HIGIENA
W DAWNYCH
WIEKACH

P

oziom higieny zarówno w miastach

nie wywarły wpływu na stan miasta.

średniowiecznych, jak i wczesno-

Początkowo traktowano je jako swego

nowożytnych był niski. Miasto

rodzaju luksus, ale stopniowo nastąpiło

było ściśnięte murami, zwykle przelud-

ich upowszechnienie i stały się codzien-

nione a przede wszystkim brudne.

nym elementem średniowiecznego miasta.

Często trzymano tu

świnie i krowy,

W Świdnicy łaźnie pojawiły się praw-

śmieci, gnój i odpadki wyrzucano na ulice,

dopodobnie na przełomie XIII i XIV w.

pomyje czy nieczystości wylewano wprost

Pierwsza wzmianka o łaźni, prowadzo-

z okien. Na ulice wyrzucano też odpady

nej przez niejakiego Prutenusa, pocho-

po produkcji piwa. Potrzeby fizjologiczne

dzi z 1308 r. Nie znamy jej lokalizacji.

załatwiano

zakątkach

Dalsze pojawiają się w dokumentach

ulic. Bogaci mieszczanie mieli w swych

XIV- i XV-wiecznych. Wiemy o łaź-

domach toalety, ale były to po prostu

niach zlokalizowanych przy dzisiejszych

doły przykryte osłoną z odpowiednim

ulicach Bohaterów Getta, Kotlarskiej,

otworem, oczyszczane bardzo rzadko. Nic

Spółdzielczej,

dziwnego, że miasto cuchnęło, szczególnie

(obok Bramy Kraszowickiej), na Nowym

latem. Myto się często na ulicy, przy stud-

Mieście (prawdopodobnie w okolicy

niach, które na skutek niewielkiej głębo-

placu Drzymały). Łaźnie były nadzoro-

w

zacisznych

Łukowej,

Średniowieczny
grzebień
- zbiory Muzeum Miejskiego
Wrocławia
(fot. A.Dudzińska)

Trybunalskiej
Praczka
– reprodukcja
średniowiecznego
sztychu

kości często zawierały wodę skażoną. Nie
było przesady w ówczesnej opinii, że woda
szkodzi, a jedynym zdrowym napojem jest
piwo (było warzone w wysokiej temperaturze).
Fosa miejska, która w przypadku Świdnicy
nie miała prawdopodobnie odpływu, była
ściekiem zbierającym odpady, fekalia
i wszelkie śmieci. Stan higieny osobistej
społeczeństwa był bardzo niski. Dopiero
od przełomu XIII i XIV stulecia zaczęły
upowszechniać

się

łaźnie

publiczne,

które wprawdzie zdecydowanie poprawiły higienę osobistą społeczeństwa, ale

H IG I E N A W DAW N YC H W I E K AC H

1

wane przez radę miejską. Udawano się

rzystwo było obojga płci. Wiemy, że przy

do nich całymi rodzinami, cechy miały

wielu ówczesnych łaźniach funkcjonowały

zarezerwowane dla siebie dni, majstro-

domy publiczne, nie mamy jednak na to

wie zobowiązywali do korzystania z nich

wyraźnych dowodów z terenu Świdnicy.

swych czeladników i terminatorów uisz-

W każdym jednak razie zdarzały się zaka-

czając nawet stosowne opłaty. Większość

żenia chorobami wenerycznymi. Łaźnie

łaziebników umożliwiała raz w tygodniu

bowiem z jednej strony przyczyniły się

bezpłatną kąpiel biedakom. W łaźni przy

do zmniejszonego występowania cho-

ul. Garbarskiej mogli wskutek specjalnej

rób skórnych, zwłaszcza trądu, z drugiej

fundacji korzystać z kąpieli wszyscy księża

– mogły być źródłem zakażenia innymi

oraz uczniowie szkoły parafialnej. Należy

chorobami.

dodać, że bogaci mieszczanie miewali pryNiechęć kleru, widzącego w nich gniazda

watne łaźnie w swych domach.

rozpusty, jak i szerzące się infekcje spoŁaźnie oferowały nie tylko kąpiele. W każ-

wodowały, że od drugiej połowy XVI w.

dej tzw. cyrulik oferował usługi, takie jak

łaźnie zaczęły ulegać stopniowej likwi-

golenie, strzyżenie, wyrywanie zębów czy

dacji. Nie zniknęły całkowicie, ale ich

puszczanie krwi. Spełniały też rolę miejsc

liczba znacznie się zmniejszyła. Na skutek

spotkań towarzyskich: tutaj dyskutowano,

infekcji wyciągnięto wniosek, że kąpiele

śpiewano, pito piwo i gorzałkę, zabawiano

są szkodliwe dla zdrowia. Wiek XVII i 1.

się wesoło, tym bardziej że na ogół towa-

połowa XVIII to znów okres pogorszenia

W piętnastowiecznej łaźni
– reprodukcja
średniowiecznego
sztychu
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Średniowieczna kąpiel
– reprodukcja
średniowiecznego
sztychu

osobistej higieny. Czystość ciała zastą-

Bardzo ważnym problemem było zaopa-

piono czystą bielizną. Kąpiele stosowano

trzenie miasta w wodę. Studnie miej-

rzadko, mycie ograniczało się do twarzy

skie miały wodę być może dobrą, ale jak

i rąk. Nieprzyjemny odór niemytego ciała

wspomniano wyżej, często skażoną prze-

ludzie zamożni neutralizowali perfumami.

nikającymi do gruntu nieczystościami.

Oczywiście o nawet elementarnej, w miarę

Już w 1526 r. pojawił się projekt budowy

regularnej toalecie nie było mowy w dobie

wodociągu, nie doczekał się jednak reali-

wojny

szczególnie

zacji. Sprawa powracała w latach 1539

w czasie oblężeń miasta. Dopiero 2. połowa

i 1597, ale budowę sfinalizowano dopiero

XVIII w. przyniosła pewną poprawę.

w 1601 r. Wodę, sprowadzaną spoza mia-

trzydziestoletniej,

sta, doprowadzano do studni w Rynku
Oddzielnym problemem były domowe

drewnianymi rurami za pomocą porusza-

gryzonie, myszy i szczury. Szczególne

nej siłą mięśni maszynerii zlokalizowanej

zagrożenie stwarzały te ostatnie, ponie-

w rejonie dzisiejszego placu Ludowego.

waż przenosiły dżumę. Niebezpieczne były
również insekty, takie jak pchły, wszy czy

W XVI w. zaczęto również zwracać uwagę

pluskwy przenoszące liczne choroby. Nie

na czystość i porządek w mieście. Wyraz

umiano ich zwalczać aż do XIX w., a sto-

temu dała Ordynacja porządkowa rady

sowane powszechnie zioła dawały tylko

miejskiej z 1560 r. Oprócz postanowień

mierny skutek.

dotyczących: moralności publicznej, bezpieczeństwa,

zwalczania

nadmiernego

luksusu etc., zawierała ona również prze-
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pisy przeciwpożarowe oraz ściśle porząd-

higieną i porządkiem. Do jego obowiąz-

kowe. Zabraniała np. trzymania w mie-

ków należały więc nadzór nad szpitalami

ście krów i świń, wyrzucania i wylewania

i zakładami opiekuńczymi, współpraca

na ulicę nieczystości i śmieci, mycia się

z Urzędem Dobroczynności, dbanie o czy-

przed domami i przy studniach w Rynku.

stość ulic, nadzór nad wywożeniem śmieci,

Natomiast zobowiązywała mieszkańców

kontrola sprzedawanej żywności, nadzór

do uprzątania ulic, zabraniała śmiecenia

nad łaźniami, działalnością lekarzy, cyru-

słomą i gnojem. Za wykroczenia przeciw

lików, pochówkami, kontrola leków i ich

postanowieniom Ordynacji groziły kary

cen. Miał również obowiązek bezpłatnego

pieniężne. Jest to już niewątpliwie duży

leczenia ubogich. Dwaj najbardziej znani

postęp w dziedzinie higieny, choć jeszcze

fizycy miejscy tej doby to Joachim Achilles

niewystarczający.

oraz Daniel Scheps.

