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Leżajsk należy do najstarszych miast Polski południowo – wschodniej. Pierwsze pisane wzmianki 
o nim pochodzą z lat 1346 – 1354 przy okazji lokacji wioski Połomia k/ Strzyżowa i miasta 
Rzeszowa. Oficjalnie pierwszej lokacji dokonał król Władysław Jagiełło w 1397 r. nadając 
mu nazwę Królewskie Miasto z siedzibą po obu brzegach rzeki San. Jednak najazd tatarski 
z 1524 r. spowodował zniszczenie miasta i przeniesienie go tego samego roku w bardziej obronne 
miejsce przez króla Zygmunta Starego. Jako z tzw.  murami wchodził wraz z zamkiem starościńskim 
i wałami ziemnymi w skład systemu obronnego miasta. Cmentarz żydowski (kirkut) i grób 
(ohel) cadyka Elimelecha z Leżajska, nauczającego w mieście w II poł.  XVIII w. ściągają 
co roku w marcu (w rocznicę jego śmierci) tysiące pielgrzymów chasydzkich z całego świata. 
Kompleks zamkowy Dworu Starościńskiego, położony na wzgórzu, wybudowany został  
w latach 1760 – 1770 dla starosty leżajskiego Józefa Potockiego na miejscu poprzednich, 
drewnianych dworów starościńskich. W XX w. mieściło się w nim Gimnazjum i Liceum  
im. Bolesława Chrobrego oraz Szkoła Podstawowa nr 4. Od 2008 r. jest on siedzibą 
Muzeum Ziemi Leżajskiej, w którym prezentowane są wystawy stałe: Historii Miasta  
i Regionu, Etnograficzno - Zabawkarska i unikalna w skali kraju Ekspozycja Browarnictwa 
Leżajskiego oraz liczne wystawy czasowe. Bazylika i klasztor OO. Bernardynów są najbardziej 
znanym zabytkiem miasta. Wybudowane w latach 1618 – 1637 z fundacji Łukasza 
Opalińskiego i jego żony Anny z Pileckich. W barokowym kościele możemy podziwiać 
m.in. cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia z Dzieciątkiem i jedne z najcenniejszych na 
świecie trójnawowe organy z II poł. XVII w., na których corocznie w okresie letnim odbywa się 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, przyciągający rzesze melomanów. 
W skład obiektu wchodzi również Muzeum Prowincji OO. Bernardynów z bezcennymi 
eksponatami zakonnymi. 

 

Na mapie zaznaczono punkty kontrolne (PK), do których zadano pytania.  
Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenie przebycia trasy,  

należy dostarczyć do organizatora.	
													
Opracowanie:	Andrzej	Kusiak,	Muzeum	Ziemi	Leżajskiej	
Aktualność:	marzec	2017	r.	

 

 

  1/R/17 

Długość trasy: 4,2 km  

Do potwierdzenia: 19 PK 

Inauguracja	trasy	odbyła	się	podczas	XXVI	Mistrzostw	Polski		
w	Nocnych	MnO	w	dniach	3-5.03.2017	r.	



	
Turystyczno-Rekreacyjna	Impreza	na	Orientację	(1/R/17)	

PK	1	 Dąb	Pamięci	Kapitan	Jana	Filipa.		
Ile	głazów	narzutowych	znajduje	się	przy	pomniku?	(liczymy	wszystkie)	

PK	2	 Zespół	Dworu	Starościńskiego,	w	którym	obecnie	mieści	się	Muzeum	Ziemi	Leżajskiej.	
Co	upamiętnia	tablica	znajdująca	się	przy	wejściu	po	lewej	stronie?	

PK	3	 Modrzewiowy	dworek	w	tzw.	stylu	szwajcarskim	o	konstrukcji	zrębowej	z	1853	roku.	
Czyje	imię	nosi	pobliskie	rondo?	

PK	4	 Zabytkowa	XIX	wieczna	kapliczka	przy	rondzie.	
Ile	obrazów	znajduje	się	na	kapliczce?	

PK	5	 Dawna	siedziba	Urzędu	Podatkowego	oraz	Urzędu	Straży	Skarbowej	wzniesiona	została	w	latach	1903-
1914.	Co	się	tutaj	obecnie	mieści?	(napisu	szukaj	na	ścianie)	

PK	6	 Dwór	Podstarościego	-	jeden	z	najstarszych	budynków,	wzniesiony	w	XVII	wieku.	
Jakiego	koloru	jest	dach	na	dworku?	

PK	7	 Dom	rodzinny	leżajskiego	poety	Tadeusza	Hollendra	–	żołnierza	AK.	
Jakie	lata	znajdują	się	na	pamiątkowej	tablicy?	

PK	8	 Murowana	rzeźnia	miejska	wybudowana	wg	projektu	Stanisława	Cetnarskiego	z	Łańcuta.	
Jaki	rok	widnieje	na	elewacji	budynku?	

PK	9	 Kapliczka	na	dawnej	granicy	wsi	Siedlanki	i	miasta	Leżajsk.	
Jaki	jest	numer	najbliższej	latarni?	

PK	10	 Potok	Jagódka	–	lewobrzeżny	dopływ	Sanu	płynący	przez	miasto.	
Ile	rur	poprowadzono	nad	potokiem?	

PK	11	 Kolejna	na	trasie	Kapliczka	Ziemi	Leżajskiej.	
Co	znajduje	się	pod	krzyżem	na	zwieńczeniu	kapliczki?	

PK	12	 Murowana	kapliczka	z	1915	roku	ku	czci	nieznanego	żołnierza	zastrzelonego	przez	wojska	austriackie.	
Kto	jest	fundatorem	kapliczki?	

PK	13	 Dawne	zakłady	tytoniowe	w	strefie	przemysłowej	miasta.	
Jak	nazywa	się	lokal	gastronomiczny	powstały	w	jednym	z	budynków?	

PK	14	 Maszyna	parowa	po	dawnym	młynie	w	Leżajsku.	
Jaka	jest	nazwa	firmy,	przed	której	budynkiem	znajduje	się	maszyna	parowa?	

PK	15	 Jedyny	wiadukt	kolejowy	z	czerwonej	cegły	na	trasie	kolejowej	w	Leżajsku.	
Jakiej	wysokości	samochody	mogą	pod	nim	przejeżdżać?	

PK	16	 Pomnik	na	skrzyżowaniu	dróg.	
Komu	poświęcony	jest	pomnik?	

PK	17	 Kamienna	figura	św.	Nepomucena	przy	ogrodzeniu	klasztoru	Bernardynów	z	1755	roku.	
Z	ilu	gwiazd	składa	się	aureola	świętego?	

PK	18	 Mury	obronne	Bazyliki	Zwiastowania	NMP	i	Klasztoru	Bernardynów.		
Ile	otworów	strzelniczych	znajduje	się	między	basztami?	

PK	19	 Pomnik	Jana	Pawła	II	na	Placu	Mariackim	przed	Bazyliką.	
Jaki	rok	znajdziemy	na	pomniku	po	prawej	stronie?	

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

Przesłanie	odpowiedzi	oznacza	zgodę	na	umieszczenie	na	liście	osób,	które	przebyły	TRInO.	

trino.pttk.pl	


