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   poprzednich trzech numerach naszego biuletynu przedsta-
wiliśmy Państwu zabytki i miejsca warte uwagi z obszaru Lokal-
nej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Miejsca 
te świadczą o bogactwie naszego dziedzictwa i sięgającej wieków 
wstecz historii tych terenów. Pozostały dorobek materialny jest 
żywym dowodem świetności tych terenów jak również świadczy  
o zaradności, pracowitości i aspiracjach ludzi żyjących na tych te-
renach.

Ukazując kulturę materialną, głównie sakralną, terenu LGD nie 
sposób jej oddzielić jej od największego ośrodka na tym terenie to 
jest miasta Lubartowa. Jako centrum, Lubartów niezmiennie, przez 
wieki oddziaływał na całą okolicę zarówno kulturalnie i gospodar-
czo oraz sakralnie. 

Stąd ten numer biuletynu postanowiliśmy poświęcić zabytkom 
nie leżącym na obszarze LGD, ale których nie sposób pominąć od-
wiedzając obszar naszej Lokalnej Grupy Działania.

Prezes Stowarzyszenia LGD
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
Wioletta Wierzbicka
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Pierwszy drewniany p.w. Piotra Apo-
stoła został wzniesiony w 1549 roku 
przez Piotra Firleja, wojewodę lubel-
skiego. Przekazany innowiercom w 1557 
roku przez Jana Firlej, wojewodę lubel-
skiego; zwrócony katolikom w 1598 roku 
staraniem Elżbiety Kazimierskiej, wkrót-
ce spalony. 

Następny drewniany kościół p.w. 
św. Anny wzniesiony został przed 1603, 

ZABYTKOWE KOŚCIOŁY I KAPLICE

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA cz. IV

Opracowanie i zdjęcia  
Jan Krzysztof Zaczek

Bazylika  Mniejsza  
p.w.  św. Anny w Lubartowie

prawdopodobnie fundacji Ratkowskich; 
spalony w 1630 roku. Trzeci również 
drewniany wzniesiony przed 1650 stara-
niem ówczesnego plebana Stefana Mo-
sińskiego. 

Obecny wzniesiony  w latach 1733- 
1738, wg projektu arch. Pawła Antoniego 
Fontany, z fundacji Pawła Karola San-
guszki, marszałka wielkiego litewskiego. 
Budowniczym kościoła był Tomasz Rezler. 
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Konsekrowany przez biskupa żmudzkiego 
Michała Karpa w roku 1738. Uszkodzony 
pożarem w 1792 roku, odnowiony kosztem 
Sanguszków. Restaurowany gruntownie: 
1860 – 1871 zewnątrz, 1873-1877 wewnątrz, 
1880 remont więźby dachowej. Odnawia-
ny zewnątrz 1967 – 1970, wewnątrz 1974. 
Gruntowny remont w 1981 roku ( wymie-
niono okna i wykonano tynki zewnętrzne). 
W 1984 roku odnowiono fronton kościół, 
gzymsy pokryto blacha miedzianą. W 1985 
wyremontowano dzwonnicę. W 1986 roku  
nastąpiła renowacja nawy głównej i orga-
nów. Freski pod kopułą odnowione w 1985 
roku. W roku 1996 roku za zgoda urzędu 
konserwatorskiego odnowiono pozostałą 
część kościoła.  

Kościół orientowany, późnobaroko-
wy, typu centralno-podłużnego. Złożony 
z korpusu na rzucie wydłużonego, zbli-
żonego do elipsy ośmioboku, ściętego 
od wschodu, z dwuwieżową fasadą od 
zachodu oraz z części prezbiterialnej. 
Trzonem korpusu wyniosła ośmioboczna, 
trójprzęsłowa nawa, o przęśle środko-
wym nieco szerszym, otoczona obejściem 
utworzonym z prostokątnych odcinkowo 
zamkniętych ramion na osi poprzecznej( 
kaplice transeptowe) i prostokątnego 
od zachodu (mieszczącego przedsionek 
i nad nim chór muzyczny) oraz czterech 
niższych kwadratowych kaplic na osiach 

