KSIĘŻNA
JUDYTA ŚWIDNICKA
(1285-1320)

J

udyta była pierwszą księżniczką urodzoną w świdnicko-jaworskiej linii
Piastów śląskich i pierwszą z całej ple-

jady książęcych córek, która została wydana
za mąż.
Rodzicami Judyty byli: książę świdnicko-jaworski Bolko I Surowy (1252/56-1301)
Brandenburska

ty. Jej wychowanie nie odbiegało zapewne

(ok. 1270-ok. 1316). Ich małżeństwo zawar-

od ówczesnych standardów edukacji księżni-

te zostało 4 października 1284 r. w Berlinie.

czek. Być może rodzice otoczyli ją szczegól-

Jest to o tyle ważna informacja, bo w przy-

nie czułą opieką, jeżeli rzeczywiście przyjąć,

bliżeniu określa datę narodzin pierwszej

że była ich pierwszym dzieckiem. Dzieciń-

świdnicko-jaworskiej księżniczki. Jest bo-

stwo spędziła zapewne przy rodzicach na

wiem Judyta uznawana za najstarsze dziecko

dworze w Jaworze, gdzie podówczas rezydo-

książęcej pary. Mogła więc urodzić się naj-

wał książę, w każdym razie nie mamy żad-

wcześniej w lipcu 1285 r., przy czym data

nej informacji o edukacji Judyty chociażby

roczna tego wydarzenia przesuwana jest tak-

w którymś z klasztorów. Dość szybko zresztą

że na rok 1287.

księżniczka stała się elementem polityki dy-

Postać Judyty jest wystarczająco udokumen-

nastycznej swojego ojca, który, podobnie jak

towana, chociaż zachowane zapiski nie przy-

większość średniowiecznych władców, przy

noszą wielu szczegółowych informacji z jej

pomocy małżeństw starał się zabezpieczyć

życia. Występuje zazwyczaj pod niemieckoję-

swoje księstwo i budować niezbędne sojusze.

zyczną wersją imienia Judyta – Jutta, rzadziej

Na męża Judyty książę Bolko I Surowy wy-

Juta. Samo imię jest pochodzenia biblijnego

brał swojego sojusznika, księcia dolnobawar-

i etymologicznie wywodzi z hebrajskiego

skiego Stefana I Wittelsbacha. Najmłodszy

i

księżna

Beatrycze

Panorama Jawora
w poł. XVI w. - źródło
il.: Jan Rybotycki, Zamek
piastowski w Jaworze,
Jawor, 1988

słowa Jehudit ( תידוהיYəhûḏîṯ), co oznacza
mieszkankę Judei lub osobę chwaloną. Judyta imię odziedziczyła po swojej babce ze
strony matki – Judycie z Hennebergu (12521312), żonie margrarbiego brandenburskieZamek w Jaworze
w XVI w. - tu urodziła
się Judyta - źródło il.: Jan
Rybotycki,
Zamek piastowski
w Jaworze, Jawor, 1988

go Ottona V Długiego z dynastii askańskiej
(1246-1299), z którego córką (Beatrycze)
ożenił się Bolko I Surowy.
Bardzo niewiele wiemy o dzieciństwie Judy-
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Zamek w Landshut w 2. poł.
XVII w. - siedziba książąt
bawarskich (miedzioryt
Michaela Weninga) - źródło
il.: Wikipedia

syn księcia Dolnej Bawarii Henryka XIII

striackich Habsburgów oraz czeskich Prze-

Wittelsbacha i Elżbiety, córki króla Węgier

myślidów, rywali Wittelsbachów na Śląsku,

Beli IV, początkowo przeznaczony został

w Czechach i Węgrzech.

– jak to było w zwyczaju w odniesieniu do

Najprawdopodobniej w 1297 r. (najpóź-

najmłodszych synów – do stanu duchowne-

niej w 1299) na Śląsku (niewykluczone, że

go. Niestety, jego nominacja w 1290 r. na

w Świdnicy) miał miejsce ślub „per procura”.

arcybiskupa salzburskiego nie uzyskała ak-

Ze względu na młody wiek Judyty, w chwili

ceptacji papieża Mikołaja II, który odmówił

zaślubin miała przypuszczalnie 12 lat, jesz-

zatwierdzenia tego wyboru. W lecie 1295 r.

cze przez dwa lata pozostała na świdnickim

Stefan razem z braćmi – Ottonem III (1261-

dworze.

1312) i Ludwikiem III (1269-1296) – objęli

Najwcześniej pod koniec 1299 lub – co

wspólne rządy w Dolnej Bawarii. Niewy-

bardziej prawdopodobne – na początku

kluczone, że właśnie wtedy postanowiono

1300 r. Stefan I Wittelsbach powziął decyzję

o małżeństwie bawarskiego księcia z Judytą

o sprowadzeniu swojej małżonki do Bawarii.

świdnicką. Był to typowo polityczny ma-

Księżniczka świdnicko-jaworska otrzymała

riaż ułożony przez jej ojca, który utrzymy-

niemały posag, jak przystało na córkę jedne-

wał bardzo dobre stosunki z Askańczykami

go z najpotężniejszych książąt śląskich. Aby

i Wittelsbachami. Dla tych ostatnich ślą-

zebrać odpowiednie środki, przeprowadzo-

ski książę był niezwykle cennym sojuszni-

no specjalną kolektę (zbiórkę) podczas na-

kiem, zważywszy na jego rosnącą potęgę

bożeństw w kościołach na terenie księstwa,

(od 1286 r. był księciem na Lwówku, od

co odnotowano w źródłach.

1291 r. księciem świdnickim, a od 1296 r.

Dokładną datę przyjazdu Judyty do Bawa-

opiekunem księstwa wrocławskiego). Zna-

rii, a tym samym jej zapewne pierwszego

czenie miała również niechęć księcia do au-

spotkania z mężem, zawdzięczamy skrupu-

Klasztor Seligenthal
w 2 poł. XVII w. - miejsce
spoczynku księżnej Judyty
(miedzioryt Michaela
Weninga) - źródło il.:
Wikipedia

2

K S I Ę Ż N A J U DY TA Ś W I D N I C K A ( 1285 - 1320 )

latności cystersów z klasztoru w Aldersbach.
Miało to miejsce 14 października 1300 r.
Z pewnością czternastoletnia księżniczka
śląska była onieśmielona faktem znalezienia
się w obcym kraju, nowym otoczeniu oraz
dwukrotnie starszym mężem, którego widziała pierwszy raz w życiu (Stefan I w chwili
przyjazdu Judyty miał 29 lat). Trudno także
cokolwiek powiedzieć o znaczeniu świdnickiej księżniczki na dworze książęcym w stolicy Dolnej Bawarii – Landshut. Jej mąż
prowadził dość aktywną politykę, wymierzoną w Habsburgów, musiał też samotnie
rządzić księstwem po śmierci swojego brata
Ludwika III (1296 r.) i podczas pobytu na
Węgrzech drugiego z braci – Ottona III.
Ze związku książęcej pary urodziło się w ciągu zaledwie ośmiu lat pięcioro potomków:
1. Agnieszka (1301-1316) – została zakonni-

razie opiekę nad małoletnimi synami Judyty

cą w klasztorze Seligenthal w Landshut,

i regencję w księstwie sprawował najpierw

2. Beatrycze (1302-1360) – w 1321 r. poślu-

brat Stefana I – Otton III, który po wypę-

biła hrabiego Gorycji Henryka II von Görz,

dzeniu z Węgier wrócił do Bawarii, a po nim

3. Henryk XIV Bawarski (1305-1339)

- Ludwik IV Wittelsbach, przyszły król nie-

– przejął po ojcu tron Dolnej Bawarii,

miecki i cesarz rzymski, a zarazem jej szwa-

w 1328 r. ożenił się z Małgorzatą Luksem-

gier, mąż Beatrycze świdnickiej.

burską (1313-1341),

Judyta, zapewne odsunięta od rządów

4. Elżbieta (1306-1330) – w 1325 r. poślu-

w Dolnej Bawarii, przeżyła męża o 10 lat.

