. Pająkowskich

Wilhelma. Po II wojnie światowej funk-
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Fabryka Liczników
Elektrycznych
Hermanna Arona
- zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy

cjonowały tu Dolnośląskie Zakłady

Fabryka Aparatury Pomiarowej Pafal SA

Magnezytowe.

należąca do toruńskiej Grupy Apator.

Pomiędzy opisaną wcześniej fabryką i rzeką

Przy ul. Waleriana Łukasińskiego znaj-

Bystrzycą (w tym miejscu mieści się obec-

dował się kolejny zakład. Został on zało-

nie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata

żony w 1872 r. przez kupca Besenrotha.

Alberta) od 1867 r. działała Fabryka Maszyn

Produkowano w nim metalowe guziki,

i Odlewnia Żeliwa (Maschinenfabrik und

wyroby druciane i igły. W 1880 r. fabrykę

Eisengießerei) J. G. Geislera. Zakład posia-

kupił Robert Conrad. Na pocz. XX w.

dał skład sprzętu rolniczego oraz części

w zakładzie pracowało ok. 130 osób.

zamiennych. Istniał jeszcze w połowie lat

Wytwarzały one metalowe guziki, sprzączki

20. minionego stulecia.

do spodni i szpilki do włosów. Fabryka posiadała filię przy ul. Władysława Sikorskiego

W 1897 r. przy ul. Bolesława Chrobrego 3

37 (obecnie w obiektach po niej znajduje się

powstała Fabryka Liczników Elektrycznych

m.in. PPHU Stelmach sp. z o.o.).

(Hermann Aron, Elektritzitätszählerfabrik).

Brama wjazdowa
i budynek biurowy
Zakładów Naprawczych
Taboru Kolejowego

4

Po kilku latach przeniesiono ją na teren przy

Po I wojnie światowej niemieckie koleje

ul. Waleriana Łukasińskiego. Fabryka była

państwowe wybudowały w Świdnicy

filią firmy z Berlina. W latach 30. XX w.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego

wywłaszczono dotychczasowych właścicieli

(Reichsbahnausbesserungswerk). Pierwsze

z powodu ich żydowskiego pochodzenia

budynki, m.in. portiernię, kuźnię, ace-

oraz zmieniono nazwę na Heliowatt-Werke.

tylenownię i stolarnię, zaczęto wzno-

Fabryka była w pierwszej poł. XX w. naj-

sić w 1922 r. W lecie 1923 r. rozpoczęto

szybciej rozwijającym się przedsiębiorstwem

naprawę wagonów. W latach 1923-1926

w mieście. W poł. lat 30. XX w. pracowało

wzniesiono wielką halę oraz kotłownię, zaś

w niej ok. 2000 osób. Zakład słynął z pro-

w 1928 r. ukończono wznoszenie biurowca.

dukcji liczników, zegarów elektrycznych

W 1940 r. w fabryce pracowało 1225 osób.

oraz radioodbiorników „Nora”. Obecnie

Kontynuatorem działalności tego zakładu

zabudowania po nim wykorzystuje m.in.

są Wagony Świdnica SA należące do ame-
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rykańskiego koncernu The Greenbrier
Company.
W 1886 r. bracia Ruffert otworzyli
zakład wytwarzający wyroby pasmanteryjne. Początkowo znajdował się on przy
ul. Ofiar Oświęcimskich 13a, a następnie – przy ul. Władysława Sikorskiego 17.
Produkowane w nim wyroby służyły do
dekoracji mieszkań oraz mebli. Obiekty po
nim nadal istnieją i obecnie są wykorzystyReklama zakładu
braci Ruffert

wane jako budynki mieszkalne.
Na pocz. XX w. Świdnica słynęła z wyrobu
rękawiczek. W mieście działało kilkanaście
zakładów tej branży. Założycielem jednego
z nich był w 1863 r. Oswald Bartsch. Zakład
ten znajdował się przy ul. Kliczkowskiej 27
(po II wojnie światowej były tu Dolnośląskie
Zakłady

Białoskórniczo-Rękawicznicze

Renifer, a dziś znajduje się tu dyskont
spożywczy Lidl). Inne zakłady rękawicznicze znajdowały się m.in. przy ulicach:
Pianino firmy
H. Dittricha
(fot. W. Rośkowicz)

Wałbrzyskiej 15 (fabryka Braci Herbich),
Okrężnej 30 (P. Böge), na pl. Ludowym
(A. Scholz).

