
 

Długość trasy: 2,1 km 

Do potwierdzenia: 20 PK  

2/L/18 
 

Lubartów 

 Od Anny do Wawrzyńca, i Wanda... 

 

Na mapie, czerwonymi okręgami, zaznaczono punkty kontrolne (PK).  
Do każdego z nich zadano pytanie. Odpowiedzi na pytania, 

 jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć  
do organizatora. 

Opracowanie trasy: Maria, Jarosław i Jacek Głowaccy 

Kreślenie mapy: Dariusz Mazurek 

Aktualność: lipiec 2018 r. 
  wersja 1.0 

29 maja 1543 Zygmunt I Stary zezwolił Piotrowi Firlejowi na założenie miasta na gruncie wsi Szczekarkowa i Łucki nazwanego od herbu Firlejów 
– Lewart, Lewartowem. Za rządów Mikołaja, syna Piotra – kalwina i wodza innowierców małopolskich sprowadzono wysoko wykwalifikowanych 
rzemieślników z Francji, Niemiec i Holandii, jak również hodowców bydła, którzy znacząco przyczynili się do rozwoju miasta. Pod koniec XVI w. 
Lewartów był ośrodkiem ruchu reformacyjnego. Założone tam przez Mikołaja Kazimierskiego gimnazjum ariańskie zasłynęło w całej Rzeczypospolitej. 
W 1580 odbył się synod braci polskich.  

  

Później miasto wielokrotnie zmieniało właścicieli. Na początku XVIII w. byli nimi Sanguszkowie, którzy przyczynili się do dalszego rozwoju miasta: przebudowali pałac, 
wybudowali dwa barokowe kościoły oraz kilka kamienic. Na prośbę Pawła Karola Sanguszki (rzekomo protoplastą jego rodu miał być Lubart, syn wielkiego księcia 
litewskiego – Giedymina) August III, przywilejem z 22 listopada 1744 wydał zgodę na zmianę nazwy miasta na Lubartów (nazwa używana jest do dzisiaj), nadał herb 
oraz odnowił prawa miejskie. W XIX wieku kilkakrotnie wybuchały pożary (1831, 1838 i 1846). Dopiero w 1866 miasto uzyskało status miasta powiatowego i zostały 
stworzone warunki do dalszego rozwoju. Miejscowość słynie z odbywającego się co roku Lubartowskiego Święta Roweru, na które zjeżdżają rowerzyści z całej Polski, 
a nawet i ze świata. 

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

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Park przypałacowy. Jego najświetniejszy okres przypada na lata 1739-1839, gdy Lubartów był własno
Sanguszków. W północnej części parku znajdują się najstarsze fragmenty zieleni parkowej, tj. aleje lipowe, jedyne 

dawnego założenia. 

Ile kamiennych muszli zdobi fontannę?  

ba ogrodowa. 

Co okrywa ramiona flecisty?  

Barokowy pałac Sanguszków – rezydencja magnacka powstała w wyniku rozbudowy XVI-
Obecnie siedziba Starostwa Powiatowego. 

świetla wejście do budynku?  

Zabytkowy mostek z poł. XVIII w. 

Na ilu łukach wspiera się jego konstrukcja?  

Barokowa bazylika mniejsza św. Anny wzniesiona w latach 1733-1738 wg projektu Pawła Antoniego Fontany
był wielokrotnie odnawiany, w szczególności zaś po pożarze z 1792 roku, kiedy to częściowo spłon

e, które zwieńczone są pięknymi hełmami, oraz elewacja bogata w pilastry i gzymsy.

ci krzyż wieńczy dach kościoła?  

wotywny postawiony tutaj 29 czerwca 1936 r. dla uczczenia pamięci zmarłych pradziadów

wiecznego dworku mieszczący Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Muzeum posiada ponad 2500 eksponatów 
z takich dziedzin jak: etnografia, historia, numizmatyka, archeologia oraz księgozbiór regionalny.

 w budynku?  

dził swoje młodzieńcze lata, dziś zapomniany, „piewca prowincji”, autor powie

ęciu lat swoją siedzibę w tej lokalizacji. 

W jakich przesyłkach się specjalizuje?  

fontanna. Obecny kształt uzyskała ona w wyniku przebudowy zrealizowanej w ramach Bud

Ile ławek ustawiono dookoła fontanny?  

Układ urbanistyczny Lubartowa. Podlega on ochronie konserwatorskiej. Jednym z tworzących go obiektów jest 
dawnej hali targowej zaadoptowany na potrzeby MOK-u i mieszczący kino „Lewart”. 

, dawnych witryn sklepowych, posiada budynek od strony 

du Miasta. Swój wygląd zawdzięcza on przeprowadzonej w latach 1998-2005 modernizacji.

Ile tarcz zegarowych umieszczono na wieży ratusza?  

Przedwojenna kamienica przy ul. Lubelskiej 17. 

 wzniesiono?  

du Gminy w Lubartowie. 

Ile głów patrzy na drzewo?  

Bank Spółdzielczy funkcjonujący w Lubartowie od 1903 roku. Tablica pamiątkowa. 

 rozpoczął on swoją działalność?  

ś budynek należący do rodziny Olszewskich. Tablica pamiątkowa.

pobyt w tym miejscu upamiętniono?  

świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń. 

ąb pamięci”?  

Ile razy na cokole pojawia się liczba „9”?  

cioła i klasztoru oo. kapucynów wzniesiony w latach 1737-1741 według projektu P. A. Fontany. 
barokowy kościół św. Wawrzyńca. W jego wnętrzu na uwagę zasługuj

płótna ołtarzowe autorstwa Szymona Czechowicza, w tym umieszczone w ołtarzu głównym „M
Piłsudskiemu. 

W którym roku po raz pierwszy ją ufundowano?  

odstawowej z 1928 roku. 

emy jeszcze odczytać na szczycie budynku?  

trino.pttk.pl      

lub za pomocą formularza. 
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