przekątnych; kaplice połączone mie-
dzy sobą i z przedsionkami klinowatymi 
przejściami; dwie kwadratowe wieże uj-
mujące przedsionek wysunięte ryzalitowo  
z bocznych elewacji korpusu (w wieży pół-
nocnej klatka schodowa, w południowej 
schowek). Prezbiterium stanowi wydłużo-
ne ramię wschodnie, prostokątne, zakoń-
czone wydzieloną wewnątrz, trójbocznie 
zamknięta absydą ołtarzowa. Po bokach 
prezbiterium prostokątne piętrowe po-
mieszczenia, równej z nim długością, 
mieszczące na Pietrze loże, na parterze; 
od północy prostokątną zakrystią z przed-
sionkiem od zachodu, od południa kaplicę 
z analogicznym przedsionkiem i schody 
na lożę w części wschodniej; przejście  
z loży południa na północ po drewnianym 
pomoście za ołtarzem głównym. Nawa 
otwarta do obejścia trzema parami pół-
koliście zamkniętych arkad filarowych,  
z których środkowe wyższe i szersze, ana-
logicznie do arkad tęczy i chóru muzycz-
nego. Chór na emporze ponad przedsion-
kiem wsparty na szerokiej  arkadzie o łuku 
koszowym Ściany nawy rozczłonkowane 
zdwojonymi pilastrami kompozytowy-
mi w wielkim porządku, lekko wklęsłymi 
bądź w narożach przy tęczy i chórze za-
łamanymi; ponad nimi szerokie, płaskie, 
przełamujące się belkowanie, na osich  
ramion zredukowane do gzymsu kostko-
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wego lekko wygiętego Nd arkadami. Gur-
ty arkad spływające na pilastry z odcin-
kami belkowania, kaplic transeptowych  
o stylizowanych kapitelach referencyj-
nych, kaplic skrajnych na kapitelach joń-
skich. Pod tęczą i w ściętych narożach 
prezbiterium pilastry o stylizowanych 
głowicach regencyjnych dźwigające od-
cinki belkowania z wydatnym gzymsem. 
W bocznych ścianach kaplic, ujętych 
pół pilastrami, niskie przejścia arkadowe  
o łuku półkolistym. Ponad nimi przeźrocza 
zamknięte łukiem półkolistym nadwieszo-
nym, ponad którymi w kaplicach transep-
towych przeciągnięty gzyms belkowani. 
Archiwolty arkad profilowane, nad prze-
świtami od strony kaplic transeptowych 
stiukowe kartusze ujęte w liście palmowe. 
Sklepienia: w przęśle środkowym nawy,  
w kaplicach transeptowych, w przej-
ściach i prześwitach miedzy kaplicami 
kolebkowe; w przęsłach skrajnych nawy 
pół kolebkowe z lunetami na wydatnych 

gurtach; w kaplicach skrajnych koleb-
kowo-krzyżowe; w prezbiterium elipso-
idalna kopuła na pendentywach; nad 
absyda ołtarzową sklepienie kolebkowe; 
w zakrystii, kaplicach i lożach kolebko-
we z lunetami o zanikających szwach,  
w przedsionkach kolebkowe. W nawie 
przy filarach wysokie, półkoliste wysu-
nięte gzymsowane cokoły dekorowane 
stiukowymi muszlami z podwieszony-
mi chustami: na cokołach sześć wielkich 
posągów Ojców Kościoła: św. Augustyn  
z sercem, św. Grzegorz z gołębicą, św. Am-
broży z ulem, św. Atanazy z demonem, 
św. Bernard z księgą, św. Bonawentura  
z lwem, późnobarokowe, współczesne ko-
ściołowi. W ścianach bocznych prezbite-
rium po dwa portale prostokątne, zwień-
czone falistymi przyczółkami ze stiukową 
dekoracją regencyjną; ponad nimi we 
wnękach ujętych pilastrami i pilastrowa-
ną półkoliście arkadą z kartuszem w klu-
czu prostokątne otwory lóż.
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Chór muzyczny - o prostym para-
pecie pokryty stiukowym ornamentem 
regencyjnym. 

