


Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/K/20)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), wyrażam zgodę

na umieszczenie mnie na liście osób, które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej .http://trino.pttk.pl/

Pomnik Króla Władysława Łokietka (1260-1333), który 12 marca 1326 r. lokował miasto Lipnica.

Ile ziem zostało wymienionych na tarczy/herbie?

Brama z dwoma dzwonami, prowadząca do Domu św. Szymona. Za bramą Źródło Świetego Szymona.

Jakie imiona noszą dzwony?

Sanktuarium św. Szymona, który urodził się ok. 1435 r. w Lipnicy. W 1685 r. został ogłoszony błogosławionym,

a w 2007 r. - kanonizowany. Kościół św. Szymona to jednonawowa budowla z cegły i kamienia. Wielokrotnie

remontowany. Od 1923 r. w kościele znajdują się relikwie św. Szymona.

Wktórym roku byli wdzięczni rodacy lipczanie?

Przydrożna galeria prac ludowych i folklorystycznych.

Co znajduje się obok królika?

Kościół św. Andrzeja Apostoła erygowany w 1363 r. Wewnątrz znajdują się: chrzcielnica, w której ochrzczono

św. Szymona, figura Pięknej Madonny z Dzieciątkiem oraz obraz i postać naścienna św. Szymona.

Wktórym roku Xiadz Ian prosił o westchnienie? (odpowiedź na tablicy)

Święte Zgromadzenie. Pomniki: św. Szymona (1435-1482), św. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939)

i bł. Marii Teresy Ledóchowskiej (1863-1922) - wykonane ze szlachetnej czerwonej gliny.

Jaki napis jest na księdze trzymanej przez postać z dzieckiem?

Izba Regionalna utworzona w 1974 r. w miejscu dawnej szkoły parafialnej (tzw. trywialnej), do której

uczęszczali m.in. św. Szymon, Bartłomiej z Lipnicy, Andrzej z Lipnicy i inni.

Ile otworów ze szkłem jest na ścianie z wejściem?

Małopolski Szlak Literacki: Królówka - Lipnica Murowana - Nowy Wiśnicz. Tablica informacyjna.

Która z wymienionych na tablicy postaci (poetów) uczyła się w szkole trywialnej w Lipnicy?

Kościół św. Leonarda. Powstał w końcu XV w., chociaż wg tradycji zbudowano go w 1141 r. w miejscu

pogańskiej gontyny, z której pochodzi tzw. słup Światowida, znajdujący się w ołtarzu kościoła. Jest to jeden

z najstarszych i najcenniejszych kościołów wMałopolsce. 5 lipca 2003 r. został wpisany na Listę UNESCO.

Jak miała na nazwisko Teresa z Gojskich?(́tabliczka przy bocznym wejsciu)

Cmentarz wojenny nr 299. Pochowano tutaj żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej oraz 2 żołnierzy

Legionów Polskich, którzy zginęli na okolicznych polach na początku grudnia 1914. Cmentarz wykonano na

planie prostokąta. Ogrodzony jest murem składającym się z betonowych słupków, pomiędzy którymi znajdują

się grube żelazne rury. W furtce znajduje się nisko zwieszony, gruby łańcuch. W obrębie cmentarza jest 14

zbiorowych mogił z betonowymi nagrobkami i żelaznymi krzyżami.

Jaki rok znajduje się na ozdobnym ażurowym krzyżu?

Grób rodziny śp. Szymona Piotrowskiego.

Jak miała na imię osoba, która jest wymieniona na dwóch tablicach na grobie rodzinnym?

Pomnik - symboliczna mogiła ofiar hitleryzmu z dwoma mieczami grunwaldzkimi i nazwiskami poległych.

Ile wynosi różnica lat wykutych na mieczach (prawy od lewego)?

Dwór Ledóchowskich. Dwór został wybudowany przez Kazimierza Bzowskiego w latach 30-tych XIX w.

w stylu neoklasycystycznym, wzorowany na wiejskich pałacach francuskich. W 1883 r. dworek został

zakupiony przez Antoniego Ledóchowskiego, który zamieszkał w nim z całą rodziną. Dwie jego córki zostały

wyniesione na ołtarze - św. Urszula w 2003 r. i błogosławiona Maria Teresa w 1975 r.

Ile okienek znajduje się w dachu od strony frontowej?

Dom, w którym kwaterował Sztab Legionów z Józefem Piłsudskim w dniach: 29 XII 1914 - 19 I 1915 r.

Gdzie odbyły się walki, po których zakwaterowali się w Lipnicy?

Rynek. Monumentalna figura św. Szymona, posadowiona w 1913 r., wykuta przez krakowskiego rzeźbiarza

Henryka Kunzka z pińczowskiego piaskowca.

Kto był współfundatorem figury?

Skwer na rynku - skrzyżowanie i początek szlaków turystycznych.

Dokąd wiedzie najdłuższa (czasowo) droga wg tabliczek?

Urząd Gminy Lipnica. Tablica poświęcona pamięci żołnierzy 1 batalionu 12 pułku piechoty Armii Krajowej

z placówki "Łosoś" w Lipnicy Dolnej.

Jaki tytuł nosiła jedna z osób, które wróciły z obozu?
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