Od XVI w. nadzór nad porządkiem

Wszystkie te działania nie były jednak

i lecznictwem sprawował fizyk miej-

w stanie przeciwdziałać powtarzającym się

ski. Stanowisko to, podobnie jak Urząd

epidemiom. Poprawę przyniosło dopiero

Dobroczynności, pojawiło się w miej-

rozpoznanie ich istotnych przyczyn, opra-

sce rozwiązywanych w okresie reforma-

cowanie zasad profilaktyki oraz wynale-

cji zakonów, które do XV w. sprawo-

zienie skutecznych leków.

wały opiekę nad chorymi. Fizykiem był
z reguły lekarz powoływany przez radę.

Stanisław Kotełko

Miał szerokie kompetencje – czuwał nad

Cyrulik usuwający ząb
– reprodukcja
średniowiecznego
sztychu

4

H IG I E N A W DAW N YC H W I E K AC H

EPIDEMIE
W ŚWIDNICY

E

pidemie groźnych chorób wielokrotnie zagrażały świdniczanom.
W latach 1347-1350 dżuma,

zwana „czarną śmiercią”, pozbawiła życia
ok. 1/3 mieszkańców Europy Zachodniej.
Ofiarami jej były zapewne również osoby
zamieszkałe w Świdnicy. W czasie epide-

Bednarskiej (obecnie ul. Teatralna) rozpo-

mii w 1360 r. w mieście zabrakło miejsc

częła się kolejna epidemia. Pochłonęła ona

na cmentarzach i musiano założyć nowy.

765 ofiar.

Fresk w katedrze świdnickiej
ukazujący klęski
(w tym zarazy),
które dotknęły Świdnicę
(fot. W. Rośkowicz)

Powstał on poza murami, w rejonie obecnego pl. 1000-lecia Państwa Polskiego.

Podczas wojny trzydziestoletniej w Świd-

Aby mieszkańcy mieli dogodniejsze doj-

nicy wybuchło kilka epidemii. W 1625 r.

ście na cmentarz przebito mury obronne

u kuśnierza zamieszkałego przy ul. Kra-

i wybudowano nową bramę (zwaną Bramą

szowickiej (obecnie ul. Trybunalska)

Mikołajską bądź Furtą Szkolną). Dla cho-

wystąpiły pierwsze zachorowania. Zaraza

rych na trąd już w końcu XII w. założono

została

w Świdnicy dwa leprozoria. Przy drodze

odzieży. Aby

do Dzierżoniowa (okolice ul. Westerplatte

demii chorych umieszczono w specjal-

44) powstało leprozorium dla kobiet.

nie przygotowanym szpitalu powstałym

Nosiło ono wezwanie św. Ducha. Przy

na pastwisku miejskim (obszar w zakolu

ul. Westerplatte, w rejonie obecnej Galerii

Bystrzycy naprzeciw nowej oczyszczalni

Świdnickiej, znajdowało się leprozorium

ścieków). Osoby zdrowe, zamieszkałe

dla mężczyzn pw. św. Jana.

w domach, z których pochodziły osoby

przywleczona

w

zakupionej

zapobiec rozwojowi epi-

zarażone, rozmieszczono w chatkach speW XV w. mieszkańców Świdnicy dotknęło

cjalnie wybudowanych w pobliżu stawów

kilka epidemii: w 1413 r. (zmarło ok.

rzeźniczych (okolice starej oczyszczalni

4000 osób), w 1483 oraz w 1497 r. (pra-

ścieków). Mimo podjętych starań, zmarło

wie 5000 zgonów). W XVI w. do zarazy

928 osób. Epidemia wybuchła ponownie

doszło w 1523, 1542, 1553, 1585, 1586

w 1632 r. Karczmarze zwrócili się wówczas

oraz w 1599 r. Jej wybuch w 1585 r. został

do rady miejskiej o wprowadzenie zakazu

spowodowany przybyciem do Świdnicy

udawania się na Rynek osobom zamiesz-

zarażonych mieszkańców Wrocławia (do

kałym w domach podejrzanych o rozwój

lutego 1586 r. zmarło 2007 osób). Podczas

zarazy.

zarazy, która trwała od września 1599 r.
do lutego 1600 r., życie straciło 325 osób.

Najtragiczniejszą w dziejach miasta była

W 1606 r. w dwóch domach przy ul.

epidemia, która wybuchła podczas jego
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Zwornik z kaplicy
św. Ducha
(fot. W. Rośkowicz)
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wybuchła w 1831 r. epidemia cholery.
Objęła ona swoim zasięgiem również
Śląsk. Nie wiadomo, ile ofiar pochłonęła
Cmentarz garnizonowy.
Napis na pomniku
informującym o pochówku
ofiar cholery
(fot. W. Rośkowicz)

oblężenia w 1633 r. przez wojska cesar-

w Świdnicy. Do epidemii cholery doszło

skie dowodzone przez Albrechta von

także w 1866 r. w trakcie wojny prusko

Wallensteina. W obrębie murów schronili

-austriackiej. Zmarło wówczas 1100 osób

się mieszkańcy przedmieść oraz okolicz-

(według innych źródeł 350).

nych wsi. Szybko wybuchł głód oraz epidemia. Zdarzało się, że codziennie umie-

Po wojnie francusko-pruskiej w 1870 r. do

rało do 300 osób. Niekiedy ciała leżały

Świdnicy przetransportowano wielu jeń-

na ulicach i były pożerane przez sfory

ców francuskich. Z braku odpowiednich

zdziczałych psów. Bogaci mieszczanie

pomieszczeń zakwaterowano ich również

pragnąc zapewnić sobie godziwy pochó-

w prowizorycznych barakach. Wśród jeń-

wek oferowali na ten cel duże pieniądze.

ców wybuchła epidemia tyfusu plami-

Sytuację tę wykorzystywali żołnierze,

stego oraz ospy. Ofiarami jej byli także

którzy z surowych desek zbijali trumny

mieszkańcy Świdnicy.

i sprzedawali je po 30-50 dukatów. Jednak

Obwieszczenie związane
z epidemią cholery
w Świdnicy w 1831 r.
-zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa
(fot. Z. Malicki)

nie wywiązywali się uczciwie z przyję-

W XIX w. obowiązywały specjalne prze-

tych na siebie obowiązków, gdyż zwłoki

pisy związane z chowaniem osób zmar-

wyrzucali z trumien do fosy miejskiej

łych na cholerę. Zwracano uwagę na to,

i trumny powtórnie sprzedawali. Do 1

aby cmentarz nie był otoczony domami.

stycznia 1634 r. w Świdnicy miało umrzeć

Jeżeli nie można było chować zmarłych

17 000 osób. Epidemia wygasła dopiero na

na dotychczasowych cmentarzach, zakła-

wiosnę 1634 r. Na początku XX w. pod-

dano specjalne, na których wydzielano

czas kopania fundamentów pod obecny

kwatery według wyznania. Składaniem

Bank Zachodni WBK przy al.

zwłok do trumien zajmował się specjalny

natrafiono

personel zaopatrzony w lakierowane bądź

na dużą liczbę szkieletów

natłuszczone rękawiczki, a pogrzeby

ludzkich. Być może były to

mogły się odbywać jedynie w godzinach

szczątki ofiar tej zarazy.

od 20.00 do 8.00.

Niestety, w wypadku wielu

W ostatnich miesiącach I wojny świato-

epidemii w Świdnicy nie

wej na świecie wybuchła epidemia grypy,

wiemy, z jakimi chorobami

nazwana później hiszpanką. Ofiarami jej

zakaźnymi

były miliony osób, w tym też mieszkańcy

Niepodległości

były

związane.

