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N a turystycznej trasie pomię-
dzy Zamkiem Książ a Wro-
cławiem, niedaleko od słyn-
nej góry Ślęży, leży Świdnica, 

która nie bez kozery zwana jest baroko-
wą perłą Dolnego Śląska. To przepięk-
ne miasto było niegdyś bogatym ośrod-
kiem kupieckim, jednym z ważniejszych 
w regionie, oraz stolicą samodzielnego 
Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Słynęło 
w całej prawie Europie z produkcji ciem-
nego piwa, a we Wrocławiu, Krakowie, 
Pradze i Heidelbergu funkcjonowały tzw. 
piwnice świdnickie, w których można 
było go skosztować. Świdnica znana by-
ła także z produkcji pierników (podobno 
lepszych od tych toruńskich) oraz słyn-
nych jarmarków kupieckich. Nie przez 
przypadek to właśnie na świdnickim 
rynku znajduje się jedyne w Polsce Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa, gdzie zgro-
madzono niezwykle ciekawe ekspona-
ty związane z handlem i zajmującymi się 
nim ludźmi.
Dzisiaj podziwiać tu możemy przede 
wszystkim doskonale zachowane zabyt-

ki będące świadectwem przeszło 750-let-
niej historii tego miasta. Wnętrza świą-
tyń, elewacje kamienic mieszczańskich, 
a także fontanny i rzeźby zachwyca-
ją bogatymi zdobieniami. Najsłynniej-
sze świdnickie budowle, takie jak Kościół 
Pokoju i katedra św. Stanisława i Wacła-
wa z najwyższą na Śląsku wieżą, są nie 
tylko unikalnymi perłami architektu-
ry. To także niezwykłe świadectwa wielo-
letnich konfliktów religijnych pomiędzy 
zamieszkującymi te tereny katolikami 
i protestantami. Te imponujące świąty-
nie powinny znaleźć się na liście zwie-
dzania każdego turysty. Kościół Poko-
ju pw. Trójcy Świętej, liczący sobie już 
350 lat, to największy tego typu drewnia-
ny obiekt w Europie, zbudowany bez uży-
cia ani jednego gwoździa. Należy on do 
świdnickiej parafii Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego w Polsce.
Z kolei katedra, pod względem kubatury 
większa nawet od praskiej, zachwyca go-
tycko-barokowym wystrojem i uważana 
jest za jedną z najpiękniejszych tego typu 
świątyń w Polsce.  

Świdnica

Warto zaznaczyć, że miasto posia-
da doskonale zachowaną po II wojnie 
światowej starówkę, która jest jednym 
z najlepiej zachowanych zespołów urba-
nistycznych w naszym kraju. Zwiedzając 
miasto, nie można zapomnieć też o wie-
ży ratuszowej, która została odbudowa-
na po tym, jak runęła w 1967 roku. Z ta-

perła Dolnego Śląska rasu widokowego, znajdującego się na 
jej szczycie, oglądać możemy przepięk-
na panoramę miasta i okolic. Przy sprzy-
jającej pogodzie dojrzymy nawet najważ-
niejsze szczyty pobliskich Karkonoszy.
Ale Świdnica to nie tylko zabytki. O każ-
dej porze roku odbywa się tu mnóstwo 
koncertów, wystaw, wykładów, spotkań. 
Miasto słynie m.in. z Międzynarodowe-
go Festiwalu Bachowskiego, Świdnic-
kich Nocy Jazzowych, Festiwalu Teatru 
Otwartego, Dni Fotografii, Dni Gór, fe-
stiwali filmowych, Festiwalu Tańca, 
Święta Dzika i Karpia.

Jest to doskonałe 
miasto na 

weekendowy 
wypad dla całej 

rodziny

Podróże dalekie i bliskie

Kościół Pokoju,  dzięki swej oryginalnej 
architekturze, został wpisany  

na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO

We wnętrzu świątyni uwagę 
przyciągają bogato 

zdobione organy

Z tarasu widokowego na wieży 
ratuszowej oglądać możemy piękną 
panoramę miasta

Odwiedzając Świdnicę, warto udać się 
do położonego niedaleko Muzeum 

Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Zgro-
madzone tu eksponaty: zabytkowe loko-
motywy i wagony to nie lada gratka nie 
tylko dla wielbicieli kolei. W muzeum zoba-
czyć możemy także niemały zbiór zabyt-
kowych motocykli, rowerów oraz radiood-
biorników oraz przeróżnych zabytkowych 
urządzeń przemysłowych. Chętni mogą 
odbyć podróż zabytkowym parowozem 
na trasie Jaworzyna – Świdnica.

Muzeum kolejnictwa

Muzeum to świetne miejsce 
dla całej rodziny
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