
KOMUNIKAT PRASOWY – 

WYSTAWA CZASOWA „ŚWIDNICKA WYSTWA PRZEMYSŁU 

I RZEMIOSŁA Z 1892 ROKU  W ÓWCZESNEJ PRASIE ŚLĄSKIEJ” 

 

Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na nową wystawę czasową „Świdnicka Wystawa 

Przemysłu i Rzemiosła z 1892 roku w ówczesnej prasie śląskiej”, którą będzie można zwiedzać 

od najbliższej soboty 14 maja. Ekspozycja poświęcona jest doniosłemu wydarzeniu jakim                          

dla Świdnicy i jej mieszkańców była przygotowana 130 lat temu wystawa. Zorganizowana                          

w 27 pawilonach, na terenie ograniczonym obecnymi ulicami: Wałbrzyską, Armii Krajowej, 

Niecałą i Głowackiego oraz w południowej części dzisiejszego Parku Młodzieżowego, była 

wydarzeniem na tyle istotnym, iż relacje z jej przebiegu regularnie gościły na łamach śląskiej 

prasy. To właśnie relacje z tygodnika „Waldenburger Wochenblatt” oraz dziennika 

„Oberschlesiche Wanderer” przybliżą zwiedzającym kulisy związane z przygotowaniem oraz 

przebiegiem wystawy. Zwiedzający będą mogli zobaczyć także ciekawe artefakty związane                    

z samą ekspozycją, m.in., wyroby świdnickich firm: R.M. Krause, Främbs & Freudenberg, płytę 

litograficzną wydawnictwa L. Heege, medale pamiątkowe czy też oryginalny egzemplarz 

Oficjalnego Katalogu Wystawy wypożyczony z Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy tym bardziej, iż w chwili obecnej odbudowywany jest                 

w Parku Młodzieżowym świadek tamtego wydarzenia altana-belweder, postawiona                                

na kamiennym cokole, określanym od czasu jej powstania w 1875 r. do 1945 r. wzniesieniem 

Riebla (Riebels Höhe). 

Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia Muzeum do 26 czerwca 2022 r. 

Godziny otwarcia: wt –pt 10:00 – 17:00, sb – nd. 11:00 – 17:00, ostatnie wejście na pól godziny 

przed zamknięciem, ceny biletów: N-8 zł, U-5 zł, karnet muzeum + wieża: N-11 zł, U – 6 zł,                        

w piątek wstęp bezpłatny.  

 

KOMUNIKAT PRASOWY NOC MUZEALNA 2022 

 

Po dwuletniej przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z pandemią COVID 19 

Muzeum Dawnego Kupiectwa serdecznie zaprasza wszystkich miłośników historii i nocnego 

zwiedzania muzeów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Nocy Muzealnej, która odbędzie 

się już w najbliższy piątek 13.05.2022 roku w godz.: 18:00 – 24:00. Podczas wydarzenia będzie 

miał miejsce wernisaż nowej wystawy czasowej „Świdnicka Wystawa Przemysłu i Rzemiosła                     

z 1892 r. w ówczesnej prasie śląskiej”. Dostępne będą także wszystkie ekspozycje stałe, czyli 



aranżacje dawnej apteki, karczmy, sklepu kolonialnego, domu wagi, urzędu miar, stacji paliw, 

dziejów świdnickiego piwowarstwa, salonu mieszczańskiego, a także gotyckiej Sali Rajców. 

Dodatkową trakcją przygotowaną tego wieczoru dla zwiedzających będzie koncert muzyki 

kameralnej, podczas którego będą wykonywane utwory z epoki. 

Poniżej szczegółowy program wydarzenia: 

- godz. 18:00 – otwarcie Muzeum dla bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałych, w tym dawnej 

apteki, karczmy, sklepu kolonialnego, domu wagi, urzędu miar, stacji paliw, dziejów 

świdnickiego piwowarstwa, salonu mieszczańskiego a także gotyckiej Sali Rajców, 

- godz. 19:30 – wernisaż wystawy „Świdnicka Wystawa Przemysłu i Rzemiosła z 1892 roku                      

w ówczesnej prasie śląskiej”, 

- godz. 20:30 – koncert muzyki kameralnej podczas którego będą wykonywane utwory z epoki, 

- godz. 24:00 – zakończenie bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałych oraz finał Nocy 

Muzealnej 

 

Serdecznie zapraszamy.  Wstęp wolny! 

 