biła Ottona Wesołego z dynastii Habsbur-

Zmarła 15 września 1320 r. w wieku oko-

gów, księcia Austrii, Styrii i Karyntii,

ło 33-35 lat. Choć w źródłach podawane są

5. Otto IV Bawarski (1307- 1334) – przejął

trzy daty dzienne jej śmierci, ta wymieniona

po ojcu tron Dolnej Bawarii, w 1324 r. oże-

wydaje się najbardziej prawdopodobna, bo

Kaplica św. Afry
w klasztorze Seligenthal,
współczesna czasom pobytu
Judyty na bawarskim
dworze - źródło il.:
www.abtei.seligenthal.de

Figury w kaplicy św. Afry
w Seligenthal - można
jeszcze odczytać napis
identyfikujący Judytę
i jej męża Stefana I
Wittelsbacha (zdjęcie
z lat 30. XX w.) - źródło
il.: www.bildindex.de

nił się z Richardą von Jülich (1314-1360).
Ostatnie lata pierwszej dekady XIV w. były
dla Judyty trudne. Trwała wojna z Habsburgami, a 21 grudnia 1310 r. zmarł niespodziewanie książę Stefan I Wittelsbach,
pozostawiając dwóch niepełnoletnich synów
– 3-letniego Ottona IV i 5-letniego Henryka XIV. Judyta nie przejęła rządów opiekuńczych w księstwie w imieniu małoletnich synów, co może świadczyć o jej małym
znaczeniu na bawarskim dworze. W każdym
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pochodzi z zapisków prowadzonych w klasztorze cysterek Selighenthal w Landshut.
Powstał on w pierwszej połowie XIII w.
i stanowił nekropolię książąt dolnobawarskich, znanych ze szczególnej opieki, jaką
otaczali klasztor. Nic więc dziwnego, że
Judyta spoczęła w nim po śmierci obok
pochowanego dekadę wcześniej męża.

Stefan I Wittelsbach i Judyta świdnicka. Figury
z kaplicy św. Afry w klasztorze Seligenthal
w Landshut - źródło il.: http://www.bildindex.de

W najstarszej części budowli, w kaplicy św. Afry, znajduje się kilkanaście figur
pochodzących z początku XVI w. i przed-

dynastii książąt dolnobawarskich. Wśród

stawiających pochowanych tu członków

nich znajduje się także figura świdnickiej
księżniczki.
Judyta dochowała się pięciorga dzieci
i sześciorga wnucząt. Niestety, te ostatnie
zmarły bezpotomnie, nie przekroczywszy
osiemnastego roku życia. Linia bawarskich potomków Judyty wygasła w 1344 r.
Niektóre źródła wspominają wprawdzie
o jeszcze dwojgu dzieciach – Fryderyku
i Ludwiku, ale ich istnienie poddawane
jest w wątpliwość. W każdym razie nie zachowały się żadne dane o ich narodzinach
i śmierci. Być może, jeżeli w ogóle tacy
synowie Judyty przyszli na świat, zmarli
w wieku niemowlęcym.

Ludwik IV Wittelsbach król niemiecki i cesarz
rzymski, opiekun dzieci Judyty świdnickiej – źródło
il. www.historisches-lexikon-bayerns.de

Potomkowie Judyty œwidnickiej
Judyta Œwidnicka

* 1285/87
+ 15.09.1320
ksiê¿niczka œwidnicka,
od 1297/99
ksiê¿na Dolnej Bawarii

Agnieszka
Wittelsbach

..

Beatrycze
Wittelsbach

(1301 - 7.12.1316)

(1302 - 29.04.1360)

ks. dolnobawarska,
zakonnica w klasztorze
Seligenthal /Landshut/

ks. dolnobawarska,
od 1321 hrabina Gorycji,
..
x hr. Henryk II von Gorz

Stefan I Wittelsbach

1297/99

* 14.03.1271
+ 10.12.1310
ksi¹¿ê Dolnej Bawarii
(1294 - 1310)

Henryk XIV
Wittelsbach

(29.09.1305 - 1.09.1339)
ksi¹¿ê Dolnej Bawarii
(1310 - 1339),
x 1328 ks. czeska
Ma³gorzata Luksemburska

El¿bieta
Wittelsbach

Otto IV Wittelsbach

(1306 - 25.03.1330)
ks. dolnobawarska
od 1325 ks. Austrii
x ks. Otton Habsburg

(3.01.1307 - 14.12.1334)
ksi¹¿ê Dolnej Bawarii
(1310 - 1334),
x 1324
..
hr. Richarda von Julich

(1322 - 17.3.1338)

(29.11.1329 - 20.12.1340)

Jan I Wittelsbach

Henryk Wittelsbach

Fryderyk II Habsburg

Leopold II Habsburg

hrabia Gorycji (1323-1338),
m¹¿ ksiê¿niczki austriackiej
Anny Habsburg

ksi¹¿ê dolnobawarski,
(1339-1340),
od 1339 m¹¿ Anny Bawarskiej

ksi¹¿ê dolnobawarski

ksi¹¿ê Austrii, Styrii i Karyntii
(1339 - 1344)

ksi¹¿ê Austrii, Styrii i Karyntii
(1339 - 1344)

Jan Henryk von Gorz

(1330 - 25.04.1330)

Andrzej Dobkiewicz

(10.02.1327 - 11.12.1344)

(1328 - 10.18.1344)

.

Albrecht Wittelsbach
(1332 - 1340)

ksi¹¿ê dolnobawarski

Potomkowie Judyty świdnickiej

Świdnica, 2017
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PIENIĄDZ ZASTĘPCZY
W ŚWIDNICY

P

ieniądz zastępczy to jedna z form
środków płatniczych, które co
jakiś czas pojawiają się w obie-

gu. Najogólniej można to ująć, że są to
wszelkie ograniczone czasowo i przestrzennie w swej cyrkulacji znaki płatnicze w formie monet i bonów, wydawane
z powodów rynkowych na odmiennych
zasadach

niż

pieniądz

państwowy1.

Pierwsze tego typu środki pieniężne pojawiły się na terenie Świdnicy na przełomie XIX i XX w. Dokładna data tego
wydarzenia nie jest możliwa do ustalenia
ze względu na brak dokumentów źródłowych, ale na podstawie zachowanych
artefaktów możemy stwierdzić, że jedną
z pierwszych monet zastępczych na terenie dawnej stolicy Księstwa Świdnickiego wydała znana ówcześnie w mieście
firma handlowa J. G. Scheder sel. Sohn.
Dziś znamy zaledwie jedną monetę wykonaną z mosiądzu o nominale 10 fenigów2. Moneta ta odznaczała się bardzo

Bon z oficerskiego obozu jenieckiego ze Świdnicy o wartości 1 marki - zbiory prywatne

dobrym wykonaniem, a jej zabezpiecze-

na również datować kolejną monetę

niem był rzadko spotykany nawet do

zastępczą ze Świdnicy. Był to w zasa-

dziś stempel wklęsło-wypukły. Na taką

dzie żeton lokalnej Wspólnoty Piwnej

wysoką jakość mógł sobie pozwolić tyl-

(Brau-Comunne). Wyemitowała

ko bardzo majętny emitent3, który do-

dla swoich potrzeb żeton wykonany

datkowo był pewien swojej mocnej po-

z miedzi o wartości 2 litrów piwa4.

zycji prawno-fiskalnej.

Kolejne

Tego typu środki płatnicze były wówczas

w Świdnicy pojawiły się dopiero w koń-

z punktu widzenia obowiązującego pra-

cowych latach I wojny światowej. Na

wa nielegalne, a mimo tego znalazły

terenie miasta w tym czasie funkcjo-

się w obiegu. Na ten sam okres moż-

nowało kilka obozów jenieckich. Na
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zastępcze

środki

ona

płatnicze

1

ich terenie istniał – ze względów bez-

kości, w jakiej opłacani byli oficerowie

pieczeństwa - zakaz obiegu oficjalnych

własnej armii. Dzięki takiej informacji

środków płatniczych. Był on co prawda

dziś możemy na tej podstawie ustalić,

ogłoszony pod sam koniec wojny, ale

że w świdnickich jenieckich obozach

wiadomo, że w obozach obiegały już

oficerskich trzymano oficerów średniej

wcześniej, obok oficjalnych pieniędzy,

rangi5.

także obozowe pieniądze zastępcze. Na

W 1918 r. na ogólnym rynku brakowa-

terenie świdnickiego obozu jeńców wo-

ło niemalże wszystkiego, w tym także

jennych w obiegu znalazły się monety

i oficjalnych środków płatniczych. Aby

wykonane z żelaza o nominałach 10, 20

temu zaradzić i ulżyć lokalnej społecz-

i 50 fenigów oraz 1, 3 i 5 marek. Ich

ności w robieniu codziennych zakupów

emitentem była kantyna obozu jeńców

w obiegu zaczęły pojawiać się bony za-

wojennych (Kriegsgefangenen Kantine).

