
ŚWIDNICA 
 

Zabytkowe miasto na Dolnym Śląsku. Jego historia sięga 1250 r. W tym okresie Świdnica 
należała do Księstwa Wrocławskiego. W XIV w była siedzibą Księstwa Świdnicko-
Jaworskiego. W XV w. pod panowaniem czeskim, od Bitwy pod Mohaczem przeszło w ręce 
Habsburgów. Miasto słynęło z wyrobu sukna i znakomitego piwa, zaś "Piwnice świdnickie" 
powstawały m.in. w Pradze, w Krakowie i we Wrocławiu.  W XIV wieku Świdnica była 
największym po Wrocławiu miastem śląskim. Po wojnie trzydziestoletniej miasto podupadło. 
Po przejściu w ręce Prus w Świdnicy decyzją króla Fryderyka II powstała twierdza świdnicka. 
Skasowanie twierdzy w 1866 r. wpłynęło znacząco na rozwój przemysłu. W 1844 r. do miasta 
doprowadzono linię kolejową z Jaworzyny Śl., później do Dzierżoniowa (1855 r.) i Wrocławia 
(1898 r.). Po II wojnie światowej ludność niemiecka została wysiedlona, a na jej miejsce 
napłynęli osadnicy polscy (przeważnie z terenów Małopolski oraz z kresów wschodnich). Samo 
miasto nie poniosło większych strat w wyniku wojny, co ułatwiło późniejsze jego 
zagospodarowanie. 1 stycznia 1999 roku Świdnica stała się stolicą powiatu. W roku 2001 
najcenniejszy świdnicki zabytek – Kościół Pokoju pw. św. Trójcy, został uznany za Światowe 
Dziedzictwo Kultury i znalazł się na prestiżowej Liście UNESCO. 

Urocze, zabytkowe centrum należy do najcenniejszych kompleksów staromiejskich na całym 
Śląsku. Rynek i sieć uliczek zachowały niemal oryginalny układ architektoniczny średnio-
wiecznego miasta. Rynek otoczony jest pięknymi kamienicami mieszczańskimi: barokowymi  
i renesansowymi, a w jego narożnikach stoją cztery barokowe fontanny z rzeźbami i kolumna 
Trójcy Świętej. Niedaleko znajduje się klasztor Urszulanek z kościołem św. Józefa, zbudowane  
w XVIII w. Niemal obok siebie stoją dwie wyjątkowe świątynie: zbudowany z drewna, 
protestancki Kościół Pokoju i monumentalna Katedra p.w. świętych Stanisława i Wacława z jed-
ną z najwyższych wież w Polsce.  

Godne odwiedzenia jest także jedyne w Polsce prywatne muzeum broni i militariów z bogatą 
kolekcją broni i pojazdów wojskowych.  

 

 
Rynek z fontanną i Kolumną Św. Trójcy 

Barokowa kolumna Świętej Trójcy, wykonana z czerwonego piaskowca, pochodzi  z 1693 r. 
 



 
Kościół Pokoju 

 
Kościół jest uważany za największą drewnianą świątynię Europy. Może pomieścić ok. 

7500 osób. Jest jednym z dwóch Kościołów Pokoju zachowanych na świecie. Drewniana 
budowla o konstrukcji szachulcowej wybudowana została na planie krzyża greckiego. We 
wnętrzu kościoła olśniewa barokowy wystrój: główny ołtarz i ambona, a także loże rodowe 
zasłużonych mieszczan i władców ziemi świdnickiej. Szczególnie cenne są dwa zespoły 
barokowych organów.  

 

 
Kościół Pokoju – wnętrze 

 