Używany w języku niemiec-

Świdnicy. Epidemia ta wygasła w 1919 r.

kim termin die Pest może znaczyć: zarazę, dżumę i morowe

Przez wiele stuleci wielkim zagrożeniem

powietrze.

dla zdrowia i życia ludzi były inne choroby: tyfus, czerwonka, odra, krztusiec,

2

Podczas powstania listopado-

błonica, choroba Heinego-Medina oraz

wego w Królestwie Polskim

choroby weneryczne.

Wiesław Rośkowicz
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MURY OBRONNE
ŚWIDNICY

P

o lokacji miasta opasano je wałem
i rowem suchej fosy. W obwodzie
obronnym powstały dwie bramy

– Dzierżoniowska (Dolna) i Strzegomska. Kamienne mury obronne wzniesiono w wieku XIII. Wzmianki źródłowe

wał dochody z Nowego Miasta z prze-

dotyczące ich budowy pochodzą z lat

znaczeniem na budowę bram miejskich.

1285-1311. W 1285 r. Henryk IV Pro-

W tym czasie powstały cztery. W 1360 r.

bus nałożył na Żydów świdnickich obo-

przebito w murach siódmą bramę zwaną

wiązek stróżowania i budowy murów

Mikołajską. W 1443 r. zamurowano

miejskich. W prawach miasta przekaza-

dawny wjazd do zamku.

Plan Świdnicy
wg M. Meriana Starszego,
1650 r.
- zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy

nych w 1293 r. przez rajców i ławników
świdnickich mieszczanom raciborskim

Z lat 1743-1747 pochodzą pomiarowe

znajdował się zapis o karach za uszkodze-

plany systemu murów obronnych. W tym

nie umocnień. W 1311 r. książę Bernard

samym czasie zinwentaryzowano prze-

nałożył na zbuntowanych piekarzy obo-

kroje obwodu obronnego. Wewnętrzny

wiązek dostarczenia na budowy miejskie

obwód murów chroniły zabezpieczone

1200 wozów kamieni. W 1313 r. daro-

wieżami bramy: Dzierżoniowska ina-

Świdnica w kon. XVII w.
Kopia obrazu z katedry
świdnickiej
- zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy
(fot. Z. Malicki)
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Drugi obwód wzmiankowany w latach
1338 i 1345 miał formę niskiego kurtynowego muru pozbawionego baszt.
W tym czasie rozbudowano prostokątne
szyje bramne. Trzeci, bastejowy obwód
dostosowany był do broni palnej. Początkowo był to nasyp ziemny. Najstarsza
wzmianka o bastei pochodzi z 1463 r.
Budowę murowanego obwodu bastejowego rozpoczęto w 1486 r. Prace trwały
Brama Kraszowicka
wg fotografii z 1865 r.
- zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy

czej Dolna (wzmiankowana w 1308 r.),

do połowy XVI stulecia. W 1512 r. Bar-

Kraszowicka (1334), Łukowa lub Wito-

tłomiej Stenus podkreślał imponujące for-

szowska (1338), Strzegomska (1330),

tyfikacje Świdnicy. Opis Mikołaja Tho-

Kapturowa (1358) i św. Piotra zwana też

masa z końca XVI w. przedstawia mia-

Poszewkarską (1323) oraz Furta Miko-

sto otoczone potrójnym murem z basz-

łajska (1360). Odcinki pomiędzy bra-

tami i bramami. Na zewnętrzny obwód

mami zabezpieczały prostokątne, łupi-

obronny składało się 8 wydłużonych,

nowe baszty połączone odcinkami muru

2- lub 3-kondygnacyjnych bastei kluczo-

zwieńczonego dwuspadowym blankowa-

wych zakończonych półkoliście lub wie-

niem.

lobocznie, ulokowanych przed bramami

Bramę Strzegomską osłaniał od południa

oraz w narożnikach obwodu obronnego

zamek książęcy z własną wieżą bramną.

(płn.-zach. i płn.-wsch.). Narożnik pół-

Na umocnienia Świdnicy składało się

nocno-zachodni osłaniała wielka pół-

6 wież bramnych i 31 baszt pierwszego

kolista basteja kluczowa. Przed Bramą

obwodu. U wylotu ul. Kotlarskiej zlo-

Kraszowicką stała centralna budowla –

kalizowana była baszta prochowa znisz-

rondel. Odcinki pośrednie zabezpieczał

czona w 1667 r. przez piorun.

system 17 niewielkich półkolistych bastei

Brama Dolna wg fotografii
z 1865 r.
- zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy
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hakownicowych. Łączył je kurtynowy

Bramie Kraszowickiej wydłużoną basteję

mur grubości ponad 2 m osłonięty nasy-

zastąpiono barbakanem.

Relikty bastei
odkrytej przy ul. Marii
Konopnickiej
(fot. K. Jurewicz)

pem ziemnym i zewnętrzną suchą fosą.

Brama Kapturowa wg
fotografii z 1865 r.
- zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy

Kamienna kontrskarpa fosy wzmocniona

Nowożytny element obronny bram stano-

była przyporami. Najsilniej rozbudowane

wiły XVI-wieczne, trójkątne tarasy arty-

systemy obronne otaczały bramy miej-

leryjskie flankujące obustronnie basteje

skie. Początkowo zabezpieczały je wieże.

bram: Kapturowej, Piotrowej, Kraszo-

Stopniowo bramy umacniano prosto-

wickiej i Łukowej (dodane również do

kątnymi, wielosegmentowymi przedbra-

dwóch bastei kluczowych na północnym

miami otoczonymi fosą. Później dodat-

odcinku obwodu umocnień). Zalążki

kowo zabezpieczały je wydłużone, wie-

czwartego obwodu stanowiły zabezpie-

lokondygnacyjne basteje kluczowe. Przy

czenia mostów na zewnątrz bram Kraszowickiej i Kapturowej.

MURY OBRONNE ŚWIDNICY
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W XVI i XVII stuleciu zmodyfikowano

cieków wodnych lub kanałów, tworzyły

dotychczasowe, widoczne jeszcze czę-

obwód zamykający obszar osadnictwa

ściowo na panoramie Meriana z 1650 r.

miejskiego. Rysunki z lat 1743-1747

blankowanie krenelażu. Zastąpiły je

lokalizują rogatki: Dolną w kierunku

wąskie strzelnice w murze zwieńczo-

wschodnim, Kraszowicką – południowo-

nym skosem (widoczne na XVII-XVIII

wschodnim, Kapturową – północno-

-wiecznych widokach Linznera, Meriana

zachodnim i Piotrową – północnym.

i Wernera). W tym okresie nastąpiły

Brama Wrocławska wysunięta była na

przeróbki attyk wieńczących wieże bram:

północny wschód w kierunku Wrocła-

17
Dolnej, Kraszowickiej i Piotrowej.
Poja-

wia. Po rozpoczęciu budowy twierdzy

wił się również kopułowy hełm wieży

(1747) zniknęła Rogatka Kraszowicka,

Bramy Kapturowej.

a pozostałe ulokowano w nowych obwo-

18

dach twierdzy.
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Przedmieścia świdnickie posiadały bramy
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Maciej Małachowicz
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Miejskie fortyfikacje Świdnicy
LEGENDA:
1. Zamek,
2. Brama Strzegomska (Striegauer Tor, Valua Stregen),
2a. Kaplica św. Barbary,
2b. Basteja Bramy Strzegomskiej,
3a. Mury miejskie - obwód I, wewnętrzny (1285 - 1311),
3b. Mury miejskie - obwód II - "parchan" (1338),
3c. Mury miejskie - obwód III, bastejowy (1486, 1524 - 1526),
4. Brama Kapturowa z kaplicą św. Wolfganga (Köppintor, Keppintor),
5. Brama Poszewkarska, później św. Piotra wraz z kaplicą św. Piotra i
Pawła (Valua Cichner, Valua s. Petri, Petristor),
6. Dom Solny,
7. Brama Dolna, Dzierżoniowska z kaplicą św. Wawrzyńca (Valua
versus Reichenbach, Niedertor),
8. Brama Mikołajska, Furta Szkolna (Nikolaitor, Schulpforte),
9. Brama Kraszowicka z kaplicą św. Małgorzaty (Croschwiczen Tor,
Kroischtor),
9a. Barbakan Bramy Kraszowickiej,
10. Brama Witoszowska, Łukowa z kaplicą św.św. Jana Chrzciciela i
Ewangelisty (Bögendorfer Tor, Bögentor),
11. Baszta Prochowa,
12. Szaniec "Zamkowy"
13. Szaniec Bramy Dolnej,
14 Arsenał miejski,
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15. Rogatka,
16. Rogatka Kapturowa,
17. Rogatka św. Piotra,
18. Brama Wrocławska,
19. Rogatka Dolna, Dzierżoniowska,
20. Rogatka,
21. Rogatka Kraszowicka,
22. Rogatka Witoszowska, Łukowa,
23. Rogatka Strzegomska,
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MURY OBRONNE ŚWIDNICY

