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HENRYKÓW            

Na jabłka do klasztoru 
  

 

Długość trasy: 1,5 km  

Do potwierdzenia: 21 PK  

Na planie klasztoru w Henrykowa 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. 
 

trino.pttk.pl 

 

 

    Zespół Opactwa Custersów   
w Henrykowie to najstarsza 
fundacja cysterska w polskich 
Sudetach, a zarazem jeden    
z najcenniejszych zabytków 
sakralnych  w  Polsce. 
 Początek budowy to rok 
1222, koniec około 1760. 
Gotycko-romańska budowla 
zbarokizowana w XVIII wieku 
rękami  najlepszych malarzy   
i rzeźbiarzy. Najpiękniejsze są 
stalle (ławy dla zakonników), 
których budowa i zdobienie 
trwały aż 150 lat. Składają się 
z dwóch podwójnych rzędów 
siedzeń z 30 płaskorzeźbami 
na zapleckach, 8 figurami 
papieży, kardynałów  oraz 
biskupów na balustradach. 
Zwieńczenie stalli to grupy 
muzykujących i śpiewających 
aniołów. Znakomitego dłuta są 
ołtarze, inne rzeźby i empory.  
W wystroju wspaniałe obrazy   
i polichromie. W ołtarzu 
głównym rzeźby Macieja 
Steinla oraz obraz Boże 
Narodzenie w wizji św. 
Bernarda - dzieło Michała 
Willmanna, najwybitniejszego 
malarza śląskiego baroku. 
Jego dzieła wiszą też w nawie 
południowej, pozostałe obrazy 
malowali jego uczniowie.     
Za prezbiterium trzy barokowe 
kaplice. W jednej z nich p.w. 
św. Marii Magdaleny nagrobki 
Piastów śląskich z linii 
ziębickiej: Bolka II i jego żony 
Juty. Przy kościele  klasztor z 
pawilonem letnim, ogrodami    
i wolno stojącymi rzeźbami. 
Obecnie w klasztorze kształcą 
się klerycy wrocławskiego 
Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego. 
Źródło: https:// sudety .info. pl. 

 
UWAGA - Wnętrze opactwa można  

zwiedzać: codziennie przez cały rok  

w godz. 10.00 – 15.00 (co godzinę), 

lipiec, sierpień w godz. 10.00 – 16.00 (co godzinę).  



 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osob, które przebyły TRInO. 

trino.pttk.pl 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację  (11/D/18) 

 1 Dom czeladzi wybudowany w stylu gotyckim w XV wieku. 

2 Brama Dolna z 1680 r. obok kościoła św. Andrzeja. 

3 
Kolumna wotywna św. Trójcy, wykonana z piaskowca w 1684 r.                 
- zamówiona przez opata Henryka II Kahlerta. 

4 
Pomnik św. Sebastiana, żołnierza-męczennika, patrona myśliwych             
i kamieniarzy. 

5 
Dawniej mieszkanie Generaldirektora, obecnie dom opieki Caritasu    
p.w. św. Jadwigi. 

6 Brama prowadząca z klasztoru na dziedziniec gospodarczy. 

7 
Pawilon ogrodowy zwany Altaną Opata usytuowany w centrum 
dawnego ogrodu opackiego powstałego w latach 1701-1717. 

8 Brama Górna z 1701 r. - dawny reprezentacyjny wjazd do opactwa. 

9 
Budynek klasztoru pocysterskiego (oficyna zachodnia), obecnie filia 
Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchowego we Wrocławiu. 

10 Budynek klasztoru pocysterskiego (skrzydło południowe). 

11 
Barokowa figura św. Jana Nepomucena, obok dwa słupy z herbami 
opackimi. 

12 
Budynek (z przełomu XVII/XVIII w.) przy bramie parkowej zwany 
Domem Rybaka lub Pustelnią Księdza Kardynała. 

13 
Studnia (fontanna) św. Józefa. Została ona ufundowana w roku 1696 
(jak widać na wyrytej dacie) przez opata Henryka III Kahlerta. 

14 
Jedna z czterech studni ogrodowych (fontanna) symbolizująca 
,,Powietrze” . Dzieło rzeźbiarza Jerzego Leonarda Webera z XVIII wieku. 

15 Studnia ogrodowa (fontanna) symbolizująca ,,Wodę”. 

16 Studnia ogrodowa (fontanna) symbolizująca ,,Ogień”. 

17 
Cis Jubileuszowy – pamiątkowa kamienna tablica informująca o 
posadzeniu drzewa z okazji 25-lecia Annus Propedeuticus w Henrykowie. 

18 
Dwa bliźniacze ozdobne słupy z piaskowca przy wejściu do ogrodu 
opackiego. 

19 Wczesnogotycki kościół Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela. 

20 Dom Ogrodnika z około 1730 r. 

21 Popiersie Jana Pawła II. 
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