ŚWIDNICA
I. OGÓLNE INFORMACJE O MIEŚCIE.
Świdnica – historyczne miasto o ponad 750-letniej tradycji i wielu cennych zabytkach, położona
zaledwie 50 km od stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia. Dzięki zachowanej w dobrym stanie po II
wojnie światowej starówce Świdnica jest uznawana za jedno z najcenniejszych zabytkowych miast
Polski. Położenie w sercu Europy, na ważnych szlakach handlowych, a także słynne na całym
kontynencie towary, m.in. piwo i sukno, pozwoliło Świdnicy stać się w latach największej świetności
(XII – XIV w.) stolicą Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.
Obecnie Świdnica jest nowoczesnym i przyjaznym turystom miastem. Wyróżnia ją zabytkowa,
zwarta zabudowa i zachowany w niezmienionym stanie od czasów średniowiecza układ
urbanistyczny Rynku. Kolorowe kamieniczki zdobiące serce miasta, rzeźbione fontanny, nastrojowe
iluminacje i odbudowana po 45 latach, wieża ratuszowa tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca.
Z tarasu widokowego wieży ratuszowej, można podziwiać panoramę miasta i okolic, a przy dobrej
pogodzie nawet Sky Tower we Wrocławiu czy też Śnieżkę. Największą atrakcją Świdnicy jest
pochodzący z XVII wieku Kościół Pokoju pw. św. Trójcy – największa drewniana świątynia Europy.
Budowla, jako szczególnie cenny zabytek, została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO. Jego bajeczny, bogaty wystrój w skromnej szachulcowej bryle z drewna, gliny,
piasku i słomy, robi niesamowite wrażenie. Będąc w Świdnicy nie sposób także nie zauważyć
górującej nad miastem, 101,5-metrowej wieży Katedry pw. św. Stanisława i Wacława.
Monumentalna, gotycka budowla, zachwyca zwiedzających swym ogromem i bogatym, barokowym
wystrojem. Wszystkie najciekawsze zakątki Świdnicy można zwiedzić korzystając ze specjalnie
przygotowanej Miejskiej Trasy Turystycznej, na której znajdują się m.in. relikty twierdzy
świdnickiej – basteja Bramy Strzegomskiej czy jedyne w Polsce Muzeum Dawnego Kupiectwa.
Świdnica to także miasto ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych. W każdą pierwszą
niedzielę miesiąca na świdnickim Rynku gości Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości, jedna z
najstarszych oraz większych tego typu imprez w kraju. Natomiast wiosną i latem turyści i
mieszkańcy uczestniczą w Samochodowym Rajdzie Świdnickim Krause, Święcie Dzika i Karpia
Dolnośląskiego, Dniach Świdnicy, Festiwalu Teatru Otwartego czy Międzynarodowym Festiwalu
Bachowskim. Z kolei jesienią miłośnicy dobrego kina spotykają się na

Festiwalu Filmowym

Spektrum a zimą w Rynku odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy – Świdnicka Kolęda. Jak widać
do Świdnicy warto przyjechać przez cały rok. Zapraszamy!

II. ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Kościół Pokoju pw. św. Trójcy, który znajduje
się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Kościół ten jest uważany za
największą drewnianą świątynię Europy, gdyż w
swoim wnętrzu może pomieścić ok. 7500 osób.
Jednocześnie jest to jeden z dwóch (drugi jest w
Jaworze) Kościołów Pokoju zachowanych na
świecie. Drewniana budowla o konstrukcji
szachulcowej wybudowana została na planie
krzyża greckiego. Wnętrze kościoła zachwyca
barokowym wystrojem, a na szczególną uwagę
zasługują dwa zespoły barokowych organów. Do najcenniejszych elementów barokowego
wyposażenia należą także główny ołtarz i ambona oraz loże rodowe zasłużonych mieszczan i
władców ziemi świdnickiej. Kościół otoczony jest zespołem zabytków Placu Pokoju: dzwonnicą,
domem stróża, plebanią i cmentarzem ewangelickim. W domu stróża działa obecnie nastrojowa
kawiarnia. Na cmentarzu ewangelickim spoczywa m.in. konstruktor pierwszej rakiety tenisowej na
kontynencie europejskim oraz uczeń J. S. Bacha - dawny organista kościelny.
Dane kontaktowe:
Pl. Pokoju 6
58 – 100 Świdnica
Tel. 74/852-28-14, 603-331-578
www.kosciolpokoju.pl
Katedra pw. św. Stanisława i Wacława
Gotycki kościół z XIV w., z budzącym zachwyt barokowogotyckim wystrojem oraz wieżą o wysokości 101,5 m
(najwyższą na Dolnym Śląsku a piątą co do wielkości w Polsce),
stanowi punkt rozpoznawczy miasta. We wnętrzu szczególną
uwagę przyciąga imponujący ołtarz główny, wzorowany na
barokowym ołtarzu w paryskim kościele Van-de-Grace oraz
gotycki ołtarz Zaśnięcia NMP, wzorowany na ołtarzu Wita
Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie. U podnóża Katedry
znajdują się pozostałości fortyfikacji fryderycjańskich z II poł.
XVIII w. Dzięki inicjatywie Papieża Jana Pawła II w dniu 23
marca 2004 r. dawny kościół diecezjalny stał się Katedrą i
siedzibą nowej diecezji.