stępcze. Z tego okresu znamy bony wy-

Z kolei na terenie oficerskiego obozu

dane przez piekarza Konrada Bischoffa

jenieckiego emitentem pieniądza obo-

(Brot und Feinbäckerei). Wyemitował

zowego był komendant obozu. Wydał

on trzy bony o wartościach 1, 2 i 5 feni-

on papierowe bony obozowe o nomina-

gów. Niestety bony te nie mają podanej

łach 1, 2, 5, 10 i 50 fenigów oraz 1, 2,

daty ani wprowadzenia do obiegu, ani

5 i 10 marek. Nie trudno zauważyć, że

ich wycofania. Jednak ze względu na ich

w przypadku jeńców największa wartość

wartość możemy przyjąć, że funkcjono-

obozowych pieniędzy wynosiła 5 marek,

wały one najpóźniej do jesieni 1918 r.

a w przypadku obozu dla oficerów dwa

Bony te były drukowane jednostron-

razy więcej czyli 10 marek. Wynikało to

nie, odznaczały się bardzo ubogą szatą

m.in. z zapisów Konwencji Genewskiej,

graficzną i nie posiadały jakichkolwiek

na mocy której oficerowie wzięci do nie-

zabezpieczeń. Wynikało to zapewne

woli nie mogli pracować na rzecz państwa

z tego, że najprawdopodobniej korzy-

zatrzymującego (chyba że osobiście się

stali z nich wyłącznie klienci piekarni

o taką pracę zwrócą). Natomiast Kon-

pana Konrada, których on sam lub jego

wencja zobowiązywała państwo zatrzy-

pracownicy doskonale znali i nie było

mujące ich do wypłaty żołdu w wyso-

potrzeby zastosowania w nich jakichkolwiek elementów zabezpieczających
przed fałszowaniem. Zresztą sama ich
wartość nominalna zniechęcała potencjalnych fałszerzy do takiego działania.
Pod koniec wojny 1918 r. sytuacja zaopatrzenia rynku wewnętrznego była
dramatyczna. Brakowało wszystkiego,
począwszy od artykułów spożywczych
przez ubrania, opał i wszystko co potrzebne jest do życia. Aby ulżyć swoim
mieszkańcom w niedoborze pieniądza

Prywatny bon zastępczy piekarza Konrada Bischoffa o wartości 1 feniga - zbiory prywatne

2

na rynku, Magistrat Świdnicy wyemi-
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tował bony zastępcze o nominałach 25
i 50 fenigów oraz 10 i 20 marek. Weszły
one do obiegu 28 listopada 1918 r.
Emisja tych bonów była bardzo dobrze
przygotowana. Wydrukowano je na papierze posiadającym znak wodny, miały
skomplikowany rysunek nawiązujący
do elementów architektury miasta, mikrodruk, numer kontrolny serii oraz
stosunkowo rzadko spotykane zabezpieczenie w postaci tzw. suchej pieczęci
(bony markowe). Warto również wspomnieć, że pieniądze te nie mogły być
wydane w tym czasie w dowolnej ilości
i to bez jakiegokolwiek nadzoru. Uwaga
ta dotyczyła w tym czasie w zasadzie jedynie poważnych emitentów, takich jak
choćby Świdnicki Urząd Miejski. Przed
wprowadzeniem swoich pieniędzy, ich
wystawca musiał wpłacić równowartość
planowanej emisji na nieoprocentowane konto, wskazane przez odpowiednie
władze fiskalne, które stanowiło formę
zabezpieczenia, przed ingerencją w ogólnopaństwowy system finansowy. A mó-

Awersy bonów (25 fenigów i 10 marek) wydanych przez Magistrat Świdnicy w listopadzie
1918 r. - zbiory prywatne

wiąc wprost, chodziło o to, aby lokalni
ważni emitenci nie mogli wprowadzać

blemów związanych z brakiem gotówki

do obiegu w dowolny i niekontrolowa-

na rynku.

ny sposób znacznych ilości dodatkowych

Należy zaznaczyć, że chociaż magistrac-

środków pieniężnych i w ten sposób nie

kie bony o wartościach fenigowych były

zaburzali polityki pieniężnej prowadzo-

w tym czasie bonami o niewielkiej sile na-

nej przez władze centralne. Mali emi-

bywczej, a bony 10 i 20-markowe były pie-

tenci, jak choćby wyżej wspomniany

niędzmi wysoko nominałowymi, to jedne

Konrad Bischoff, których emisje można

i drugie były w tym czasie pieniędzmi o wy-

szacować na maksimum kilkadziesiąt

jątkowej wartości zarówno pod względem

lub kilkaset marek, nie mogli zagrozić

opracowania graficznego, estetyki i jakości

w żaden sposób całemu systemowi na-

wykonania a także posiadały najlepsze

wet w skali mikro. Stąd też nie wymaga-

z możliwych zabezpieczenia przed fał-

no od nich takich procedur dotyczących

szowaniem To bardzo dobrze świadczy

zabezpieczeń wartości emisji, jak od du-

o ówczesnych władzach miasta, które

żych emitentów. Naturalnie wynikało to

nawet w tak trudnych czasach potrafiły

w tym czasie z panujących wówczas pro-

wydać własne, lokalne pieniądze w taki
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z tym, że bony 25 fenigowe oznaczone
numerami od 1 do 10 tys. musiały być
zamieniane w tym czasie na bony 50-fenigowe w ilości 50 tys. sztuk. Przy tym
podaje się datę 25 stycznia 1919 r.7 Ta
zamiana miała być dokonana na reprintach bonów 50-fenigowych. Istnieje
jednak dość poważna przesłanka, aby
powyższą operację zaliczyć do działalności zarobkowej Magistratu. W tym
czasie w całych Niemczech rozwinął się
ogromny ruch kolekcjonerski związany
z gromadzeniem pieniędzy zastępczych.
Zbierano niemalże na potęgę, każdy walor w wielu odmianach, ze stemplami,
w różnych odcieniach barw itd. był niemalże natychmiast wyławiany z rynku,
a samo ogłoszenie o planowanej emisji
elektryzowało wszystkich kolekcjonerów, którzy starali się ze wszystkich sił
dostać do swojej kolekcji kolejny egzemplarz. Mając to na uwadze emitenci
pieniędzy zastępczych zaczęli wykorzystywać zaistniałą sytuację i sprzedawać
emitowane wcześniej i te na bieżąco wyAwers i rewers bonu o wartości 10 fenigów Powiatowej Kasy Oszczędności ze Świdnicy z
datą 25 września 1920 r. - zbiory prywatne

dawane swoje bony i monety zastępcze.
Dlatego też dziś możemy spotkać w specjalistycznych kolekcjach bony opatrzo-

sposób, aby przyniosły one wszystkim

ne pieczęcią unieważniająca ich ważność

mieszkańcom poczucie pewności i bez-

(znane są m.in. takie bony 10-markowe

pieczeństwa w obrocie pieniężnym. We-

ze Świdnicy). Normalnie, po wycofaniu

dług H. Adlera bony markowe obiegały

z obiegu, jakikolwiek pieniądz papiero-

w mieście do 15 lutego 1919 r., choć

wy jest komisyjnie niszczony, a skoro

w niektórych katalogach podawana jest

wraca na rynek, to oznacza, że nie peł-

data do 2 lutego 1919 r. Może to wy-

ni już roli środka obiegowego, a jedy-

nikać z tego, że samo ogłoszenie o ich

nie waloru kolekcjonerskiego. Zatem

wycofaniu mogło ukazać się faktycznie

wprowadzenie „starej” emisji do obiegu

2 lutego, ale ze skutkiem utraty ich waż-

bez zachowania dotychczasowych zasad

ności dwa tygodnie później, dając tym

świadczy o przeznaczeniu „nowej” emisji

samym czas mieszkańcom miasta na re-

wyłącznie dla celów komercyjnych. Przy

alizację tych bonów. Według H. Adlera

ustalaniu czy dana emisja służyła do ce-

bony fenigowe miały być dalej w obiegu,

lów obiegowych czy kolekcjonerskich

6

4
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można poznać m. in. po stanie zacho-

ruje jej wartość 1 marki (w tym czasie

wania samych bonów. Te obiegowe są na

w obiegu nie używano już monet 1-fe-

ogół mocno zniszczone i często zgięte na

nigowych)8. Z datą 25 września ukazały

pół lub złożone na cztery części. Te ko-

się na terenie Świdnicy kolejne bony za-

lekcjonerskie są pięknie zachowane, bez

stępcze. Ich emitentem była Powiatowa

zgięć i jakichkolwiek uszczerbków.