W przeszłości w Świdnicy produkowano
fortepiany oraz pianina. Według R. Sachsa
i J. Gul, pierwszym znanym założycielem wytwórni fortepianów w mieście był
J. J. Seiler. W 1843 r. otworzył on warsztat
budowy fortepianów przy ul. Bohaterów
Getta. W 1893 r. powstała wytwórnia pianin Hermanna Dittricha. Początkowo mieściła się przy ul. Kazimierza Pułaskiego 44.
W następnych latach zmieniała siedzibę
i wreszcie znalazła się przy ul. Władysława
Sikorskiego 11 (dziś obiekty Nadleśnictwa
Świdnica). Od przełomu 1911/12 r. działała w mieście firma C. Neumanna.
Pierwotnie znajdowała się ona przy
ul. Bolesława Chrobrego 3, a w końcu – przy
ul. Szpitalnej 3.
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Fabryka rękawiczek A. Scholza
przy pl. Ludowym
- zbiory P. Mierzejewskiego

5

W mieście istniało przed II wojną światową

Przy ul. Westerplatte G. Bohn założył

kilka zakładów przemysłu drzewnego. Przy

w 1843 r. Fabrykę Pojazdów Luksusowych

ul. Ofiar Oświęcimskich 6/8 funkcjonowała

i Handlowych. Na pocz. XX w. firma

fabryka mebli H. Wernera (obecnie w tym

zatrudniała 20 osób. Około 1910 r. monto-

miejscu Spółdzielnia Pracy Metalowiec),

wano w niej samochody.

przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21 tartak
i fabryka skrzyń Polte & Sohn (na części

W 1887 r. niejaki Lukaschik urucho-

terenu tego zakładu wybudowano sklep

mił u zbiegu ulic Wałbrzyskiej i Adama

Aldi). Przy ul. Bolesława Chrobrego 3

Mickiewicza fabrykę mydła. Zakład istniał

znajdowała się fabryka mebli R. Wernera

jeszcze w 1939 r. pod nazwą Fritschenau

(później należała do C. Steinera), zaś przy

G. & Sohn, Seifenfabrik (obecnie w tym

ul. Władysława Sikorskiego – fabryka mebli

miejscu Społeczna Szkoła Podstawowa

Hansa Pape (wcześniej była w posiadaniu

i Gimnazjum).

Th. Blichmanna).
Przy ul. Wałbrzyskiej 29 działała niewielka
U zbiegu ulic Bystrzyckiej i Westerplatte

fabryka chemiczna. Jej właścicielem był

funkcjonował zakład założony przez

R. Semmt, później dr O. Rademacher.

Williama Prima. Wytwarzano w nim igły

Produkowano w niej m.in. atrament, wapno

i zatrzaski. Po II wojnie światowej w budyn-

bielące, klej biurowy i tłuszcz do kopyt.

kach po tej fabryce działały Świdnickie
Zakłady Artykułów Technicznych Iglotech.

Jednym z zakładów istniejących niegdyś
w Świdnicy, po którym nie pozostały

F.A. Kramer był właścicielem fabryki siecz-

żadne ślady, była Fabryka Drewnianych

karni powstałej przy ul. Kolejowej. W 1884

Oprawek do Szczotek i Tartak Parowy

r. zdobyła ona za swój wyrób brązowy medal

(Bürstenhölzerfabrik u. Dampfsägewerk).

na wystawie w Londynie.

Jej właścicielami w końcu XIX w. byli Teller
i Münnich. Zabudowania jej znajdowały się
przy w pobliżu obecnego budynku mieszkalnego przy ul. Westerplatte 100.
Na obrzeżach miasta, przy ul. Częstochowskiej, istniała fabryka ćwieków
szewskich. Produkowano w niej metalowe i drewniane ćwieki oraz drewniane
ołówki. Około 1918 r. nosiła ona nazwę
„Moreno Adania” Schweidnitzer Holzund Eisenstifte-Fabrik. Obecnie w tym

Reklama firmy G. Bohn

6

miejscu znajduje się Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

PR ZEM YSŁ DO Z A KOŃCZENI A DRUGIEJ WOJN Y ŚW I ATOW EJ

W Świdnicy funkcjonowały niewielkie
firmy branży spożywczej. W pomieszczeniu
przy Rynku 10 istniał zakład (jego właścicielem był Max Pannowitz), w którym wytwarzano m.in. czekoladę. Przy ul. Lelewela 16
działała fabryka konfitur A. Freytaga.
Podczas II wojny światowej w Świdnicy
montowano dwuwirnikowe śmigłowce
Flettner Fl 282 „Kolibri”. W lutym 1944 r.
przy ich wytwarzaniu pracowało ok. 120

oraz skrzynie na amunicję dla Wehrmachtu.

osób. Na przełomie stycznia i lutego 1945 r.

