
 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE   
Frankenstein z Krzywą Wieżą 
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 Opracowanie trasy:  Małgorzata Nawrocka, 
Romek Inoromek Trocha 

Źródło mapy: OpenStreetMap 
Aktualność: lipiec 2019 r.   Wersja 1.0. 

 

                     

Długość trasy: 3,8 km  

Do potwierdzenia: 18 PK  

Na planie Ząbkowic Śląskich zaznaczono różne miejsca stanowiące 
punkty kontrolne (PK). Potwierdzenie przebycia trasy polega na 
dopasowaniu opisu i zdjęcia  do poszczególnych PK (prawidłowe 
potwierdzenie składa się zatem z trzech elementów: nr PK, nr opisu       
i litera ze zdjęcia). Odpowiedzi należy dostarczyć do organizatora. 
 

         Ząbkowice Śląskie to piękne, 
zabytkowe miasto położone                  
w województwie dolnośląskim.  
Miasto może poszczycić się 
ciekawymi zabytkami architektury. 
Znajduje się tu wyjątkowa Krzywa 
Wieża - jedna z kilku w Polsce. 
           Intrygujące są pewne mroczne 
wydarzenia z historii Ząbkowic, które 
wspominane są w Laboratorium 
Frankensteina. Nie każdy bowiem 
wie, że Ząbkowice do 1945 r. nosiły 
nazwę "Frankenstein". W 1606 r. 
miasto nawiedziła dżuma i zmarło 
prawie 2 tysiące mieszkańców. Nie 
minęło wiele czasu, gdy ktoś połączył 
atak choroby z działalnością 
ząbkowickich grabarzy. Wkrótce        
w ich mieszkaniach odnaleziono 
pojemniki z trującym proszkiem.       
Po torturach grabarze zeznali, że 
sporządzoną truciznę rozsypywali w 
domach, w wyniku czego tak wielu 
ludzi zmarło. Z biegiem czasu 
powstała legenda o strasznym 
potworze, który miał rzekomo 
wywołać pomór. Potwora tego 
nazwano Frankensteinem od nazwy 
miasta, w którym miała miejsce owa 
mroczna historia. 
             Źródło: www.polskieszlaki.pl 



 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 
 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych          
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację            
na liście osób, które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

trino.pttk.pl 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację  (6/D/19) 

 1 Kościół parafialny pod wezwaniem Św.  Anny z przełomu XIV i XV w. 

2 
Kaplica pod wezwaniem Św. Jerzego z połowy XIV w. (obecnie cerkiew 
prawosławna). 

3 Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jadwigi z połowy XVIII w. 

4 
Wzniesiona po 1728 r. barokowa kaplica cmentarna, obecnie kościół 
polskokatolicki św. Mikołaja. 

5 
Kościół św. Józefa Robotnika (Rzemieślnika), Oblubieńca NMP 
wzniesiony w latach 1861-1870. 

6 
Barokowy, trzynawowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XVII 
w. Od północy do kościoła przylegają zabudowania klasztorne Sióstr 
Franciszkanek z fragmentami elementów gotyckich.   

7 
Fontanna ozdobiona kamiennymi maszkaronami, powstała w 1998 r.   
w pracowni Janusza Furmanka ze Świdnicy. 

8 
Renesansowy zamek wzniesiony w latach 1522–1532 na miejscu 
gotyckiego zamku obronnego, obecnie w ruinie. 

9 
Fontanna z Wielorybem - ufundowana przez  mistrz murarskiego 
Wilhelma Hellmicha. 

10 

Krzywa Wieża - pierwotnie pełniła być może rolę strażnicy, następnie 
została zaadoptowana na dzwonnicę kościelną. Wzniesiona w części 
kamiennej w XIV w., w latach 1592-1598 po silnym wychyleniu na 
skutek zmian gruntowych, podwyższona o jedną kondygnację. 

11 
Figura św. Jana Nepomucena ustawiona na kolumnie  
(uszkodzona – bez głowy). 

12 Zrujnowany dawny kościół ewangelicki. 

13 Wybudowany na początku XIX w. szpital św. Antoniego. 

14 
Pomnik powstały w latach 70 ubiegłego wieku jako hołd dla żołnierzy 
LWP poległych w bitwie pod Lenino w 1943 r. Obecnie jest to pomnik 
Poległym za Ojczyznę. 

15 Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

16 
Neogotycki budynek z 1907 r. dawnego sierocińca katolickiego. 
Obecnie w budynku mieści się przedszkole. 

17 Baszta Gołębia w murach obronnych. 

18 Kamienna rzeźba klęczącej kobiety, symbol żałoby lub nagłej śmierci. 
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