Kasa Oszczędnościowa (Kreissparkasse).

W 1920 r. pomimo starań władz central-

Wydała ona dwa bony o nominałach 10

nych ilość pieniądza na rynku nie była

i 25 fenigów.

w pełni wystarczająca. Naturalnie mia-

Na tych bonach, na stronie głównej

ło to swoje odbicie w lokalnym obiegu

umieszczono siedzibę Kasy, a na odwro-

pieniężnym. Co jakiś czas pojawiały się

cie widok Ślęży. Pieniądze te nie po-

w różnych śląskich miastach emisje za-

siadały specjalnych zabezpieczeń, lecz

stępczych środków płatniczych. Z tego

wynikało to zapewne nie tylko z ich nie-

okresu można datować świdnicką mo-

wielkich wartości, lecz również z ograni-

netę zastępczą wydaną przez firmę A.

czenia kosztów ich wydania. Z datą 15

Hauptfleisch. Według książki adresowej

stycznia 1921 r. ten sam emitent wydał

z tego okresu możemy ustalić, że był to

kolejną serię bonów, jednak tym razem

rzeźnik prowadzący własny sklep mię-

wzbogacił ją o nominał 50 fenigów. Ona

sny. Wydał on monetę wykonaną z alu-

również nie posiadała specjalnych zabez-

minium o średnicy 25,2 mm. W górnej

pieczeń, a treścią nawiązywała do pierw-

części awersu tej monety umieszczono

szej edycji. W 1921 r. do obiegu pie-

literkę A z kropką, poniżej znajdował się

niężnego Świdnicy weszły jeszcze bony

napis Hauptfleisch, a na dole półokrą-

zastępcze dwóch emitentów. Jesienią

gły napis SCHWEIDNITZ. Na rewersie

tego roku ukazały się bony znaczkowe

umieszczono cyfrę 1, co zapewne suge-

firmy Adolfa Thiela u. Söhne o wartości

Awers i rewers bonu znaczkowego firmy Adolf Thiel u. Söhne o wartości 50 fenigów - zbiory prywatne
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ciami firmowymi i w taki sposób przejmowali na siebie obowiązek ich wykupu.
W 1922 r. zaopatrzenie ludności w środki płatnicze zdecydowanie się polepszało. W takiej sytuacji Rada Miejska
w Świdnicy wydała zarządzenie na mocy
którego z dniem 31 stycznia utraciły ważność wszystkie bony miejskie.
Jednak kilka dni wcześniej (w dniach
od 25 do 27 stycznia) w mieście odbyły się uroczyste obchody 100-lecia
świdnickiego teatru. Z tej okazji ukazały się wydane prywatnym sumptem
kolekcjonerskie bony zastępcze upamiętniające to wydarzenie. Miały one
wartość 25 i 50 fenigów. Co ciekawe,
aby nie mieć kłopotów związanych
z emisją tych w dalszym ciągu nielegalnych pieniędzy, ich wydawca postanowił
nadrukować dodatkowo na nich napis
informujący o tym, że bony te nie są
środkiem płatniczym i nie mogą być wykorzystywane w tym celu.
17 lipca 1922 r. weszła życie ustawa, na
mocy której wszelki pieniądz zastępczy
wydawany od tej pory w Niemczech
miał być przyjmowany w obiegu na
Awers i rewers bonu o wartości 50 fenigów wydany z okazji 100-lecia istnienia teatru w
Świdnicy. Na stronie głównej w dolnej części widoczny jest napis informujący
o nieważności bonu w obiegu - zbiory prywatne

równi z pieniądzem oficjalnym. Oznaczało to, że po raz pierwszy w historii
pieniądza ta forma środka płatniczego

5, 10, 25 i 50 fenigów . Firma ta zajmo-

była uznana przez władze centralne jako

wała się handlem artykułami wyposaże-

pełnoprawny pieniądz obiegowy. Akt

nia domu oraz wykonywaniem instalacji

ten nie był ukłonem w stronę wydaw-

wodnych i gazowych.

ców pieniądza zastępczego, ale zwiasto-

Do 31 grudnia 1921 r. w obiegu znajdo-

wał nadchodzące problemy związane

wały się bony zastępcze o wartości 50 feni-

z turbulencjami, jakie miały nastąpić

gów firmy Paula Herzena . Były to bony

w obiegu pieniężnym w Niemczech

drukowane w centrali korporacji Edeka,

w nadchodzących miesiącach. Pomimo

o ustalonym wzorze i wartości, a następ-

tego zagrożenia w 1922 r. na terenie

nie przekazywane do jej współpracowni-

Świdnicy nie pojawiły się nowe wyda-

ków na terenie Niemiec. Oni zaś na ich

nia bonów zastępczych. Dopiero latem

odwrocie stemplowali je swoimi pieczę-

1923 r. weszły do obiegu bony dwóch

9

10
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Bon stałowartościowy o wartości 5 marek w złocie wydany przez Urząd Miasta Świdnicy z dnia 22 listopada
1923 r. - zbiory prywatne

instytucji finansowych. Były to Miejska

stopadzie 1923 r., kiedy to za 1 dola-

Żyro-Kasa i Powiatowa Żyro-Kasa, które

ra amerykańskiego urzędowo płacono

w dniu 16 sierpnia wprowadziły do obie-

4,2 bln marek. Dla lepszego zobrazowa-

gu pieniądz zastępczy w formie własnych

nia ówczesnych cen należy dodać, że za

czeków o nominałach 1 i 2 milionów

1 kg mięsa w tym czasie płacono oficjalnie

marek. Aby nakłonić ludność miasta

3 mld marek, a dziesięć jajek kosztowało

i powiatu do nowych środków płat-

19,5 mld marek. W tej sytuacji robie-

niczych

ukaza-

nie codziennych zakupów było nie lada

ło się następujące ogłoszenie: Pro-

matematycznym wyzwaniem. Aby ulżyć

simy

świdnickiej

ludności w tych ciężkich czasach Urząd

i posiadaczy ziemskich powiatu świd-

Miasta Świdnicy wprowadził do obiegu

nickiego, aby zechcieli oni przyjmo-

pieniądz stałowartościowy o nominałach

wać płatności w formie czeków i aby

50 fenigów w złocie oraz 1 i 5 marek

zdecydowali się na pozostawienie ich

w złocie. Bony te weszły do obiegu

w obiegu do czasu likwidacji deficytu

z datą 22 listopada 1923 r.

środków płatniczych11. I rzeczywiście sy-

Ze względu na realizowaną w tym czasie

tuacja w zakresie pokrycia zapotrzebo-

w Niemczech reformę walutową, tego

wania w pieniądz na rynku pogarszała

typu pieniądze musiały być sukcesyw-

się początkowo z miesiąca na miesiąc,

nie wycofywane z obiegu. Świdnickie

potem z tygodnia na tydzień, aż w koń-

stałowartościowe bony markowe miały

cu z dnia na dzień. Inflacja przeobra-

być wycofane z obiegu do 31 marca, zaś

ziła się w hiperinflację, a ceny rosły do

bon 50 fenigów w złocie do 30 kwietnia

niespotykanych

wartości.

1924 r. Należy jednak zaznaczyć, że tego

Apogeum tego stanu nastąpiło w li-

typu bony były bardzo chętnie przyjmo-

w

lokalnej

świat

prasie

finansjery

wcześniej
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wane przez ludność i cieszyły się dużą

o pieniądzu zastępczym wydawanym

popularnością i zaufaniem. W lokalnym

w dawnej stolicy księstwa świdnickiego.

obiegu funkcjonowały aż do 1933 r.

