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POMYSŁ NA HISTORYCZNĄ WYCIECZKĘ.
O SZLAKU KAMIENIA I CZERWONYM BARONIE
CZERWONY BARON

Katedra Świdnicka - jeden z najpiękniejszych gotyckich kościołów Europy. Więcej na www.wikingiwilkolak.pl

Dolny Śląsk

Szlak Kamienia
Wszystkich, którzy zamierzają
wybrać się do Świdnicy zachęcamy do skorzystania ze Szlaku
Kamienia. To Miejska Trasa Turystyczna eksponująca najważniejsze elementy związane

z dziedzictwem kamienia
w Świdnicy oraz czterech zabytkowych barokowych fontann, które znajdują się
na świdnickim rynku.
Pierwszym punktem wycieczki jest kamienny portal
z Zamku Piastów Świdnicko Jaworskich. To pamiątka
po zamku, który wieki temu
stał przy dzisiejszej ulicy
Skwer Lecha Kaczyńskiego.
Ten piękny barokowy portal
można teraz podziwiać w elewacji stojącego w miejscu
zamku budynku klasztornego.
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Położona na Szlaku Kamienia
barokowa Świdnica urzeka
dobrze zachowaną zabytkową zabudową. Bogato zdobione kamienice, fontanny, czy
Katedra Świdnicka uznawana
za jeden z najpiękniejszych
gotyckich kościołów Europy.
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ramę miasta i okolic. Przy dobrej widoczności zobaczymy
również Sky Tower we Wrocławiu i szczyty pobliskich Gór Sowich oraz dumnie górujących
nad nimi Karkonoszy, włącznie
z najwyższym szczytem Śnieżką.

Kamienny portal na kamienicy ,,Pod Złotym Chłopkiem”

Jedna z niewielu zachowanych najstarszych ewangelickich nekropolii na Śląsku
(znajdująca się przy Kościele
Pokoju) to kolejny ważny
punkt zwiedzania. To właśnie
tutaj, przy Placu Pokoju są bogato zdobione kamienne grobowce, nagrobki oraz barokowe i rokokowe epitafia,
które są uznawane za prawdziwe dzieło nagrobnej sztuki
kamiennej. 17 sztuk macew
ustawionych jest wokół świątyni. Wykonano je z piaskowca, granitu oraz innych
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ybierając się do tego
zabytkowego miasta warto skorzystać
z możliwości zwiedzania bogato zdobionych kamienic, na których
widoczne są przepiękne kamienne portale. Oprócz nich
uwagę zwracają barokowe fontanny. Wszystkie te obiekty
wpisano na listę pomników historii i listę UNESCO.
Okazała jest także odbudowana po 1945 roku wieża ratuszowa. Z jej tarasów widokowych można podziwiać pano-

Będąc w Świdnicy nie
sposób pominąć faktu, że
właśnie stąd pochodzi
sławny as myśliwski I Wojny
Światowej - Red Baron
(Czerwony Baron) - to
pseudonim Manfreda von
Richthofena, niemieckiego
lotnika, jednego
z najwybitniejszych asów
myśliwskich I Wojny
Światowej, który odniósł 80
powietrznych zwycięstw.
Czerwony Baron na froncie
wojennym bardzo szybko
pokazał,że ma wyjątkowy
talent. O jego zwycięskich
walkach z Anglikami
rozpisywała się prasa
na całym świecie.
Do Świdnicy wracał spędzać
urlopy z bliskimi. Świdnicę
wspominał wielokrotnie
pisząc o niej w swoim
pamiętniku, który wydano
po jego śmierci. Zginął 21
kwietnia 1918 roku w walce
nad Sommą, na terenie
Francji.

Replika samolotu Fokker DR 1, którym latał Czerwony Baron
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mniej popularnych kamieni.
Przy ul. Rynek 8 zauważymy
kamienicę „Pod
Złotym
Chłopkiem”. Mieszkała tutaj
Maria Kunitz (1604-64), która
zasłynęła w świecie jako kobieta astronom. Poprawiła
m.in. słynne tablice Keplera,
służące do wyliczania torów
planetarnych. Wejście do kamienicy zdobi wspaniały kamienny portal. Jego dekoracyjnym motywem przewodnim jest „Vanitas” - marność
nad marnościami, przemijanie. Na szczycie portal zwieńcza figurka złotego chłopka,
który jest bohaterem miejskiej
legendy. Według niej w kamienicy mieszkał radny, który wyuczył kawkę, aby podbierała
ze skarbca miejskiego złote
monety. Przynosiła mu je
w dziobie, latając do ratusza
i z powrotem. Radny ten został
surowo za to ukarany. Miał
zejść z wieży ratuszowej po jej
zewnętrznej ścianie, tracąc
przy tym życie.
Górująca nad miastem gotycka Katedra Świdnicka pw. św.
Stanisława
i
Wacława
przy placu Jana Pawła II jest
uznawana za jeden z najpiękniejszych gotyckich kościołów
Europy z bogatym i cennym
wystrojem. To pomnik historii
z zewnątrz ozdobiony licznymi
rzeźbami i imponującymi portalami z piaskowca. Ten wspaniały obiekt z kamienia ma
jedną z najwyższych wież
w Polsce (101,5 m).
W centralnym miejscu
Świdnicy, na środku rynku ujrzymy ratusz. Obecna fasada
bloku śródrynkowego powstała po wielkim pożarze w 1716
roku. To imponująca budowla,
która na przestrzeni wieków
wielokrotnie przyjmowała
różne style.

Jedna z urokliwych kamienic w centrum Świdnicy