STANISŁAW
BERNWALD
(?-1508)

J

edną z osób najbardziej zasłużonych dla świdnickiego kościoła
parafialnego pw. św. Stanisława

i św. Wacława był proboszcz Stanisław

Bernwald. W latach 1477-1508 pełnił
on posługę duszpasterską na stanowisku
plebana jedynej w mieście świątyni parafialnej. Bernwald wywodził się ze stanu
mieszczańskiego.

Należał

do

grona

członków znanej świdnickiej rodziny,
której przedstawiciele piastowali wysokie
godności urzędnicze w organach władzy
miejskiej. Stanisław był prawdopodobnie
rodzonym bratem współczesnego mu
Jana

Bernwalda

(†1496),

wielokrot-

nego przewodniczącego ławy miejskiej,
a także burmistrza Świdnicy w kadencjach 1472/1473, 1475/1476, 1478/1479,

wały również przywilejem prawa prezen-

1481/1482.

tacji biskupowi wrocławskiemu osoby

Obraz epitafijny proboszcza
Stanisława Bernwalda
-zbiory Muzeum Narodowego
we Wrocławiu
(fot. E. Witecki)

godnej sprawowania posługi plebańskiej.
Stanisław Bernwald, jak zdecydowana

Zresztą Bernwald musiał być osobą dobrze

większość miejscowych plebanów, był

zorientowaną w środowisku wrocław-

gruntownie wykształcony. W semestrze

skiego

zimowym roku akademickiego 1442 razem

skoro sam był kanonikiem tamtejszej kole-

z Janem Bernwaldem wpisał się do matry-

giaty św. Krzyża na Ostrowie Tumskim.

duchowieństwa

katedralnego,

kuły uniwersytetu w Lipsku. Rektorem
tej uczelni był wówczas Kacper Weigel

Jako proboszcz kościoła pw. św. Stanisława

z Brzegu, świdnicki proboszcz w latach

i św. Wacława w Świdnicy Bernwald był

1451-1461.

Stanisława

świadkiem finalizowania prac budowla-

Bernwalda na stanowisko świdnickiego

nych związanych ze świątynią. Zakończyły

proboszcza została wysunięta przez opatkę

się one w 1488 r., kiedy wybudowany

wrocławskiego zgromadzenia sióstr św.

był już korpus kościoła parafialnego

Klary. Klaryski jako posiadaczki prawa

wraz z przylegającym do niego wieńcem

patronatu nad tutejszą świątynią dyspono-

kaplic. Proboszcz prawdopodobnie miał

Kandydatura

S TA N I S Ł AW BE R N WA L D

1

również swój wkład w wystrój kościoła.

Męki Pańskiej, podobnie jak to się odby-

Za jego czasów, w 1492 r., został ufundo-

wało w kolegiacie katedralnej św. Krzyża

wany ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii

we Wrocławiu, której kanonikiem był

Panny mieszczący się na chórze Bractwa

również Bernwald. Natomiast zadaniem

Maryjnego. Chociaż o osobie fundatora

precentora było intonowanie śpiewów

tego poliptyku nic nie wiadomo, to można

rozpoczynających modlitwy, które wyko-

przypuszczać, że mógł być nim Stanisław

nywali mansjonarze. Precentor posiadał

Bernwald albo znajdował się on w bezpo-

również kompetencje w zakresie karania

średnim kręgu osób, które miały decydu-

lżejszych przewinień względem podległych

jący wpływ na program ikonograficzny

mu kapłanów uchylających się od wyko-

ołtarza.

nywania obowiązków duszpasterskich.
W przypadku poważniejszych wykroczeń

Wizerunek proboszcza
Bernwalda na obrazie
epitafijnym
– fragment powyższego
epitafium

Oprócz wspomnianych zasług na rzecz

karę wymierzał biskup. W celu utrzy-

budowy i wystroju miejscowej świątyni

mania precentorii proboszcz uposażył ją

parafialnej, proboszcz Bernwald przy-

w dochód 45 grzywien rocznego czynszu.

czynił się również do rozszerzenia form

Kolejne 46 grzywien ustanowiła na rzecz

kultu na terenie parafii. Po ufundowaniu

precentorii siostra proboszcza Barbara

przez proboszcza Jana Kolmasa w 1410 r.

Bernwaldinne.

pierwszej świdnickiej precentorii1 działającej przy kaplicy św. Mikołaja poza

Po ponad trzydziestu latach posługi

murami, w początkach XVI w. (1501)

plebańskiej Stanisław Bernwald zmarł 24

Bernwald dokonał fundacji przy kościele

VI 1508 r. Został pochowany w kościele

parafialnym drugiej świdnickiej precen-

parafialnym

torii z siedmioma

Tablica nagrobna
proboszcza Bernwalda
(fot. W. Rośkowicz)

mansjonarzami2.

Na

przed

ówczesną

kaplicą

Bożego Ciała (obecnie kaplica Matki

jej czele stał precentor, któremu podle-

Boskiej

Częstochowskiej).

Wcześniej

gało kolegium złożone z siedmiu mansjo-

spoczęli tam były burmistrz Jan Bernwald

narzy. Ich zadaniem było m.in. codzienne

wraz z żoną Kordulą. Zapewne wkrótce

odmawianie w krypcie pod ołtarzem

po śmierci proboszcza zlecono wyko-

głównym kościoła parafialnego godzinek

nanie obrazu epitafijnego, ukończonego
w 1510 r., przedstawiającego klęczącego
proboszcza Stanisława w otoczeniu świętych. Byli wśród nich imiennik Bernwalda
– św. Stanisław oraz św. Wacław, patroni
miejskiej fary.
Agnieszka Dudzińska
1)Precentoria – terminem tym określano fundację, na
której czele stał precentor. Zwykle podlegało mu kilku
duchownych zwanych mansjonarzami, dlatego dość
często zamiast pojęcia „precentoria” używano terminu
„mansjonaria”.
2)Mansjonarz – pojęciem tym określano duchownego,
który zobowiązany był do pomocy w sprawowaniu
posługi duszpasterskiej klerowi obsługującemu katedry,
kolegiaty i najznamienitsze parafie. Zwykle mansjonarze
łączyli się w tzw. kolegia mansjonarzy, które posiadały
osobowość prawną określaną w statucie.
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JOHANN CHRISTIAN
GÜNTHER
(1695-1723)

J

ohann

Christian

Günther

(*8

IV 1695 r. Strzegom, †15 III
1723 r. Jena) uznawany jest dzisiaj
i od dawna za jednego z najwybit-

niejszych poetów XVIII wieku. Jego indywidualizm i zerwanie z kanonem poezji
barokowej sprawiły jednak, że za życia był
niedoceniany. Urodził się w Strzegomiu,
gdzie jego ojciec był lekarzem. Już w dzieciństwie ojciec nauczył go greki i łaciny
pragnąc, by syn poszedł w jego ślady.
W styczniu 1710 r. Günther przyjęty

Sztuki teatralne pisane były przez uczniów

został do gimnazjum w Świdnicy do klasy

i nauczycieli. W dniu 24 września 1715 r.

rektora Leubschera. Johann Christian

wystawiona została historyczna sztuka

Leubscher, doświadczony pedagog, zainte-

Günthera zatytułowana ,,Zazdrość, której

resował się młodym Güntherem i zachę-

Theodosio żałował” (,,Die von Theodosio

cał go do rozwijania talentu poetyckiego

bereute

Eifersucht”).