Janusz Kujat

i dopiero wtedy nastąpił ich prawny zakaz używania jako środka płatniczego.
Z tego okresu mamy informacje o jeszcze jednej emisji pieniądza zastępczego
ze Świdnicy, jednak trudno dziś ustalić

1)

2)

emitenta, bowiem panują w tym zakresie spore rozbieżności. Jeden z autorów
katalogu podaje, że bony o wartościach
10, 20 i 50 mld marek z datą 30 października 1923 r. wydała Powiatowa
Żyro-Kasa12, inny przypisuje to wydanie

3)

firmie Kunstwollfabrik Tikotin A.G. (po
1945 r. Świdnickiego Zakłady Przemysłu Wełnianego Siwela)13.

4)

Wiadomo jedynie, że były one w formie
czeków, co bardziej zbliża te emisję do

5)

Powiatowej Żyro-Kasy, jako potencjalnego emitenta.
Pieniądz zastępczy jest w dalszym ciągu wielką zagadką dla jego badaczy
i kolekcjonerów. W dalszym ciągu
ujawniane są nieznane dotąd wydania bonów i monet zastępczych, ja-

6)
7)
8)
9)

kie pojawiały się w tamtych czasach
w lokalnym obiegu. Dlatego też nie
można wykluczyć, że za jakiś czas zaistnieje

konieczność

uzupełnienia

niniejszego artykułu o kolejne odkrycia, które uzupełnią naszą wiedzę

Świdnica, 2017

8

10)
11)
12)
13)

J. A. Kujat, Pieniądz zastępczy na terenie
rejencji wrocławskiej w latach 1914-1924,
Świebodzice 2012, s. 21.
Początkowo monetę datowano na przełom
1914/1915 r., ale dalsze prace badawcze
prowadzone w tym zakresie doprowadziły
do nowych ustaleń. Prywatne monety
z mosiądzu w tym czasie pojawiały się dość
sporadycznie i w okresach tzw. mini kryzysów
w latach 1890-1910. J. A. Kujat, Z monetą
przez wieki [w:] Monety zastępcze na Śląsku
i ich datowanie, Wrocław 2014, s. 85-96.
Firma J. G. Scheder sel Sohn istniała
w Świdnicy od 1773 r. i zajmowała się handlem artykułami spożywczymi i kolonialnymi,
i obok firmy o. Goldmann była potentatem
na rynku swej branży.
J. A. Kujat, Zastępcze znaki płatnicze w powiecie świdnickim w latach 1914-1924, Rocznik
Świdnicki 2001, s. 84.
W pobliskiej Piławie Górnej na terenie oficerskiego obozu jenieckiego w obiegu były bony
obozowe o nominałach do 20 marek, co może
wskazywać, że ten obóz był przeznaczony dla
oficerów wyższych rang.
Taką datę podaje A. Geiger, Deutsches Notgeld,
Regenstauf,2003, s. 428.
www.horst-adler.de
J. A. Kujat, Zastępcze znaki płatnicze w powiecie
świdnickim, Rocznik Świdnicki 2003, s. 91.
J. A. Kujat, Znaczek jako element pieniądza
zastępczego na Śląsku w latach 1914-1924,
Przegląd Numizmatyczny, nr 3/2003,
Gdańsk, s. 51.
K. Lindman, Behelfszahlungsmittel der Edeka,
2014, s. 37.
www.horst-adler.de
H. Meyer, Das Papiernotgeld von Schlesien
1914-1924, Berlin 1975, s. 105.
A. Keller, Das Notgeld der deutscher Inflation
1923, München 1975, s. 67.
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STAWY W ŚWIDNICY

W

całkowitej powierzchni
miasta (2176 ha) grunty pod wodami zajmują

54 ha, tj. 2,5%. Najwięcej, bo 1231 ha,
tj. 56,6% stanowią grunty zabudowane
i zurbanizowane1. Przez Świdnicę przepływa kilka cieków melioracji podstawowych. Zasadniczy: rzeka Bystrzyca
(główna zlewnia miejska); mniejsze: potok Witoszówka, potok Jabłoniec, rów
melioracyjny R-A o dawnej nazwie Wapienniczka oraz inne drobne cieki o niewielkiej roli.
W Parku Centralnym znajdują się

dzaj obiektu wodnego, hydronimu:

sztuczne zbiorniki wodne, stworzone

płytki zbiornik wodny powstały przez

do celów dekoracyjno-rekreacyjnych

sztuczne

w końcu XIX w. Stanowią integral-

rzeki, najczęściej w celu hodowli ryb) 2.

ną część Parku Centralnego i zostaną

Omówione zbiorniki nie są więc kla-

uwzględnione przy omawianiu par-

sycznymi stawami, jednak potocznie

ków miejskich. Inną rolę spełniają sta-

przyjęte i używane nazwy zdetermi-

wy przedstawione w poniższym tekście.

nowały takie ujęcie. Bardziej pasowa-

Właściciele nie planują tam żadnych

łaby tutaj nazwa jezioro, bo to rodzaj

zmian w dającej się przewidzieć przy-

obiektu wodnego, woda stojąca: natu-

szłości. Tutaj zachodzą zmiany natural-

ralny śródlądowy zbiornik wodny lub

ne bardzo powoli i długotrwale. Są to

nazwa zbiornik wodny.

zatamowanie

Wysepka dwóch drzew
dodaje uroku
stawowi Kozła
(fot. W. Łabęcki)

(zastawienie

w pewnym sensie stawy naturalne (rozlewiska wody gromadzącej się w zagłę-

Staw Kozła

bieniach terenu powstałych w miejscu

Na Zawiszowie, w połowie ulicy Księdza

wcześniejszej działalności ludzkiej).

Prałata Dionizego Barana w Świdnicy,

Nazwa staw, podobnie jak woda, stru-

w otulinie malutkiego grądu, blisko pola

mień, jezioro wywodzi się z leksyki

dzierżawionego przez świdnicką Rol-

słowiańskiej. Nazwa standaryzowana

niczą Spółdzielnię Produkcyjną i łąki,

określa staw jako wodę stojącą, ro-

znajduje się oczko wodne.
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ki ryb; m.in.: amury, karasie złociste,
karpie, kiełbie, leszcze, liny, okonie,
płocie, szczupaki, tołpygi, uklejki.
W stawie znajdują się żółwie. Można
domniemywać, że są to amerykańskie
żółwie czerwonolice, zwane także czerwonouchne lub ozdobne. Ten rodzaj
żółwia potrafi przystosować się do nietypowych warunków, przeżył i zaczął
się rozmnażać.
Na wodzie i w roślinności spotkać można kurkę wodną i dzikie kaczki.
Na planie miasta opisany teren należy
do osiedla Piastów3.
Fragment stawu Kozła (fot. W. Łabęcki)

Hycel
W prostej linii od Stawu Kozła, w odległości około 500 m jest położony większy
zbiornik wodny powszechnie znany jako
Hycel, rzadziej - Hyclówka. Hycel położony jest pomiędzy firmą Colgate-Palmolive a ul. Komunalną. Ma powierzchnię 0,464 ha. Nazwa Hycel pochodzi
od dawnej siedziby hycla, osoby zwanej także rakarzem, który zajmował się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt,
głównie psów i kotów. Ponad pięćdziesiąt lat temu dzieci, młodzież z miasta
przychodziła tutaj popływać, opalać się
i bawić. Akwen był rekreacyjnym rajem.
W latach osiemdziesiątych XX w. było

Młoda kurka wodna
próbuje unieść się z wody
(fot. W. Łabęcki)

2

Akwen nie ma formalnej nazwy i nikt

tutaj kąpielisko, miejsce wypoczynku.

go nie dzierżawi. Kiedyś dzierżawcą

Dojazd do Hycla zapewnia droga grun-

akwenu był Tadeusz Kozioł. Zapewne

towa złej jakości, zwana ul. Komunalną.

dlatego część wędkarzy nazywa zbior-

Na starych mapach nie ma tego zbiornika.

nik Stawem Kozła. Ma powierzchnię

W tym miejscu oznaczona jest cegielnia

około 0,14 ha. Kwitnie grzybieniami.