 Fasada – trójdzielna, dwuwieżowa, 
jednokondygnacjowa, o lekko zryzalito-
wanej części środkowej, nad którą wy-
soki szczyt, nie łączący się z wieżami. 
Rozczłonkowana zdwojonymi pilastra-
mi toskańskimi na cokołach, podtrzy-
mującymi przełamujące się obelkowani 
z tryglifowym fryzem, kryte daszkiem 
dachówkowym. Na osi portalu późnoba-
rokowy z 1738 roku , z czarnego marmu-
ru, wykonany być może przez Tomasza 
Góreckiego/majstra dębickiego/, prosto-
kątny, profilowany, ujęty kolumnami na 
tle pół pilastrów, podtrzymującymi bel-
kowanie; w przerywanym wolutowym 
przyczółku ozdobny  kartusz z inskrypcją 
fundacyjną. Szczyt o dwóch rozdzielo-
nych gzymsem kondygnacjach, rozczłon-
kowanych zdwojonymi pilastrami z płyt-
kimi wnękami zakończony trójkątnym, 

rozerwanym, silnie gzymsowanym fron-
tonem; na osi dolnej kondygnacji otwór 
okienny zamknięty łukiem półkolistym, 
nadwieszonym, w górnej ujęty woluta-
mi, w analogicznie obramionej płycinie 
płaskorzeźba św. Anny Samotrzeć.

Wieże – o trzech kondygnacjach; 
dolne kondygnacje o ścianach wy-
pukłych, ujęte w narożach pilastrami  
i zwieńczone belkowaniem, analogicz-
nymi do podziałów fasad; środkowe  
o ścianach wklęsłych z kolumnami joń-
skimi na narożach i pilastrami po bokach 
oraz wysokim cokołem, w części środko-
wej wybrzuszonym, którego przedłuże-
nia  zwieńczone wazonami łączą się ze 
szczytem części środkowej; belkowanie  
z wydatnym gzymsem, krytym dasz-
kiem; górne kondygnacje znacznie niż-
sze, ze skośnymi spływami wolutowy-
mi na narożach, zwieńczone wygiętymi 
gzymsami. W kondygnacjach dolnych 
nisze konchowe w płaskich obramieniach 
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z konsolami, z rzeźbami śś. Piotra i Pawła 
od frontu, w środkowych płytkie arkado-
we wnęki, w górnych okulusy. Elewacje 
boczne obejścia o podziałach pilastrowo 
– ramowych z odcinkami obelkowania; 
kaplica transeptowa z ogzymsowanymi  
szczytami ujętymi w pary pilastrów i fa-
listymi zwieńczeniami, w szczytach okna 
zamknięte łukiem półkolistym nadwie-
szonym, w zwieńczeniu ok ulusy. Ściany 
nawy głównej rozczłonkowane pilastra-
mi jońskimi z dekoracją regencyjną, pod-
trzymującymi belkowanie z fryzem kon-
solowym i wydatnym gzymsem; wielkie 
okna w płaskich uszatych obramowa-
niach z trójkątnymi przyczółkami; szczy-
ty od wschodu i zachodu pilastrowane, 
ze spływami ujętymi czworobocznymi 
postumentami, zwieńczone trójkątnymi, 
gzymsowanymi frontonami. Naroża czę-
ści prezbiterialnej zaokrąglone, pilastro-
wane, między kondygnacjami bocznych 
aneksów gzymsy kordonowe, gzyms 

wieńczący profilowany. Prezbiterium od 
wschodu zaakcentowane nieznacznym 
ryzalitem ujętym pilastrami dźwigają-
cymi belkowanie. Szczyt wschodni nieco 
wypukły z parami wygiętych pilastrów 
po bokach, zwieńczony półkolistym ro-
zerwanym przyczółkiem z nadstawą, 
ujęty w ogzymsowne, rozerwane pół-
szczyty nad aneksami bocznymi. Na osi 
ryzalitu w płytkiej wnęce zamkniętej 
łukiem półkolisty krucyfiks barokowy  
z wieku XVIII, osłonięty wydatnym gzym-
sem; w szczycie otwór okienny zamknię-
ty nadwieszonym łukiem półkolistym,  
w tympanonie okulus. Otwory okienne 
aneksów bocznych w profilowanych ob-
ramowaniach; zakrystii i kaplicy połu-
dniowej uszatych od wschodu w owalno 
– prostokątnych; w oknach kraty. Portal 
do  kruchty przy zakrystii prostokąt-
ny, piaskowcowy, profilowany zapewne  
z 2 połowy wieku XVIII.
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Dachy nad nawą sześciopołaciowy, 
kryty dachówką; nad prezbiterium, kapli-
cami transeptowymi i ramieniem zachod-
nim dwuspadowe, nad pozostałymi kapli-
cami i lożami pulpitowe, kryte blachą.

Hełmy wież czteropołaciowe kopu-
laste z kolistymi pseudodolukarnami, 
zwieńczone latarniami mi wysmukłymi 
iglicami z kulami i krzyżami żelaznymi, 
podbite blachą.