Tablica
w Kamiennej Górze
upamiętniająca
J.Ch. Günthera
(fot. W.Rośkowicz)

Przedstawienie

oraz do współpracy ze szkolnym teatrem.

Liceum na pl. Pokoju
w Świdnicy
wg dawnej ryciny

JOHANN CHRISTIAN GÜNTHER
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Wiersze, które Johann Christian poświęcił swojej ukochanej Eleonorze, należą do
perełek niemieckiej liryki miłosnej.
Jesienią 1715 r. młody poeta z ciężkim
sercem jedzie do Frankfurtu nad Odrą
aby podjąć studia medyczne. Już jednak
po miesiącu przenosi się na uniwersytet
w Wittenberdze. Początkowo studiuje
z zapałem, starając się zadośćuczynić
życzeniom ojca, nie jest jednak w stanie
zapomnieć o poezji. W niedługim czasie
staje się znany dzięki pisanym na zamówienie utworom okolicznościowym, które
przyniosły mu pewien dochód. Młody
poeta lubi wesołe towarzystwo, biesiady,
piękne kobiety i żyjąc ponad stan, popada
w finansowe tarapaty trafiając do więzienia za długi. Pociechą w kłopotach
okresu wittenberskiego jest dla niego
miłość do Eleonory, jej dedykuje jeden
z najpiękniejszych lirycznych wierszy ,,Do
Leonory”(„An Leonore”). Z więzienia za

Epitafium rektora
J. Ch. Leubschera
(fot. W. Rośkowicz)

długi wydostaje się z pomocą swoich śląodniosło sukces a młody poeta zyskał

skich przyjaciół, ale od tego czasu żyje

lokalną sławę.

jakby w gorączkowym chaosie i zamęcie.
Udaje się do Lipska i zapisuje się na uniwer-

2

W 1714 r. poeta poznał Magdalenę

sytet. Ma chlubne zamiary - pilne studio-

Eleonorę

świdnic-

wanie i zdobycie zawodu lekarza. Studia

kiego lekarza, wielką miłość swego życia.

medyczne właściwie mu odpowiadają, lecz

Günther poświęcił jej wiele wierszy opie-

zamiłowanie do poezji okazuje się silniej-

wających urodę i wdzięk starszej od siebie

sze, czego zawsze obawiał się jego ojciec.

o 6 lat kobiety. Początkowo Eleonora nie

Rzadko widać go na wykładach. Ma przed

odwzajemniała jego uczuć lecz w końcu,

sobą jeszcze tylko kilka lat życia. Profesor

3 kwietnia 1715 r., doszło do zaręczyn.

Burckhard Mencke, jeden z jego protek-

Były to ostatnie miesiące Günthera

torów i wielbicieli talentu, zarekomendo-

w Świdnicy i mimo odwzajemnionej miło-

wał młodego poetę królowi Augustowi

ści nie był to dla niego łatwy okres. Młody

II na stanowisko nadwornego poety, lecz

mężczyzna był w finansowych kłopotach,

kandydatura została odrzucona. Głęboko

ojciec odmówił mu pomocy a rodzina

rozczarowany,

Eleonory nakłaniała do zerwania zarę-

i chory (prawdopodobnie na gruźlicę)

czyn. Miłość okazała się jednak silniejsza.

Günther powraca do ojczyzny. Odwiedza

Jachmann,

córkę

zrujnowany

finansowo

JOHANN CHRISTIAN GÜNTHER

Herb księstwa
jaworskiego

Strzegom, lecz nie zostaje przyjęty przez

serce” odnajdując nowy liryczny ton.

ojca. Rozstaje się też z Eleonorą. Ich osta-

Johann Wolfgang Goethe uznał Günthera

nie spotkanie ma miejsce w Trzebnicy koło

za poetę w pełnym znaczeniu tego słowa.

Wrocławia jesienią 1720 r., kiedy to zarę-

Jego liryczne utwory cechuje głęboka

czyny zostają zerwane a Eleonora wycho-

i żywa wrażliwość, subtelna wyobraź-

dzi za mąż jeszcze tego samego roku.

nia, dowcip, doskonałe wyczucie melodii

Dawne liceum ewangelickie
w Świdnicy współcześnie
(fot. W. Rośkowicz)

i rytmu. Jest w nich też nieraz nuta cyniJohann Christian Günther po raz kolejny

zmu. Za życia poety nie ukazało się żadne

postanawia ukończyć studia i ustabili-

wydanie jego utworów, ale już od roku

zować się. Decyduje się tym razem na

1724 zaczęto wydawać zbiory jego wierszy,

Uniwersytet w Jenie. Pieniądze potrzebne

pieśni studenckich, miłosnych, religijnych

na opłacenie kosztów promocji zara-

oraz utworów okolicznościowych. Pamięć

bia pisaniem okolicznościowych utwo-

o Johannie Christianie Güntherze żywa

rów. Z wielkim zapałem pracuje nad

jest nadal.

swoją dysertacją, planując osiedlenie się

Strzegom w 1 poł. XVIII w.
- zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa
(ryc. F. B. Werner)

Bożena Łysoń

w Kluczborku (Kreuzburg) oraz założenie
rodziny. Wszystko jednak na darmo. 14
marca 1723 roku dysertacja młodego lekarza była prawie gotowa a dzień później,
w dniu 15 marca 1723 Johann Christian
Günther umarł. Jego życie skończyło się,
zanim zdążył się w pełni rozwinąć. Poeta
został pochowany w Jenie.
Pozostało około 600 utworów tego utalentowanego poety, który u schyłku baroku
tchnął w poezję nowego ducha ,,odkrył

JOHANN CHRISTIAN GÜNTHER
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JOHANN CHRISTIAN
GÜNTHER
Powrót do Świdnicy (15 września 1719)
Miasto niegdyś najmilsze, wiernej Leonory,
Już mnie czule nie wzrusza, widok twojej bramy,
Kędy dawniej często chodziliśmy oboje!
Spostrzegam już zakątek umówionych spotkań,
Pojawia się altana, sześćdziesiąt tygodni
Przed ludźmi kryła nas dwoje.
Po stokroć bądźcie zdrowe pola, krzaki, drzewa,
Wy znacie jeszcze tego, co wam rymy śpiewał
Pieśni znacie wiele, pocałunków wiele:
Wspomnijcie na rozkosze jasnych, letnich nocy!
Sądzicie, że choć jedną wrócić miałbym w mocy?
Pewnie nie sprostam w tym dziele.
Gdzie więc odnajdę znowu mój skarb najmilejszy,
Czy miejsce jakaś trawa ukazać mi zechce?
Kroków już nie słychać, altana już pusta,
Ogrodzie bez uroku, jak się zdajesz smutny.
Dwoje było nas tutaj, dziś czekam samotny.
Ach! Przywróć znów, tu, nas dwoje!
Posyłasz mnie do miasta, jest jeszcze smutniejsze:
Gospodarz, ludzie nowi, ktoś pokój bezcześci,
Gdzie nie bywało nic, prócz nas i szczęścia,
Jak zmienia się tak wiele w kilka lat, mój Boże!
Cóż wiec jeszcze mnie czeka, cóż zdarzyć się może!
Co skłoniło do odejścia!
Wychodzę ze świątyni, wśród uliczek szukam,
Szukam także w tych miejscach, gdzie wiem, że nie
spotkam,
Nawołuję pod wałem, odpowiada ciszą:
Powstań Świdnico, powstań, jak feniks w ogniu bądź
Połącz zamek i wieżę, swój mur, złoto, brąz.
Dla mnie nie będziesz Świdnicą.
Tłumaczenie:
Bożena Łysoń, Antoni Matuszkiewicz
(przedruk za Poeci o Świdnicy pod
red. Bożeny Łysoń i Wojciecha Onzola,
Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica, 1982)
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PRZEMYSŁ ŚWIDNICY
PO II WOJNIE
ŚWIATOWEJ

J

ak wszystkie polskie miasta na

Niemal każda powojenna fabryka została

Ziemiach Zachodnich, Świdnica

zbudowana na bazie tych pozostawio-

po zakończeniu II wojny światowej

nych przez Niemców. Przedwojenne tra-

stała się miejscem przesiedlenia całej rze-

dycje kontynuowały m.in. dzisiejszy Pafal

szy Polaków mieszkających dotychczas na

SA (założony w 1897 r. jako H. Aron,

innych ziemiach dawnej Rzeczpospolitej.