Texas. Na mapie z 1909 r. - Dampfziegelei

Jeden z gatunków grzybieni – grzybie-

Texas (cegielnia parowa Texas), z lat trzy-

nie białe, zwyczajowo zwane nenufara-

dziestych XX w. - Ziegelei Texas. Hycel od

mi lub liliami wodnymi, to chroniona

lat dzierżawiony jest przez miejskie Koło

roślina lecznicza. Mniej jest grążeli

Polskiego Związku Wędkarskiego4. Na za-

żółtej. W stawie pływają różne gatun-

nieczyszczenie zbiornika wpływ mają ro-
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snące dookoła drzewa, m.in. dęby, których
liście opadają na dno i gniją oraz przynoszone tutaj śmieci i butelki. Zbiornik zarasta moczarką i byliną pałką. Roślinność
przy brzegu i w wodzie sprawia kłopoty.
Kwiaty moczarki wyrastają na długich
szypułkach, sięgając powierzchni wody.
W procesie fotosyntezy moczarka uwalnia
tlen do wody (dużą zaletą rośliny jest właśnie możliwość intensywnego natleniania
wodny), a jej rozgałęzione pędy stanowią
schronienie dla narybku i małych zwierząt
wodnych. Podobnie jak w stawie Kozła
jest wiele różnych gatunków ryb: karpi,
linów, karasi i sumików karłowatych systematycznie zwiększających swoją popula-

tarzu żydowskim, jest według „informacji

cję. Zbiornik jest zarybiany ze środków fi-

o noclegach w Świdnicy” zlokalizowany

nansowych własnych koła miejskiego oraz

w dzielnicy Hycel5. Do plotek można za-

Okręgu PZW Wałbrzych. Kuriozalne, ale

liczyć informację o zatopionym czołgu.

hotel Esperanto znajdujący się przy cmen-

Słyszy się także o podwójnym dnie stawu.

Hycel zarasta
(fot. W. Łabęcki)

Staw Hycel (na górze),
Staw Kozła (niżej) fragment planu
Świdnicy 1:9000,
(wyd. Wydawnictwo
Turystyczne PLAN)
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ne. Mimo podjętych prób, nie udało się
odkryć źródełka. Czterdzieści lat temu
od rzeki Bystrzyca do stawu przeprowadzono rurociąg na podstawie pozwolenia wodno-prawnego.
Staw nie jest akwenem ogólnodostępnym. Stanowi miejsce relaksu, rekreacji
i wędkowania pracowników RSP i ich
rodzin.

Użytkowaniem,

zarybianiem

i oczyszczaniem zajmują się członkowie spółdzielni. Przed laty staw pełnił
rolę zbiornika wodnego dla pobliskich
szklarni (6 ha); do podlewania roślin,
warzyw, krzewów.
Staw wykorzystywany i znany był już

Położenie stawu RSP na
planie Świdnicy 1:9000,
(wyd. Wydawnictwo
Turystyczne PLAN)

Staw Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej

przed wojną. Kilka lat po wojnie wydo-

Przy ulicy Kraszowickiej 45-47 znajduje

bywano stąd lód w dużych bryłach, aby

się Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna.

latem służył do mrożenia lodów (prze-

Spółdzielnia powstała w 1958 r. pod na-

chowywano go pod grubą warstwą tro-

zwą Rolniczy Zespół Produkcyjny „Wy-

cin).

zwolenie” w Kraszowicach.

Staw Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Świdnicy
(fot. W. Łabęcki)

Spółdzielnia jest m.in. właścicielem du-

Zbiornik wodny Witoszówka

żego zbiornika wodnego, zwanego tylko

Inny charakter niż opisane wyżej akwe-

Stawem o powierzchni 1,39 ha. Głębo-

ny ma zbiornik wodny Witoszówka,

kość do około 1,5 m. Nieraz poziom

usytuowany w mieście, przy ulicy Polna

wody był wyższy, nawet o 1 m. Zbiornik

Droga, wymieniony wcześniej w En-

miał swoje źródło, ale przez nieuwagę,

cyklopedii Świdnicy. Od lat Zalew Wi-

podczas nawożenia ziemi zostało zasypa-

toszówka jest rekreacyjnym miejscem
dla świdniczan i rezerwowym łowiskiem.
Użytkownikiem rybackim zalewu jest
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Wałbrzychu.
Skryte życie w osadach dennych prowadzą słodkowodne małże. Zidentyfikowana szczeżuja wielka to gatunek prawnie
chroniony, wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem. Małże te preferują płytkie eutroficzne (o dużej zawartości substancji
odżywczych) zbiorniki. Znajdowane są
dość licznie w siedliskach pochodzenia
antropogenicznego. Mięczaki mają cie-

4

S TAW Y W Ś W I D N I C Y

kawą biologię - w okresie rozrodczym
opiekują się potomstwem, albowiem
inkubują one swoje larwy we własnych
skrzelach

zewnętrznych.

Następnie

uwalniają je do wody w pobliżu przepływającej ryby. Larwy te, zwane glochidiami, aby dokończyć przeobrażenie przyczepiają się do skóry, płetw i skrzeli ryb
pasożytując na nich przez pewien okres.
Co prawda, małże prowadzą względnie
osiadły tryb życia, ale dzięki rybom,
organizmom o większej mobilności,
mogą się rozprzestrzeniać w środowisku wodnym. Obecność tych wodnych
mięczaków jest istotna dla życia innych

Nad zalewem żyje również ptactwo wod-

organizmów, dla których stanowią źró-

ne, a sam zbiornik to jedno z ulubionych

dło pokarmu albo siedlisko życia (puste

przez ornitologów miejsc na Dolnym

muszle małży są wykorzystywane przez

Śląsku. Oprócz łatwo rozpoznawalnych

bezkręgowce wodne jako kryjówki).

kaczek krzyżówek i łabędzi niemych,

Małże są doskonałymi filtratorami wody

można tutaj spotkać mewy białogłowe,

– oczyszczają ją z zawiesiny i poprawiają

mewy srebrzyste, mewy śmieszki, mewy

jej jakość. W 2014 r. obserwowano nad

trójpalczaste, wydrzyka ostrosternego.

Staw RSP w Świdnicy
(fot. W. Łabęcki)

Zalew Witoszówka to miejsce, gdzie
można uczyć się rozpoznawania gatunków dużych mew oraz odczytywać
obrączki ptaków, które przyleciały nad
zalew z różnych krajów Europy.
W 2016 r. Witoszówka zaczęła zmieniać
swoje oblicze. Rozpoczęło się zagospodarowanie zalewu z budową przystani
i organizacją wypożyczalni sprzętu płySzczeżuja wielka w wodach zalewu
(fot. W. Łabęcki)

wającego.
W XII-XVII w. stawy hodowlane za-

Zalewem Witoszówka masową śmierć

kładali właściciele majątków ziemskich

szczeżui wielkiej, z powodu tzw. przydu-

i miast. Stawy podnosiły wartość dóbr

chy (braku tlenu w wodzie). Na szczęście

oraz były źródłem dodatkowych docho-

nie wszystkie małże padły. W 2015 r.

dów, zwłaszcza stawy hodowlane. Obec-

można było obserwować przez lustro

nie stawy w Świdnicy służą rekreacji,

wody aktywną filtrację małży oraz wy-

upiększają otoczenie, a tereny przy sta-

raźnie widoczne ślady ich wędrówki na

wach tworzą układ zieleni wypoczynko-

jednej nodze po dnie zbiornika.

wej. Małe zbiorniki wodne przyczyniają
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Opisane zbiorniki wodne (Staw Kozła, Hycel, Staw RSP) nie są powiązane i uwzględniane w systemie zasobów
wodnych Świdnicy. Stosunki wodne
mogą zmienić się tutaj w wyniku procesów naturalnych (np. zmiany klimatu)
oraz ewentualnej gospodarczej działalności człowieka (zmiany antropogeniczne).

