
Podobno Bazyliszek mieszkał w Świdnicy, można go było spotkać w piwnicy kamienicy znajdującej się 
na rogu ul. Kotlarskiej i Łukowej. Znajdźcie jego przedstawienie na tym budynku. Czy znacie inne 
potwory, które zamieszkiwały ponoć dawniej Ziemię? Spróbujcie je rozpoznać.
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Atlas to siłacz nad siłaczami, na swoich barkach trzyma kulę ziemską! Przyjrzyjcie się jego wizerun-
kowi, który znajduje się na fontannie. Od imienia tego mitologicznego giganta pochodzi kilka słów 
(eponimów), wyjaśnijcie je (możecie korzystać z internetu):
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Obok fontanny z Atlasem zobaczysz postać św. Jana Nepomucena, 
który chroni Świdnicę przed powodziami. Na postumencie rzeźby 
możemy odczytać datę powstania. Wystarczy z napisu wypisać duże 
litery oznaczające cyfry rzymskie i dodać je do siebie.
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Małe przy
pomnienie: 

 M – 1000,
 D – 500, C – 10

0, 
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Atlas atlas Atlantyda atlant 

Rzeźba powstała w roku 

NA ŚWIDNICKIM RYNKU, 
CZYLI POTWORY, HEROSI, GRECCY BOGOWIE I OPIEKUNOWIE ŚWIDNICY

Kartę opracowała Marta Miniewicz



Znajdźcie kamienicę nr 8, nad wej-
ściem znajduje się jej godło tzw. „Złoty 
Chłopek”. Związana jest z nim jedna ze 
świdnickich legend.

4 Co robi Neptun (Posejdon), bóg mórz, 
w Świdnicy? Podejdźcie do niego. 
W jego zaprzęgu znajdują się hippokam-
py (morskie konie), ale Neptun czasami 
chciałby pływać po morzach i oceanach 
trochę wygodniej i mieć odrobinę luksusu. 
Wykonajcie dla niego żaglówkę.
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wysłuchaj legendy 

Nie musisz naśladować świdnickiego rajcy, aby 
mieć wór złota! Zapełnisz go szybko monetami,  
wystarczy włożyć monetę pod kartkę i ołówkiem 
odrysować jej kształt.

Święty Florian ubrany jest w …..................., 
na głowie ma hełm z  …........................ . 
W prawej ręce trzyma ….............................. 
i wodą polewa  …........................................................ . 
Pod jego stopami widnieje data  …........................ . 

Jednym z opiekunów Świdnicy jest święty Florian, 
ma chronić miasto przed pożarami. Przyjrzyjcie 
się rzeźbie świętego Floriana (znajduje się w rogu 
ratusza) i spróbujcie go opisać.
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www.przewodnicy.org
    /stowarzyszenieTUiTAM

Zadanie „Odkryj to sam – edukacja regionalna w sieci” zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO
w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19"

Hermes (Merkury) uznawany był za boga handlu i opiekuna kupców. Możemy zobaczyć jego głów-
kę w kilku miejscach na świdnickich kamieniczkach rynkowych. Podczas spaceru, odnajdźcie główki 
Hermesa ze zdjęć oraz jego laskę, z którą się nie rozstawał (kaduceusz).
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Chociaż Hermes ma skrzydełka przy 
czapce i u nóg, to czasami przydałby mu 
się spadochron, aby szybciej dostać się 
na ziemię z wysokiego Olimpu. Zróbcie 
mu spadochron ze sznurka.
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