Prezbiterium polichromia późnoba-
rokowa z około wieku XVIII namalowana 
przez Franciszka Meiera, iluzjonistyczna, 
kilkakrotnie restaurowana i przemalo-
wywana, odnawiana w 1963 – 1964 przez 
malarza Eugeniusza Czuhorskiego z Kra-
kowa. Kopuła prezbiterium, malowana  
w wieku XVIII przez Jana Włocha, przed-
stawiają Chrystusa trzymającego krzyż  
w glorii aniołków z zespołem instrumen-

tów muzycznych. Fresk ten został odno-
wiony w 1985 roku. Pod kopuła na czte-
rech pendentywach znajdują się freski 
przedstawiające czterech ewangelistów: 
św. Jana z orłem, św. Łukasza z wołem, św. 
Marka z lwem i św. Mateusza z człowie-
kiem. Na ścianach iluzjonistyczne moty-
wy architektoniczne z Okiem Opatrzno-
ści, na ścianach bocznych balkony oraz 
motywy ornamentalne. Miejsce central-
ne prezbiterium zajmuje ołtarz posobo-
rowy wraz z ambonką. Przedmioty te 
wykonane w latach 80 – tych. Stylizowa-
ne są na barokowy wystrój kościoła. Na 
bocznych ścianach prezbiterium wiszą 
duże obrazy – na lewej „Syn marnotraw-
ny: na prawej „Jawnogrzesznica i Chry-
stus”, namalowane przez Sebastiana Ric-
ci z datą 1734, a więc w czasie budowy 
kościoła. Tu mieszczą się również jeszcze 
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dwie ławy kolatorskie z drewna modrze-
wiowego i cztery pojedyncze siedziska 
późnobarokowe z około wieku XVIII.

Ołtarz główny z około 1738 roku, 
odnawiany 1963 – 1964 przez malarza 
Eugeniusza Czuhorskiego z Krakowa. 
Kolejna renowacja pod koniec lat 90 XX 
wieku. Ołtarz architektoniczny, trójosio-
wy, wklęsły, wypełniający  absydę pre-
zbiterium, rozczłonkowany czterema 
kolumnami; dekorowany bogato orna-
mentami regencyjnymi, w zwieńczeniu 
owalny otwór na tle którego promieni-
ste gloria z główkami puttów; po bokach 
miedzy kolumnami rzeźby Abrahama 
i Króla Dawida, na gzymsach ponad 
skrajnymi kolumnami rzeźby dwóch 
aniołów. W centrum ołtarza znajdują się 
dwa obrazy: św. Anny Samotrzeć w bo-
gato złoconej ramie, namalowany w XIX 
wieku oraz bardzo piękny, XVIII – wiecz-
ny obraz zasłonowy. Obraz  św. Anny 
koronowana przez – Józefa Życińskiego  

księdza arcybiskupa  Ordynariusz Diece-
zji Lubelskiej w dni 26 lipca 2003 roku. 
Po prawej stronie tych obrazów, rów-
nież w głównym ołtarzu, umieszczone są  
w kolistych ramach obrazy  ”Sen Jakuba”, 
a po lewej: „Ofiara Izaaka”. Obydwa za 
autorstwa Józefa Kołczanowskiego i po-
chodzą z roku 1737. Wszystkie obrazy 
odnawiane w 1963 – 1964 przez malarza 
Eugeniusza Czuhorskiego z Krakowa. 
Za  cokołową częścią ołtarza zachowane 
dwie bramki z malowanymi postaciami 
śś. Piotra i Pawła.

Tabernakulum regencyjne współ-
czesne ołtarzowi, z wysokim ażurowym 
zwieńczeniem; drzwiczki metalowe nowe.  