Wiesław D. Łabęcki
1)

się do zwiększenia retencji i stanu jako-

Zaobrączkowany łabędź
(fot. W. Łabęcki)

ści wód oraz różnorodności biologicznej

2)

szczególnie na obszarach miejskich. Stawy, jeziorka pełnią wiele pożytecznych
funkcji, m.in.: są ostoją roślin i zwierząt,
wodopojem zwierząt. Zagrożone gatunki mają swoje siedliska w bliskim otoczeniu zabetonowanych osiedli miasta.
Są magazynem wody, mogą służyć celom
przeciwpożarowym. Mają również walory krajobrazowe, pełnią funkcję este-

3)

4)

5)

Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Miasta Świdnica - na lata 2016-2019 z
perspektywą do 2023 r. Projekt, Świdnica,
2016, s. 13-14.
W wykazie nazw wód stojących powiatu
świdnickiego wymienione jest tylko jezioro
Zielone (Daisy). Zob.: Hydronimy, t. 1
cz. 2, Wody stojące, Warszawa, Główny Urząd
Geodezji i Kartografii, 2016.
Świdnica. Plan miasta, 1:9000, Wyd. 7, Jelenia Góra, Wydawnictwo Turystyczne PLAN,
2014.
Najstarsza zachowana w archiwum Koła PZW
Świdnica umowa pochodzi z 18 października
1963 r.
Hotel Świdnica Hycel. Hotele w Świdnicy na
Hyclu [w:] [online] Noclegi w Świdnicy [dostęp
20 czerwca 2016], dostępny w www:
http://www.eholiday.pl

tyczną oraz pozytywną rolę edukacyjną,
kształtują postawy ekologiczne.
Kaczki na zalewie
(fot. W. Łabęcki)

Świdnica, 2017
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ŻYDZI
W ŚREDNIOWIECZNEJ
ŚWIDNICY

N

a ziemiach polskich Żydzi po-

jeszcze tzw. getta, które pojawiły się w euro-

jawili się już w X-XI w. Byli to

pejskich miastach na przełomie XV i XVI w.

jednak albo stosunkowo nie-

jako miejsca osiedlenia przymusowego lud-

liczni osadnicy albo jednostki przybywające

ności żydowskiej). W Świdnicy ukształtowały

z zewnątrz w celach handlowych. Więk-

się dwa skupiska ludności żydowskiej. Pierw-

szy napływ ludności żydowskiej nastąpił

sze, prawdopodobnie starsze, znajdowało się

w pierwszej połowie XII w. w związku z prze-

w rejonie ówczesnej ulicy Garncarskiej zwa-

śladowaniami, związanymi z ruchem kru-

nej też Żydowską (obecnie Budowlana) oraz

cjatowym, szczególnie na terenie Niemiec.

Różanej. Drugie było skoncentrowane w re-

Miejscem najwcześniejszego i zarazem naj-

jonie ulic: Siostrzanej, Bednarskiej (dziś Te-

liczniejszego osadnictwa stał się Śląsk. Kiedy

atralna) i Piotrowej (dziś Bohaterów Getta).

Żydzi pojawili się w Świdnicy nie wiemy, ale

Pierwszy rejon zamieszkiwała ludność raczej

już w pierwszej połowie XIII w. mamy po-

uboższa, głównie rzemieślnicza. Tu praw-

twierdzenie istniejącej tu gminy żydowskiej.

dopodobnie znajdowała się też pierwsza sy-

Ludność żydowska w średniowiecznych

nagoga. Rejon drugi zamieszkiwali głównie

miastach osiedlała się w zwartych skupiskach

Żydzi zamożni, kupcy, finansiści, właściciele

zwykle w sąsiedztwie synagogi (nie były to

ziemscy. Byli tu przemieszani z ludnością

Osadnictwo żydowskie
na ziemiach polskich
w XIII-XIV w.
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i Grodzką, a więc poza obszarami zamieszkanymi przez Żydów. Plac udostępniono zaułkiem łączącym do dziś obie ulice. Gmina
posiadała własny cmentarz, zlokalizowany
poza miastem, przy drodze do Strzegomia,
prawdopodobnie w rejonie tzw. „Żydowskiej Łąki”. Miał to być cmentarz dla Żydów
z terenu całego księstwa. Zachowały się trzy
czternastowieczne stele nagrobne (macewy),
które można obejrzeć w Muzeum Dawnego
Kupiectwa.
W średniowieczu Żydzi osiedlali się niemal wyłącznie w miastach. Zajmowali się
głównie operacjami finansowym, handlem
i rzemiosłem. Często pełnili w kancelariach
książęcych funkcję doradców finansowych,
poborców podatków, prowadzili mennice
– stąd zwano ich często „sługami skarbu”.
Trudnili się na wielką skalę lichwą, której
nie było wolno uprawiać chrześcijanom.
Pożyczali duże sumy nawet książętom, którym z reguły brakowało pieniędzy. Władcy
spłacali zaciągnięty kredyt oddając kredytodawcy na pewien czas dochody z określonej
miejscowości. Na przykład książę Henryk jaworski zastawił Jakubowi z Wrocławia miasto Lwówek a ściśle dochody z pobieranych
od tamtejszych mieszczan podatków. Tenże
sam Lwówek zastawił w 1348 r. Jakubowi ze
Strona z XV-wiecznej
Biblii hebrajskiej

2

chrześcijańską. Te dwa regiony znajdowały

Świdnicy Bolko II z tytuł pożyczki 176 grzy-

się na obrzeżach ówczesnego miasta, w po-

wien1. Na lichwiarzy patrzono niechętnie,

bliżu murów i były od siebie oddzielone jego

ponieważ od pożyczanych sum pobierali wy-

centralną częścią zamieszkałą przez bogatych

soką prowizję, dochodzącą nawet do 50%.

mieszczan chrześcijańskich. W drugiej po-

Żydzi często zajmowali się handlem. W X

łowie XIV w. osadnictwo żydowskie zaczęło

i XI w. pośredniczyli w handlu niewolnika-

wychodzić poza te rejony lokując się także

mi, później zajmowali się zarówno handlem

na ulicy Wysokiej (dziś Kazimierza Pułaskie-

lokalnym jak i tranzytowym. Obok zamoż-

go) czy Kotlarskiej. Wynikało to zapewne

nych kupców występowali w tej grupie rów-

z wzrostu siły i znaczenia żydowskiej gminy.

nież drobni kramarze a nawet domokrążcy.

Charakterystycznym przejawem tego pro-

Odrębną grupę stanowili sprzedawcy koszer-

cesu była budowa nowej synagogi (1379-

nej żywności, szczególnie mięsa i chleba.

1380) na placu pomiędzy ulicami Kotlarską

Wielu Żydów trudniło się rzemiosłem. Naj-
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częściej byli to krawcy, szewcy, producenci
sukna, producenci żywności, szczególnie
koszernej (rzeźnicy, kucharze, piekarze,
młynarze, prowadzący wyszynk koszernych
win). Z innych specjalności należy wymienić lekarzy i pisarzy. Szczególnie lekarze żydowscy cieszyli się dobrą opinią. Żydowscy
rzemieślnicy byli niezależni od organizacji
cechowych. Kupcy i rzemieślnicy żydowscy
stanowili konkurencję dla chrześcijańskich,
co powodowało narastającą niechęć ze strony chrześcijan.
W omawianym okresie Żydzi mogli na Śląsku posiadać majątki ziemskie. W rękach
żydowskich znajdowały się na przykład
w XIV w. dobra w Cierniach, Słotwinie, Kraszewicach, Kleczkowie i na Krowiej Górze .
2

Władcy europejscy na ogół doceniali rolę
Żydów w rozwoju gospodarki i otaczali ich

Macewa córki Beniamina, zmarłej w 1371
lub w 1372 r. - zbiory Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy (fot. F. Grzywacz)

Macewa Druchny zmarłej w 1362 r. zbiory Muzeum Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy (fot. F. Grzywacz)

opieką, co jednak nie chroniło przed powtarzającymi się pogromami i prześladowania-

darcze, organizacyjne i kulturowo-religijne

mi. Żydzi posiadali odrębny status prawny.

wszystkich gmin żydowskich w jego dziel-

Nie podlegali sądownictwu miejskiemu tyl-

nicy. Dokument ten wyłączał Żydów spod

ko bezpośrednio książęcemu czy królewskie-

działania prawa miejskiego, zapewniał swo-

mu.

bodę handlu i operacji kredytowych, zapew-

Na ziemiach polskich podstawy prawne

niał swobodę działania żydowskich gmin,

dla ludności żydowskiej uregulował Sta-

gwarantował bezpieczeństwo osób mienia

tut Kaliski wydany w 1264 r. przez księcia

oraz praktyk religijnych, poddawał Żydów

wielkopolskiego Bolesława Pobożnego. Ure-

sądownictwu książęcemu. Na marginesie

gulował on podstawowe problemy gospo-

warto wspomnieć, że Statut wywołał wielkie
niezadowolenie polskiego duchowieństwa.
Stał się jednak wzorem regulacji prawnych
dla innych książąt, w tym także śląskich.
Książęta śląscy również udzielali Żydom wielu uprawnień i przywilejów. Już w roku 1285
Henryk IV Probus zwolnił świdnickich Żydów od podatków z posiadanych przez nich
dziedzicznych parceli a także od posług miejskich. Mieli wnosić jedynie opłaty na budowę murów miejskich i pełnić warty, od któ-