Dane kontaktowe:
Pl. Jana Pawła II 2
58 – 100 Świdnica
Tel. 530-853-425 (kancelaria), 720-101-606 (przewodnik katedralny)
e-mail: katedra.swidnica@gmail.com
www.katedra.swidnica.pl

Muzeum Dawnego Kupiectwa
Powstało w 1967, w nawiązaniu do tradycji
kupieckiej miasta. W muzeum prezentowane są
eksponaty związane z historią kupiectwa takie jak:
wagi, odważniki oraz aranżacje dawnego sklepu
kolonialnego, apteki, domu wagi i urzędu miar. W
gotyckiej Sali Rajców znajdują się cenne
malowidła z XVI w. przedstawiające Sąd nad
jawnogrzesznicą, Sąd Ostateczny i Ukrzyżowanie.
Zobaczyć tu można również makietę XVIIwiecznej Świdnicy oraz wiele interesujących
eksponatów, związanych z przeszłością miasta. Przed wejściem do muzeum koniecznie trzeba
przysiąść na ławeczce z Marią Kunic, pierwszą na świecie kobietą-astronom.
Dane kontaktowe:
Rynek 37
58 – 100 Świdnica
tel. 74/852-12-91
www.muzeum-kupiectwa.pl
Wieża Ratuszowa
Po przeprowadzonej w latach 2010- 2012
odbudowie znowu dominuje nad świdnickim
rynkiem. Pierwsza wieża ratuszowa zagościła w
Świdnicy już w średniowieczu. Przez kolejne
wieki ulegająca klęskom żywiołowym i
wojnom, wielokrotnie odbudowywana wieża, w
latach 1763-65 zyskała swój najbardziej
rozpoznawalny kształt. Zdobiła świdnicki
Rynek przez 202 lata, aż do feralnego dnia 5
stycznia 1967 r., kiedy po wybiciu przez dzwon
kwadransowy godziny 15:15, osunęła się na
przyległe budynki. Budynek nowej wieży ratuszowej ma niemal 58 m wysokości oraz 10
kondygnacji. Obiekt ozdobił zegar, którego elementy widoczne na zewnątrz, wzorowano na
oryginalnym wyglądzie sprzed zawalenia się wieży. Nowa wieża zwieńczona jest hełmem i iglicą z
charakterystyczną kulą.
Dane kontaktowe:
Ul. Wewnętrzna 4 (Rynek)
58-100 Świdnica
Tel. 730-796-626
www.wieza.swidnica.pl

Pałac Opatów Cysterskich.
Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna. Ten piękny,
barokowy obiekt został wzniesiony w 1724 roku i niemal
od początku miał burzliwą historię. Pierwotnie należał do
opatów cystersów z Krzeszowa, w 1741 został
zarekwirowany i zamieniony na siedzibę komendanta
świdnickiej twierdzy. Później mieścił się tu arsenał, a także
urząd podatkowy. Wnętrze budynku kryje bogato
zdobiony, zabytkowy dziedziniec.

Dane kontaktowe:
Ul. Franciszkańska 11
58-100 Świdnica
www.mbp.swidnica.pl
Zagórze Śląskie – Zamek Grodno
Zamek Grodno to średniowieczna warownia położona
na Górze Choina na wysokości 450 m n.p.m , której
początki sięgają czasów Piastów Śląskich. W
późniejszym okresie przebudowany został na
renesansową rezydencję. Zamek pozostaje dziś
półruiną, gdzie możemy zobaczyć zarówno fragmenty
średniowiecznych murów, jak i odrestaurowane sale
książęce. Zamek Grodno udostępniony jest do
zwiedzania przez cały rok.

Dane kontaktowe:
Ul. Wzgórze Zamkowe
58-321 Zagórze Śląskie
Tel. 74/845-33-60
www.zamekgrodno.pl