Elektrizitätszählerfabrik GmbH, a przed

Wielu z nich trafiło tu już wcześniej – przy-

samą wojną – Heliowatt-Werke Elektrizitäts

wiezionych przez Niemców z okupowanych

AG), nieistniejąca już Świdnicka Fabryka

ziem Rzeczypospolitej do niewolniczej

Urządzeń Przemysłowych (przed wojną

pracy w obozie koncentracyjnym Gross-

Främbs & Freudenberg), dzisiejszy Dolmeb

Rosen w pobliskiej Rogoźnicy i świdnickich

sp. z o.o. (przed wojną m.in. zakład Carla

fabrykach. Zastali miasto w dobrej kondy-

Wolffa) czy dzisiejsza Diora Świdnica sp.

cji, jednak z ewakuowanej przez Niemców

z o.o. (do 1945 r. Hugo Roithner & Co.).

Świdnicy zniknęło mnóstwo dóbr, takich

Większość działających do końca wojny

jak choćby wyposażenie licznych zakładów

niemieckich fabryk została jednak przez

przemysłowych i rzemieślniczych. Mimo

ewakuujących się Niemców dosłownie

dobrej infrastruktury i wielkich przedwo-

ogołocona z wszelkiego rodzaju maszyn

jennych tradycji miasta w tych dziedzinach,

i urządzeń. Jak pisze historyk Edmund

wszystko trzeba było budować od nowa.

Nawrocki w swojej książce „Z dziejów

Charakterystyczne logo
Dolnośląskich Zakładów
BiałoskórniczoRękawiczniczych
Renifer znane było
w całej Polsce
Waga krajanki – jeden
z eksponatów zgromadzonych
w Muzeum Cukrownictwa
stworzonym przez Cukrownię
Świdnica SA
- zbiory Muzeum
Cukrownictwa w Pszennie

Świdnicy”, niektóre urządzenia przemy-

Pracownicy w
Dolnośląskich Zakładach
Magnezytowych - fot.
zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy

1)Edmund Nawrocki, Z dziejów
Świdnicy, Świdnica 1998, s. 91.
2)Ibidem, s. 91.
3)Podaję za: Danuta Kotełko,
Świdnica 1945-1946. Czasy,
wydarzenia, ludzie [w:] „Rocznik
Świdnicki 2005”, s. 36.
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słowe dzisiejszego Pafalu i nieistniejącego
obecnie ŚFUP-u znaleziono w Czechach1.
Co ciekawe, Niemcy wywozili ze Świdnicy
nie tylko maszyny, ale też ludzi. Jak pisze
Nawrocki, do Czech ewakuowano m.in.
grupę polskich robotnic przymusowych
zatrudnionych w świdnickich zakładach
magnezytowych (nieistniejące już obecnie
W 1976 r. oddano do użytku
drugi budynek Zakładów
Elektrotechniki Motoryzacyjnej
Elmot przy ulicy Szarych
Szeregów. W latach 90. XX
w. został on jedyną siedzibą
fabryki
- z archiwum „Wiadomości
Świdnickich”
(fot. T. Pietrzyk)

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe SA)2.
Nie wolno także zapominać, że czego nie
wywieźli Niemcy, a także to, co udało się
z tej wywózki odzyskać, w dużej części
zabrały po wojnie wojska radzieckie.
Pierwsze działania napływowych świdniczan polegały na zabezpieczaniu i odzyskiwaniu parku maszynowego, czym zajmo-

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe
- fot. zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy

wała się grupa Komitetu Ekonomicznego
Rady Ministrów oddelegowana do Świdnicy

organizacji produkcji, która także była

już 9 maja 1945 r. w składzie: Roman

utrudniona ze względu na brak surowców.

Dziamski (szef grupy), Wacław Zwiliński,

W wielu przypadkach pierwszymi pracow-

inż. Edward Varisella, Janina Lewińska, J.

nikami powojennych fabryk przejmowa-

Sapińska oraz Edward Ogiński jako inspek-

nych od Rosjan byli fachowcy niemieccy,

tor ds. organizacji

przemysłu3.

Niestety,

którzy zdecydowali się pozostać w Świdnicy

ostateczne przejęcie zakładów z rąk wojsk

lub byli zatrzymywani w czasie późniejszej

radzieckich możliwe było dopiero po kon-

akcji deportacyjnej. Tak było m.in. w dzi-

ferencji poczdamskiej w sierpniu 1945 r.

siejszej Diorze, gdzie w pierwszych latach po

Po tym czasie przystąpiono do właściwej

wojnie cała produkcja opierała się na wiedzy niemieckich fachowców, i w obecnym
Dolmebie4.
Państwowe Zjednoczone Zakłady Drzewne
nr 1 w Świdnicy (od 1947 r. – Dolnośląskie

Mężczyzna podczas pracy
w Dolnośląskich Zakładach
Magnezytowych
- fot. zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy

4)Po wojnie aż do 1977r., kiedy
Diora została odłączona jako
odrębny zakład, zarówno Dolmeb,
jak i Diora, działały w ramach
jednego zakładu – Świdnickich
Fabryk Mebli.

2

Zakłady Przemysłu Drzewnego, a od 1952
r. – Świdnickie Fabryki Mebli) powstałe
na bazie kilku niemieckich fabryk –
Dampfsägewerk, Kisten u. Holzwarenfabrik
vorm. C. Polte u. Sohn przy dzisiejszej ulicy
Ofiar Oświęcimskich, fabryki mebli Carla
Wnętrze hali produkcyjnej Fabryki Wagonów
Świdnica - fot. zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy

Steinera przy ulicy Bolesława Chrobrego
3, fabryki mebli Carla Wolffa przy ulicy
Westerplatte (wcześniej słynna fabryka
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organów Schlag & Söhne) – były w 1945 r.

Zakładowa kronika Dolmebu wspomina, że

w stosunkowo najlepszym stanie. Produkcja

pierwsze produkty powstawały dokładnie

w nich została więc uruchomiona jako

tak, jak to było za czasów niemieckich, a ich

jedna z pierwszych. Początkowo wyroby,

wytwarzanie, uzależnione od posiadanych

jak w większości zakładów przejętych

surowców i wiedzy, wcale nie było podyk-

po wojnie przez Polaków, produkowano

towane potrzebami rynku. Produkowano

w fabryce z surowców pozostawionych przez

więc: zabawki, sprzęt sportowy, nieliczne

Niemców, zresztą także czynnie uczestni-

meble biurowe, kołki szewskie, prawidła

czących w produkcji, choćby z racji tego,

i tym podobne – a więc wszystko to, co

że ich wiedza technologiczna i doświadcze-

przed wojną wychodziło spod rąk niemiec-

Robotnicy w DZM
- fot. zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy

nie były wówczas dla Polaków bezcenne.

Widok na halę montażową
Fabryki Wagonów Świdnica
- fot. zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy
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Wagon samowyładowczy do
transportu węgla kamiennego fot. zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy

kich w Schweidnitz, obecnie wychodziło

Szmat

(później

Zakłady

Przemysłu

spod rąk polskich i niemieckich w Świdnicy.