Macewa Izaaka zmarłego w 1391 r. - zbiory
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
(fot. F. Grzywacz)

rych mogli się zresztą wykupić. Przywilej ten
potwierdził książę Bolko I w 1295 r. dodając
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Torturowanie hostii w
synagodze - centralna część
„tryptyku żydowskiego”
w baptysterium świdnickiej
katedry (fot. M. Buczma)

4

wyłączenie Żydów spod jurysdykcji sądów

i szames3. Podatki nakładano nie na poszcze-

miejskich. Przywilej ten potwierdził z kolei

gólnych członków wspólnoty, ale na gminę

w 1328 r. Bolko II. Jednakże radzie miejskiej

a ta decydowała o ich podziale. Mogła też

udało się przeforsować w tym samym roku

zwolnić od podatku swego członka znajdu-

obowiązek płacenia przez Żydów podatku

jącego się w trudnej sytuacji materialnej. Do

zwanego szosem na rzecz księcia na równi

kompetencji sądu gminnego należały przede

z mieszczanami.

wszystkim sprawy handlowe oraz moralno-

Podstawową jednostką organizacyjną spo-

-obyczajowe.

łeczności żydowskiej była gmina. Była ona

Głównym ośrodkiem życia religijnego i spo-

ośrodkiem szeroko pojętej władzy. Do jej

łecznego gminy była synagoga. Jej rola nie

kompetencji należały: sprawy administra-

ograniczała się do obrzędów religijnych.

cyjne, ustalanie obowiązujących norm praw-

Stanowiła ośrodek kształcenia talmudyczne-

nych, sądownictwo i egzekwowanie kar

go, kreowała obyczaje, służyła, jako miejsce

(z możliwością odwoływania się do książęce-

spotkań i dyskusji, była strażnicą praw i mo-

go sądu dworskiego) a także regulacje pro-

ralności, miejscem karania występków i grze-

blemów moralno – obyczajowych. Gmina

chów, przekazywania gminnych informacji

miała dużą autonomię, ponieważ nie miała

oraz podejmowania decyzji i sporządzania

nad sobą żadnych jednostek nadrzędnych

umów handlowych. Na czele synagogi stał

a książęta nie ingerowali w jej kompetencje.

rabin, zwierzchnik duchowny, odgrywający

Gminą zarządzała rada, w skład której wcho-

czołową rolę w życiu wspólnoty i jej najwyż-

dzili: przewodniczący, rabin (często on prze-

szy autorytet. Przy synagodze istniała najczę-

wodniczył gminie), dwaj sędziowie, skarb-

ściej szkoła talmudyczna.

nik oraz kilku członków odpowiedzialnych

Pierwsza synagoga w Świdnicy była zloka-

za różne sprawy. Ponadto nauczyciel, kantor

lizowana prawdopodobnie w rejonie uli-
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cy Budowlanej, najwcześniejszym rejonie
osiedlenia ludności żydowskiej. Nie mamy
o niej niestety żadnych informacji. Nową
wybudowano, jak wspomniałem wyżej,
w latach 1379-1380. Wiemy, że talmudyczna szkoła istniała w mieście już na przełomie
XIII i XIV w.
Niechęć wobec Żydów była charakterystycznym elementem średniowiecznych stosunków społecznych. Oskarżano ich o zabicie
Chrystusa, o sprowadzanie klęsk na chrześcijan, raził ich separatyzm, budziło zazdrość
bogactwo. W zachodniej Europie nakazy-

duchowieństwo, mimo że niektórzy papieże

wano im noszenie specjalnych, wyróżniają-

potępiali tego rodzaju praktyki. Przysłowio-

cych strojów i emblematów a od 2. połowy

wej oliwy do ognia dolał sobór bazylejski

XV w. zamieszkiwanie w wyodrębnionych

(1431-1445) zakazujący kontaktowania się

dzielnicach, tak zwanych gettach, Ulgi po-

chrześcijan z Żydami, prowadzenia wspól-

datkowe przyznawane przez władców bu-

nych interesów, oraz między innymi korzy-

dziły zazdrość i zawiść. W podsycaniu tej

stania z pomocy żydowskich lekarzy oraz

niechęci dużą rolę odgrywało chrześcijańskie

powierzania Żydom urzędów i godności.

Żydowska Łąka (Iuden
Wiese) - prawdopodobne
miejsce średniowiecznego
żydowskiego cmentarza na północ od miasta

Postanowienia soboru zamykały też Żydom
drogę do studiów.
W momentach kumulacji niechęci dochodziło często pod różnymi pozorami do
krwawych pogromów i rabunku żydowskich
majątków.
Na ziemiach polskich takie ekscesy były
rzadkie, jednakże Śląsk, pozostający w kręgu
silnych wpływów niemieckich, był tu niechlubnym wyjątkiem. Antyżydowskie ekscesy rozpoczęły się tutaj już w XIV w. a nasiliły
w XV. W Świdnicy pierwszy pogrom miał
miejsce w roku 1349. Oskarżano wówczas
Żydów o zatrucie studzien, co miało spowodować epidemię dżumy w latach 13471348. Ekscesy antyżydowskie nasiliły się
w pierwszej połowie XV w. Miały one miejsce na przykład w Głogowie (1401), w Strzegomiu (1410), w Lwówku (1418). Kończyły
się najczęściej wypędzeniem Żydów, zajęWygnanie Żydów ze Świdnicy - fragment tryptyku
żydowskiegow baptysterium świdnickiej katedry
(fot. M. Buczma)

ciem ich majątków i anulowaniem długów
zaciągniętych u nich przez chrześcijan. Pa-
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Kościół Bożego Ciała
(pierwotnie synagoga) na
planie miasta z połowy
XVIII w. wg H. Schuberta,
Bilder aus der Geschichte
der Stadt Schweidnitz

dały przy tym oskarżenia o zatruwanie przez

a synagogę, w której rzekomo profanowa-

Żydów wody w studniach, o rytualne mor-

no hostię, zamienić na kościół Bożego Ciała

dowanie chrześcijańskich dzieci, o znieważa-

(w dobie reformacji arsenał miejski). Kolej-

nie komunikantów wykradanych z kościołów.

nym dokumentem De Judeos non tolerandis

Dużą rolę w budzeniu nienawiści do ludności

z 26 lipca 1457 r. zakazał Żydom osiedlania

żydowskiej odegrał inkwizytor papieski, Jan

się w Świdnicy „po wieczne czasy”. Zakaz ten

z Capistrano, fanatyczny franciszkanin wygła-

obowiązywał do drugiej połowy XVIII w.

szający kazania antyżydowskie w wielu krajach

W baptysterium świdnickiej katedry można

środkowej i wschodniej Europy, między inny-

do dziś oglądać malarski tryptyk przedsta-

mi we Wrocławiu (1453). Właśnie po jego wy-

wiający kolejno: palenie na stosie, torturo-

stąpieniach doszło na Śląsku, do najsilniejszych

wanie hostii w synagodze oraz wypędzenie

ekscesów. Ich terenem stała się między innymi

Żydów z miasta. Tryptyk pochodzi z począt-

Świdnica. W czerwcu 1453 r. oskarżono tu-

ku XVIII w.

tejszych Żydów o profanację i torturowanie

Stanisław Kotełko

w synagodze hostii wykradzionej we wrocławskim kościele św. Macieja przez tamtejszego kościelnego za opłatą 30 florenów.

1)

W efekcie w Świdnicy 17 sierpnia spalono
na stosie nieustaloną liczbę (17?) Żydów i 7
Żydówek. Krótko po tym doszło do ogólnego pogromu. Król czeski, Władysław Pogrobowiec, aktem z dnia 7 maja 1454 r. polecił
przekazać mieszczanom majątki żydowskie

Świdnica, 2017
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2)

3)

Grzywna – średniowieczna jednostka obrachunkowa o wartości równej w XIV w. 196,2
gramom srebra (tzw. grzywna krakowska stosowana także na Śląsku).
Kleczków – wieś na terenie dzisiejszego Zarzecza;
Krowia Góra – wzniesienie przy końcu dzisiejszej ul. Bystrzyckiej.
Kantor – urzędnik prowadzący śpiewy w synagodze; szames – pomocnik rabina zarządzający
synagogą.
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