Obecnie teren tego zakładu zajmuje Diora

zakład przeniesiono do Berlina.

Świdnica sp. z o.o.

W Kraszowicach, wsi włączonej do Świdnicy

W 1855 r. przy obecnej ul. Bystrzyckiej 19 (?)

w 1955 r., działało kilka zakładów przemy-

powstała fabryka narzędzi rolniczych (m.in.

słowych. Przy ul. Bystrzyckiej 34 istniała

młockarni i snopowiązałek), kotlarnia oraz

duża fabryka sprzętu gimnastycznego,

odlewnia żelaza E. Januschka.

Forma do czekolady
z zakładu M. Pannwitza
- zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa

sportowego i zabawek Hugo Roithnera.

Została założona w 1872 r. i począt-

Również przy wspomnianej wyżej ulicy

kowo znajdowała się przy ul. Budowlanej

znajdował się zakład, w którym przera-

w Świdnicy. W 1892 r. wyprodukowano

biano stare tkaniny. Powstał on podczas

w niej pierwsze w Niemczech rakiety teni-

I wojny światowej jako sortownia szmat

sowe. W 1899 r. fabrykę przeniesiono do

i został założony przez Moritza Tikotina.

Kraszowic. W zakładzie wytwarzano m.in.

Po dojściu Hitlera do władzy jej właści-

powrozy, lalki, hamaki, meble dla lalek oraz

ciel ze względu na żydowskie pochodzenie

dziecięce. Około 1908 r. pracowało w nim

został wywłaszczony. Po II wojnie świato-

ponad 400 osób. W połowie lat 30. XX w.

wej na bazie tej fabryki powstały Świdnickie

zaczęto wytwarzać obudowy do radiood-

Zakłady Przemysłu Wełnianego Siwela.

Fabryka H. Roithnera
przy ul. Bystrzyckiej
- zbiory Diora Świdnica
sp. z o.o.
(fot. T. Pietrzyk)

biorników, adapterów i głośników. W czasie II wojny światowej produkowano narty
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Akcja Śląskiej Spółki
Akcyjnej Artykułów
Żywnościowych
w Kraszowicach
- zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy

Przy ul. Śląskiej funkcjonowały fabryka

W 1923 r. założono Śląską Spółkę Akcyjną

i skład Schmidta & Opitza. Produkowano

Artykułów Żywnościowych w Kraszowi-

tu artykuły chemiczne, m.in. smary dla

cach (Schlesische Nahrungsmittel Werke

wojska oraz środki do konserwacji skóry

Aktiengesellschaft Croischwitz). Spółka

i drewna.

miała siedzibę w pomieszczeniach dawnego browaru w Kraszowicach, produko-

W Kraszowicach przy ul. Bystrzyckiej 17 ist-

wano w nich margarynę i tłuszcze spożyw-

niała niewielka cukrownia (Zuckersiederei).

cze. Po II wojnie światowej przez wiele lat

Rafinowano w niej żółty cukier wytwarzany

znajdowała się w tym miejscu Spółdzielnia

w innych fabrykach. Cukrownia została

Ogrodnicza.

założona w 1849 r. przez F. Kesera. Jej
właścicielami w końcu XIX w. byli bracia

Działające w Świdnicy przed 1945 r.

Jescheck.

zakłady przemysłowe były zróżnicowane
pod względem wielkości, liczby zatrud-

Po II wojnie światowej przy ul. Bokserskiej 4

nionych i rodzaju produkcji. Większość

przez wiele lat znajdował się oddział świd-

przedsiębiorstw powstała jeszcze w XIX w.,

nickiej Spółdzielni Aparatura Pomiarowa.

w okresie gwałtownego rozwoju przemysłu

Warto wspomnieć, że w tym miejscu już

w Niemczech. Wiele uległo likwidacji i po

w końcu XIX w. istniał zakład, w którym

zabudowaniach niektórych z nich nie ma

produkowano okucia do drzwi i okien.

obecnie żadnych śladów.
Wiesław Rośkowicz

8
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JOACHIM ACHILLES
(1500?-1555)
- pierwszy dolnośląski
epidemiolog

C

horoby, a szczególnie epidemie

– tzw. driakiew. Oczywiście wszystkie

były

te środki nie dawały praktycznie prawie

plagą

średniowiecza

i pierwszych wieków ery nowo-

Achilles nauczający
- ilustracja ze zbiorów
prywatnych

żadnych efektów.

