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zabytków świdnickich

KARTA QUESTU WIEJSKIEGO



PRZYSTANEK 1 – CMENTARZ GÓRNY

1. Na miejscu  tym do dziś spoczywają dawni mieszkańcy Świdnicy. 
  W zaroślach odszukaj fragmenty płyt nagrobnych. Jeśli to możliwe to 
odczytaj nazwiska i daty widniejące na nagrobku. Zrób zdjęcia.

 Czy zastanawialiście się jak kiedyś wyglądały miejsca, które 
codziennie mijamy w drodze do szkoły, pracy, sklepu? W trakcie tego 
Questu Wiejskiego poznamy 7 miejsc ważnych dla mieszkańców 
Świdnicy na różnych etapach historii miejscowości. 

 Wszystkie przystanki zaznaczone są na mapie, która znajduje się 
na końcu karty zadań. Każdy punkt oznaczony jest tablicą na której 
opisana jest krótka historia miejsca. Z racji oddalenia od siebie 
przystanków trasę najlepiej pokonać na rowerze. Po zakończeniu 
wyprawy zapraszamy do siedziby Muzeum Archeologicznego 
Środkowego Nadodrza po odebranie pieczątki potwierdzającej 
ukończenie rajdu.

Uwaga ! Pieczątkę można otrzymać w godzinach otwarcia Muzeum 
dla zwiedzających

Tu wpisz odczytane nazwiska i daty:



PRZYSTANEK 2 –KOPALNIE WĘGLA BRUNATNEGO

 W lasach między Zieloną Górą, a położonymi na południowy-
zachód miejscowościami znajdują się liczne pozostałości po 
kopalniach węgla brunatnego, funkcjonujących tam na przełomie XIX 
i XX w.

 1. Odszukaj i sfotografuj pozostałości po szybach działających 
w Świdnicy (mogą to być hałdy, zapadliska, kamienne słupki 
oddzielające działki górnicze). 

 2. Odpowiedz na pytania lub znajdź informację:

  W jakich warunkach tworzył się węgiel brunatny?

 Gdzie w Polsce znajdują się jego główne złoża?

 Jakie są zasadnicze różnice między węglem brunatnym a             
kamiennym?



PRZYSTANEK 3 – PAŁAC W MAJĄTKU ŚWIDNICA II

1.Na podstawie mapy z 1896 r. ustal miejsce, w którym znajdował 
się pałac.

2. Zrób zdjęcia 2 dowolnych budynków folwarcznych należących do 
majątku Świdnica II (stojących do dzisiaj), pozostałości muru i 
ciekawego okazu roślinności z przypałacowego parku. 



PRZYSTANEK 4 – ZALEW 

1. Odszukaj tablicę z informacjami na temat osady pradziejowych na 
obszarze dzisiejszego „Zalewu” i zapoznaj się z jej treścią. Wykonaj 
rysunek, który będzie przedstawiał wyobrażenie takiej osady. 

 

2. Sprawdź w dostępnych źródłach jak długo na ziemiach polskich 
istniała kultura łużycka.



PRZYSTANEK 5 – DWÓR MAJĄTKU ŚWIDNICA III

1. Patrząc na obecny stan  dworu, trudno domyśleć się jego świetlanej 
przeszłości. Przyjrzyj się uważnie budynkowi dworu. Na podstawie 
ilustracji na tablicy i stanu obecnego wypisz kolejne zmiany w jego 
architekturze.

2. Do dworu przylegał park – mimo, że dzisiaj układ alejek jest słabo 
czytelny, spróbuj odnaleźć posadzone w nim drzewa, rozpoznaj 
gatunek i zrób im zdjęcia. 



PRZYSTANEK 6 – FOLWARK ESCHENTAL

1. Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na tablicy. 
Odszukaj w zaroślach pozostałości fundamentów zabudowań 
folwarku i wykonaj ich szkic.



PRZYSTANEK 7 – DWÓR KITTLITZÓW

1. Na ilustracji F. B. Werhnera, przedstawiającej Świdnicę w XVIII w 
zaznacz budynki, które stoją do dnia dzisiejszego. Czym różni się 
dzisiejszy wygląd dworu od przedstawienia Werhnera?

2. Jaka data widnieje na portalu?
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