Wełnianego Siwela) – w lipcu 1945 r.,
Fabryka Wyrobów Ogniotrwałych (póź-

Wagony Świdnica SA, dawniej
Fabryka Wagonów Świdnica,
przetrwały transformację
gospodarczą, bowiem zakład
kupił amerykański koncern
The Greenbrier Company
(fot. T. Pietrzyk)

Nie inaczej było w pozostałych fabrykach

niej Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe)

uruchamianych na bazie niemieckich

– w sierpniu 1945 r., Zakłady Naprawcze

hal, z wykorzystaniem tego, co pozosta-

Taboru Kolejowego (później Świdnicka

wili Niemcy i tego, co Polakom udało się

Fabryka Wagonów) – w listopadzie 1945 r.,

po wojnie odzyskać. Równie wcześnie co

a także Cukrownia Świdnica – w paździer-

DFM, bo już 26 VI 1945 r. produkcję

niku 1945 r. Ta ostatnia, mimo że kilka-

podjęły Zjednoczone Zakłady Szpilek,

krotnie była ostrzelana z powietrza, nie

Okuć i Przyborów Tkackich (od końca

ucierpiała niemal wcale, dzięki czemu była

1945 r. – Świdnickie Zakłady Artykułów

jedyną z 22 cukrowni na Dolnym Śląsku

Technicznych Iglotech, a od 1954 – SZAT),

gotową do podjęcia natychmiastowej

a także Państwowa Sortownia i Szarparnia

produkcji. Pierwszą po wojnie kampanię
cukrowniczą rozpoczęto tuż przed Bożym
Narodzeniem – 23 XII 1945 r.5
Więcej kłopotów miały te zakłady, z których
wywieziono większość maszyn, jak przejęta
2 VIII 1945 r. Fabryka Maszyn i Urządzeń
Przemysłowych (od 1947 r. – Świdnicka
Fabryka Urządzeń Przemysłowych), gdzie
pracę trzeba było zaczynać od podstaw, bo
zakład był w całkowitej ruinie. Dopiero we
wrześniu 1945 r. udało się wyprodukować
pierwsze kompletne zestawy urządzeń dla
przemysłu chemicznego, farmaceutycznego
i kopalń.6.
Kompletnie zdewastowany oraz okradziony

5)Danuta Kotełko, op. cit., s. 38-39.

z maszyn i urządzeń był też po wojnie dzi-

6)Ibidem, s. 38.
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siejszy Pafal (w 1945 r. – Fabryka Zegarów
i Liczników Elektrycznych, od 1951 –
Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej
Mera-Pafal). Dlatego choć zakład przejęto
w październiku 1945 r., na rozpoczęcie
produkcji trzeba było czekać aż do sierpnia
1946. Dopiero wtedy udało się skompletować i zamontować potrzebne maszyny
i zacząć produkcję pierwszych liczników7.
Równie późno, bo dopiero w lipcu 1946 r.,
przejęto dawną poniemiecką fabrykę
rękawiczek i garbarnię skór (od 1947 r.
– Dolnośląskie Zakłady Białoskórniczo-

dzielnia Nauczycielska czy tak prężnie póź-

Rękawicznicze Renifer), w której trzydzie-

niej działające jak: Spółdzielnia Krawiecka

stoosobowa załoga rozpoczęła przygotowa-

Nowe Życie, Spółdzielnia Szewska Jedność,

nia do uruchomienia produkcji rękawiczek7.

Spółdzielnia Metalowiec i Spółdzielnia

Dawne Dolnośląskie
Zakłady BiałoskórniczoRękawicznicze Renifer przez
blisko 20 lat stały opuszczone
(fot. T. Pietrzyk –
z archiwum „Wiadomości
Świdnickich”)

Inwalidów Introkart.
Bodaj najpóźniej ze wszystkich dużych
świdnickich fabryk rozpoczęła produkcję

Lata 50. i 60. to nadal okres budowy i roz-

Fabryka Elektrotechniki Samochodowej

woju zakładów przemysłowych, rzemieślni-

(od 1949 r. – Zakłady Elektrotechniki

czych i spółdzielni. Wciąż uzupełniane były

Motoryzacyjnej M9, później Zakłady

parki maszynowe, ale jednocześnie wprowa-

Elektrotechniki Motoryzacyjnej Elmot).

dzano nowe produkty, podpisywano liczne

Początkowo jej hale produkcyjne wyko-

umowy, w tym bardzo często z kontrahen-

rzystywała Fabryka Zegarów i Liczników

tami zagranicznymi (także spoza krajów

Elektrycznych. Dopiero w 1947 r.

bloku wschodniego). W efekcie, mimo

Ministerstwo Przemysłu i Handlu zade-

trudnych początków, scheda pozostawiona

cydowało o uruchomieniu produkcji,

przez Niemców na przemysłowym planie

a z maszyn zakładu zjechały pierwsze roz-

miasta i ciężka praca świdniczan, którzy po

ruszniki, prądnice i regulatory napięcia do

wojennej zawierusze wybrali to miasto na

20 typów samochodów8.

swoje miejsce do życia i pracy, sprawiła, że
w latach 70. Świdnica stała się jednym z naj-

Równocześnie z reaktywowaniem fabryk

bardziej rozwiniętych przemysłowo miast

na bazie pozostawionych przez Niemców

w kraju, a co za tym idzie – także jednym

warsztatów rzemieślniczych powstawały

z najprężniej rozwijających się choćby pod

w Świdnicy zakłady usługowe oraz rozwijała

względem ludnościowym. Wielu dzisiej-

się spółdzielczość. Jako pierwsza, w sierpniu

szych świdniczan osiedliło się tutaj właśnie

1945 r., powstała Spółdzielnia Spożywcza

przyjeżdżając „za pracą”, o którą aż do lat

Świt, a zaraz po niej – m.in. Spółdzielnia

90. nie było w mieście trudno.

Licznik energii elektrycznej
produkowany w Pafalu SA
(fot. www.pafal.pl)

7) Ibidem, s. 39.

Przemysłu Ludowego (później Spółdzielnia

8) Ibidem, s. 40.

Pracy), Spółdzielnia Ogrodnicza, Spół-
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Dolmeb sp. z o.o., dawniej
Dolnośląskie Fabryki Mebli.
Na zdjęciu nowa fabryka
wybudowana w 2008 r. przy
ul. Stalowej
- za archiwum „Wiadomości
Świdnickich”
(fot. T. Pietrzyk)

Świdnickie zakłady u szczytu swojego roz-

niami. Bodaj najbardziej wyrazistym przy-

woju, czyli w latach 70.-80. XX w., zatrud-

kładem upadku spowodowanego kryzysem

niały łącznie kilkanaście tysięcy osób,

lat 80. jest Świdnicka Fabryka Urządzeń

a ich produkty trafiały na rynki nie tylko

Przemysłowych. Już w końcu lat 70. ŚFUP

krajów dawnej demokracji ludowej, ale też

stopniowo ograniczał swoją sztandarową

całej Europy, a nawet świata. Produkowane

produkcję dla cukrownictwa na rzecz

w ZWAP Mera Pafal (Pafalu SA) liczniki

urządzeń dla fabryk chemicznych, upatru-

energii elektrycznej wysyłano do Rumunii,

jąc w tym większych perspektyw rozwo-

Albanii, Bułgarii, Jugosławii, Grecji, Turcji,

jowych. W latach 80. szukano kolejnych

Iraku, Iranu, Jemenu, Arabii Saudyjskiej,

szans, szczególnie eksportowych. Nie udało

Pakistanu, Kambodży, Sri Lanki, Chin,

się sfinalizować kontraktu z Chinami ani

a nawet Brazylii. Jednym z największych

kolejnego – z Francją. Na te problemy nało-

krajowych eksporterów była wówczas

żyły się zawirowania społeczne i polityczne

Fabryka Wagonów Świdnica (dziś Wagony

1981 r. Strajki pracowników organizowane

Świdnica SA The Greenbrier Company).