żytnej. Brak higieny, duże skupiska miejskie, częste przemieszczanie się sporych

Dopiero wiek XV przyniósł stopniową

grup

warunki

zmianę poglądów na genezę chorób.

klimatyczne były głównymi przyczynami

Upowszechnił się pogląd, że jednym ze

masowych infekcji. Nie zdawano sobie

źródeł infekcji jest kontakt z chorym,

przy tym sprawy z przyczyn epidemii

że epidemiom sprzyja brud, że źródłem

ani nie umiano z nimi walczyć, przede

zakażeń mogą być domy publiczne czy

wszystkim nie znano skutecznych leków.

łaźnie. Na Śląsku poglądy te docierały

Nic dziwnego, że choroby zakaźne

jednak do świadomości społeczeństwa

pozbawiały życia tysiące ludzi. Na Śląsku

dość wolno. Do ich upowszechnienia

epidemie pojawiały się co kilka lat,

przyczyniali się lekarze wykształceni

podobnie zresztą jak w całej ówczesnej

w

Europie.

uczelniach, pozostających pod wpływem

ludności,

sprzyjające

zachodnich,

najczęściej

włoskich

medycyny arabskiej. Jednym z nich był
Do XV w. próbowano ratować się przed

Joachim Achilles z Argen, pierwszy świd-

zarazą masowymi ucieczkami przyczy-

nicki fizyk miejski.

niając się tym samym do rozpowszechnienia chorób. Ponieważ choroby trakto-

Pochodził z południowych Niemiec.

wano często jako przejaw gniewu Bożego,

Urodził się około 1500 r. Miano, pod

praktykowano modły i procesje przebła-

którym występował, jest przykładem

galne, jako leki stosowano sproszkowane

popularnej wśród humanistów latynizacji

drogie kamienie (szafiry, szmaragdy,

nazwisk. Jego prawdziwego, rodowego

rubiny), zioła, okadzanie chorych i zain-

nazwiska nie znamy. Nie wiemy również,

fekowanych pomieszczeń w celu odpę-

gdzie studiował nauki medyczne, prawdo-

dzenia „złego powietrza”. Przy wszystkich

podobnie w Montpellier lub na którymś

schorzeniach stosowano uniwersalny lek

z uniwersytetów włoskich. Do Świdnicy

JOACHIM ACHILLES

1

tykę lekarską, wiodło mu się dobrze,
zakupił dwa domy i cieszył się uznaniem.
Poznał wówczas słynnego wrocławskiego
lekarza, pierwszego fizyka miejskiego
Macieja

Przybyłę.

Prawdopodobnie

nawiązał z nim współpracę; w każdym
razie współdziałali w okresie epidemii
dżumy,

która

nawiedziła

miasto

w latach 1542-1543. Achilles napisał
wówczas i wydał drukiem już w 1542 r.
swą słynną ordynację przeciw zarazie.
Po śmierci Macieja Przybyły, który
padł ofiarą epidemii, Achilles starał się
o urząd fizyka miejskiego. Nie otrzymał
go jednak, co prawdopodobnie stało się
przyczyną powrotu do Świdnicy.
W Świdnicy kontynuował praktykę
lekarską, a równocześnie nabył dwie
apteki – w Rynku (1543) oraz u zbiegu
ulic Długiej i dzisiejszej Pułaskiego
(1544). Otrzymał urząd fizyka miejskiego, ale wkrótce popadł w konflikt
z radą miejską. Powodem były skutki
potężnego pożaru, który zniszczył sporą
Pierwsza strona ordynacji
Achillesa zbiory Biblioteki
Uniwersyteckiej
we Wrocławiu

przybył w latach 1522-1523, ponieważ

część miasta 23 III 1547 r. Ponieważ

był świadkiem zakończenia głośnego

ogień zaprószyła strzelająca na wiwat

konfliktu między radą miejską a plebsem

straż miejska, Achilles zażądał, by rada

oraz zarazy, jaka nawiedziła miasto

otoczyła

w 1523 r. Niewiele wiemy o pierwszych

odmówiła, wobec czego Achilles zorgani-

latach jego działalności w naszym mieście.

zował manifestację protestacyjną biedoty.

Wkrótce ożenił się z córką bogatego kupca

Rajcy oskarżyli go o zakłócenie porządku

Dorotą Hirsche, a około 1535 r. przeniósł

w mieście, został uwięziony i groziła mu

się do Wrocławia. Przyczyn opuszczenia

konfiskata majątku oraz utrata obywa-

Świdnicy nie znamy. Być może zaważyła

telstwa. Protest społeczności miejskiej

tu sympatia okazywana przez Achillesa

doprowadził do złagodzenia wyroku,

anabaptystom, co łatwo mogło doprowa-

ale zmuszono go do sprzedaży obydwu

dzić do oskarżenia o herezję.

aptek. Uwolniony po czterech miesią-

pogorzelców

opieką.