przez Niezależny Samorządny Związek

Różnej wielkości serie wagonów wyekspor-

Zawodowy Solidarność nie ominęły żad-

towano w poszczególnych latach nie tylko

nej ze świdnickich fabryk, w tym ŚFUP-u.

do dawnego Związku Socjalistycznych

Choć prowadzone w słusznej sprawie,

Republik Radzieckich, ale też do Austrii,

strajki wyhamowały działalność produk-

Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Grecji,

cyjną, która i tak była w tamtych trud-

Jugosławii, Węgier, Iraku, Libanu, Maroka,

nych ekonomicznie i gospodarczo czasach

Syrii, Turcji, a jeden wagon-platforma trafił

utrudniona. Po 1989 r. w ciągu roku bar-

nawet do Wietnamu.

dzo już słaba ekonomicznie fabryka została
przekształcona w jednoosobową spółkę

6

Lata 80. to – podobnie jak w całym kraju,

Skarbu Państwa. Fabrykę rozdzielono na

także w Świdnicy – narastające problemy

mniejsze spółki, z których dwóm udało

gospodarcze i ekonomiczne, które musiały

się przetrwać do dzisiaj. Są to powstałe na

odbić się na kondycji świdnickich zakła-

bazie poszczególnych wydziałów dawnego

dów przemysłowych. Zaczęły się kłopoty

zakładu ŚFUP-Servis sp. z o.o. (jedyna,

zarówno z surowcami, jak też z zamówie-

która także z nazwy nawiązuje do dawnego
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świdnickiego giganta przemysłowego) oraz
Odlewnia Świdnica sp. z o.o. Do niedawna
jeszcze istniała trzecia z utworzonych spółek
– Świdnicka Fabryka Pomp, która funkcjonowała pod taką nazwą do 2006 r., kiedy
jej właściciel Wafapomp SA podjął decyzję o
jej wykreśleniu z rejestru. Dziś już zupełnie
zniknęła z mapy Świdnicy.
Losy

ŚFUP-u

podzieliły

jeszcze

Wytwórnia Prefabrykowanych Elementów
Wielkopłytowych znana bardziej jako
„fabryka domów”, Świdnickie Zakłady
Białoskórniczo-Rękawicznicze
Zakłady

Przemysłu

Renifer,

Wełnianego

Siwela, Świdnickie Zakłady Artykułów
Technicznych Iglotech – znane jako „fabryka
szpilek” oraz zaledwie kilka lat temu, bo
w 2009 r. – Zakłady Elektrotechniki
Motoryzacyjnej Elmot (później Remy
Automotive Poland SA). Jednak wielu zakładom udało się z mniejszym lub większym
trudem i z mniejszymi lub większymi stra-

kiego przemysłu łaskawy. Zakłady ograni-

tami przejść przez trudny okres prywatyza-

czały działalność, wydzielały spółki-córki,

cji i z powodzeniem, choć w różnej formie,

systematycznie redukowały zatrudnienie.

funkcjonują do dzisiaj. Są to: Cukrownia

Największy świdnicki pracodawca czasów

Świdnica SA (choć położona w Pszennie,

PRL-u – Pafal – dziś zatrudnia kilkaset osób

jednak w tekstach historycznych dotyczą-

(w roku 1980 – 3260).

Wirówka cukrownicza
ciągła nowszej generacji,
produkowana od lat 80-tych
w ŚFUP
- fot. zbiory Muzeum
Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy

cych przemysłu zaliczana jest do fabryk
świdnickich), Diora SA, Dolmeb SA i Pafal

Problemy, z jakimi w latach 90. XX w. bory-

SA (a także jego spółki-córki wydzielone

kały się świdnickie zakłady przemysłowe,

na przełomie XX i XXI wieku: BMJ-Form,

którym udało się przetrwać pierwszy okres

Energo-Instal i Transus). Podobne losy, jak

transformacji, spowodowały, że już pod

w przypadku dużych fabryk, spotykały też

koniec lat 90. pojawił się zamysł wprowa-

naturalnie mniejsze, jak choćby spółdzielnie

dzenia terenów w Świdnicy do Wałbrzyskiej

i zakłady rzemieślnicze. Wiele z nich znik-

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-

nęło, ale zdarza się, że – jak Spółdzielnia

Park”. Miasto i powiat świdnicki w wyniku

Pracy Metalowiec – nadal działają, choć

upadku niektórych zakładów i restruktury-

w bardzo okrojonej formie.

zacji prowadzonej w innych były już od kilku
lat obszarem strukturalnego bezrobocia

Niemniej, trzeba przyznać, że okres trans-

sięgającego ponad 25 procent. Kilkanaście

formacji ustrojowej nie był dla świdnic-

tysięcy ludzi nie miało pracy, a dramatyczną
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sytuację pogłębiała istniejąca za miedzą –

gigant z branży spożywczej Lotte – właści-

w Wałbrzychu – funkcjonująca od 1997 r.

ciel marki Wedel oraz na początku 2012 r.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

– producent opakowań THT.

z podstrefami w Dzierżonowie, Kłodzku,
Nowej Rudzie, Żarowie i Wałbrzychu. To

W latach 80. i 90., mimo, a może właśnie

powodowało, że właśnie tam swoje inwesty-

dzięki różnorakim zawirowaniom na arenie

cje ulokowały firmy korzystające z systemu

gospodarczej, w Świdnicy powstawały także

ulg i zwolnień obowiązujących w specjal-

inne duże zakłady. Część z nich to efekty

nych strefach. Mimo oporu Ministerstwa

działalności rodzimych biznesmenów – jak

Gospodarki, 30 grudnia 2003 r. Rada

Cloos-Polska sp. z o.o., Galess sp. z o.o.,

Miejska w Świdnicy podjęła jednak uchwałę,

Sonel SA, Franc-Gardiner sp. z o.o. czy

w której wyraziła zgodę na ustanowienie

Dolmeb sp. z o.o. (który tuż obok strefy

na terenie Świdnicy podstrefy Wałbrzyskiej

ekonomicznej wybudował w Świdnicy swój

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-

drugi zakład), a część – jak Krause-Werk

Park”. 21 kwietnia 2004 r. Rada Ministrów

GmbH & Co. KG oddział w Świdnicy sp.

podjęła decyzję o włączeniu 17,49 hek-

z o.o., Industrie Maurizio Peruzzo Comfort

tara z terenu Świdnicy do Wałbrzyskiej

sp. z o.o. czy Klingenburg International sp.

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie,

z o.o. – została ulokowana w Świdnicy na

po ośmiu latach od powstania, świdnicka

mocy decyzji władz tych spółek, które wła-

podstrefa ma powierzchnię 162,5 ha.

śnie w tym mieście, z tak bogatymi tradycjami przemysłowymi, znalazły odpowied-

Pierwszym inwestorem, który kupił działkę

nie miejsce do rozwoju.

na jej terenie, był szwedzki potentat
z branży artykułów gospodarstwa domo-

Anita Odachowska-Mazurek

wego – Electrolux. Pierwszą firmą, która
rozpoczęła działalność w podstrefie, była
rodzima Cynkownia Galess, wchodząca
w skład Grupy Galess. Budowa jej fabryki
rozpoczęła się jeszcze w 2005 r., a prace rozruchowe – w marcu 2006 r.
W 2012 r. w podstrefie działały: Electrolux
Poland sp. z o. o., Klingenburg International
sp. z o.o., Colgate-Palmolive Manufacturing
(Poland) sp. z o. o., Nifco Poland sp. z o.
o., Sonel SA, Gryphon sp. z o.o., Forma
System sp. z o.o., Cloos-Polska Sp. z o.o.,
PPHU Defalin Group SA, AAM Poland
Sp. z o.o. i Jakub Gieysztor Porta P.H.U.
Export-Import, a zezwolenia na działalność odebrały pod koniec 2011 r. japoński
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