Rada

cach z więzienia nadal stawał w obronie
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We Wrocławiu Achilles przebywał osiem

miejskiej biedoty, co doprowadziło do

lat. Nie znamy szczegółów tego pobytu,

ponownego uwięzienia go w 1549 r. Fakt

wiemy tylko, że kontynuował prak-

ten wywołał w mieście znów poważne
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uwolniony,

Wrocławską ordynację Achillesa przyjęła

ale utracił urząd fizyka miejskiego. Po

także Świdnica. Ordynacja ta nie była

1550 r. pracował nadal jako lekarz. Zmarł

wolna od dotychczasowych poglądów

nagle 4 XII 1555 r., być może na skutek

na przyczyny epidemii (kara za grzechy,

zarazy, która znów nawiedziła miasto.

złe powietrze), ale też mocno podkre-

Pochowany został w kościele farnym,

ślała

a na jego niezachowanym epitafium

Wyszczególniała tu: brud, niechlujstwo,

widniał napis: „JOACHIM ACHILLES

zbyteczny ruch ludności (ucieczki), bezpo-

Med[icinae]

średni kontakt z chorym. Podkreślała

wrzenie.

Achilles

został

D[octor]

Reipubl[icae]

Svidnicensis Physicus”.

naturalne

konieczność

przyczyny

zachowania

zakażeń.

Terra Sigillata ze
Strzegomia
- zbiory Muzeum
w Wałbrzychu
(fot. M. Solecka)

spokoju

i rozwagi w celu opanowania paniki
Postawa Achillesa wobec ubogich jest

i uspokojenia nastrojów, co wskazuje na

całkowicie nietypowa dla bogatego miesz-

swoistą psychoterapię, element do tej pory

czaństwa, do którego przecież należał.

w lecznictwie nie stosowany. Podkreśla

Po uwięzieniu Achillesa jeden z jego

szkodliwość przemieszczania się w czasie

obrońców - Andreas Sturm - zarzucał

epidemii. Dużą wagę przywiązuje do

radzie, że „z uporu i zawziętości uwięziła

porządku, czystości i odpowiedniej diety.

najszlachetniejszego ze świdniczan”.

Zaleca umiarkowanie w jedzeniu i piciu,
unikanie, szczególnie latem, niektórych

Wnętrze średniowiecznej apteki - rycina
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pokarmów, np. wieprzowiny, kiszonej
kapusty, tłustych ryb, mięsa gęsi i kaczek.
Natomiast zaleca umiarkowane spożywanie wina, a nawet okowity. Oprócz
utrzymywania

w

czystości

domów,

obejść i ulic, zaleca pewne zabiegi dezynfekcyjne, a więc: okadzanie trzy razy
dziennie izb mieszkalnych ziołami, szczególnie owocami jałowca, liśćmi dębu
i piołunem, skrapianie odzieży i pościeli
octem winnym. Te na pozór nieskuteczne
środki miały jednak pewne znaczenie –
odstraszały pchły przenoszące dżumę
i niektóre inne choroby. Leki stosował
Achilles tradycyjne: zioła, sproszkowane
szlachetne kamienie, złoto, tzw. glinkę

Szesnastowieczny
aptekarz - rycina

armeńską (ziemię okrzemkową i popiół)

rapeutycznych oraz racjonalnych wska-

oraz słynną strzegomską glinkę zwaną

zaniach dietetycznych. Był to najwcze-

„terra sigillata”, a uważaną za uniwersalny

śniejszy na Śląsku zbiór instrukcji doty-

lek. Oczywiście skuteczność tych leków

czących zwalczania epidemii. Achilles

była problematyczna, ale takie zioła z jego

również prawdopodobnie jako jeden

receptur, jak: waleriana, cynamon, mięta,

z pierwszych poruszył problem budowy

szałwia, owoc dzikiej róży, siemię lniane

miejskiego wodociągu. Sprawa powra-

czy konopie mają zastosowanie w medy-

cała w XVI w. kilkakrotnie, ale realizacji

cynie do dziś. Achilles przywiązywał dużą

doczekała się dopiero w 1601 r.

wagę do wypróżnień. Zupełną nowością
było wykonywanie odżywczych, dood-

Stanisław Kotełko

bytniczych wlewek z rosołu i żółtek.
Znaczenie ordynacji Achillesa polegało
nie na wprowadzaniu nowych leków,
ale na nowatorskim podejściu do genezy
epidemii, licznych momentach psychote-
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