Ołtarze boczne parami analogiczne; 
1 – 2. W pierwszej parze kaplic: z około 
1738 roku, architektoniczne, z rzeźbami 
aniołów i obrazami: w lewym św. Józe-
fa patrona rzemieślników. W minionych  
wiekach Lubartów słynął z wielu rze-
miosł. W prawym św. Barbary, współ-
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czesne ołtarzom, mensy sarkofagowe po-
kryte ornamentem regencyjnym.; 3 – 4.  
W kaplicach środkowych: około 1738 
roku, architektoniczne, trójosiowe, po-
kryte bogato ornamentem regencyjnym, 
z rzeźbami aniołów oraz puttów w zwień-
czeniu; w lewym obraz Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem z wieku XVIIII w sukience 
srebrnej z wieku XVII/XVIII, z nieczytelny-
mi puncami. Nad ołtarzem umieszczony 
jest witraż obrazujący Matkę Boską Nie-
ustającej Pomocy i mieszczanina lubar-
towskiego w stroju regionalnym z wieku 
XIX. W prawym krucyfiks współczesny 
ołtarzowi oaz trzy oszklone relikwiarze,  
z nich jeden w kształcie trumny; antep-
ndia malowane na płótnie o charakterze  
2 połowy wieku XIX.  Nad ołtarzem wi-
doczny jest witraż przedstawiający Chry-
stusa Dobrego Pasterza oraz herb Lubar-
towa. Witraż ten jest darem od Rady 
Miasta dla uczczenia 450 rocznicy zało-
żenia miasta. 5 – 6. W trzeciej parze ka-

plic: klasycystyczne z końca wieku XVIII  
z rzeźbami aniołów po bokach i w zwień-
czeniu oraz obrazami:  św. Jana Nepomu-
cena patrona dobrej spowiedzi. Święty ten 
zginął w nurtach Wełtawy nie chcąc ujaw-
nić grzechów księżnej czeskiej, w lewej  
i św. Antoniego Padewskiego w zwieńcze-
niu prawego, oba pochodzą z wieku XVIII, 
antependia regencyjne z około połowy 
wieku XVIII. 7.  W kaplicy po południowej 
stronie prezbiterium: wnęka ołtarzowa 
ujęta obramowaniem murowanym i men-
sa o charakterze wieku XVIII, po bokach 
drzwi malowane scenami Komunii śś. Pu-
stelników z wieku XVIII. Przed ołtarzem 
głównym i przed ołtarzami bocznymi  
w kaplicach środkowych balaski współ-
czesne ołtarzowi.

Ambona z około 1738 oku z orna-
mentem regencyjnym, osadzone na co-
kołach( analogicznie jak cokoły rzeźb  
w nawie); na baldachimie ambony rzeź-
ba błogosławiącego Dzieciątka Jezus.
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Przyścienna chrzcielnica z roku 
około 1738 z ornamentem regencyjnym. 
Wzbogacają ją barokowe rzeźby Jana 
Chrzciciele i Jezusa. Nad nimi unoszą się: 
gołębica symbolizująca Ducha Świętego 
i Boga Ojca w obłokach wskazujący na 
Syna Bożego.

Prospekt organowy znajduje się na 
głównym wejściem, organy z 1738 roku  
z regencyjnymi, ażurowymi uszakami.

Wyposażenie zakrystii jednolite, póź-
nobarokowe, z około 1738 roku, trójdzielna 
komoda z dwiema bocznymi nadstawami 
połączonymi wyłamanym gzymsem, z kru-
cyfiksem po środku; po obu stronach drzwi 
wejściowych szafa ścienna ze skrzynia – sie-
dziskiem i cynowe lavabo; ponad drzwiami 
tablica konsekracji kościoła z 1738 roku,  
w szerokim ozdobnym obramowaniu, po-
nadto konfesjonał i płaskorzeźbione popier-
sie Matki boskiej i Chrystusa. Szafy na łozy 

północnej: barokowy zapewne z początku 
wieku XVIII, dwuskrzydłowa malowaną 
na drzwiach scen Zwiastowani, oraz dwie  
z wieku XVIII i dwie z wieku XIX. Kropiel-
nica i kropielniczka barokowa z około 1738 
roku, wykonana zapewne przez Tomasza 
Góreckiego, majstra dębickiego, z czarnego 
marmuru, puklowane.

Krucyfiks dwie sztuki z wieku XVIII 
i jeden z  wieku VIII/XIX.

Obrazy: 1 – 2. „Chrystus i Jawno-
grzesznica”, „Powrót Syna  Marnotraw-
nego”  wykonane  przez Sebastiana Ricci  
1 połowa wieku XVIII ( na obu data 1734), 
odnawiane w 1896 roku przez Mirosława 
Krzesińskiego i 1963 – 1964 przez Eugeniu-
sza Czuhorskiego z Krakowa( zawieszone 
w prezbiterium), 3 – 12. Śś. Apostołowie 
(zawieszone w nawie kościoła), 13. „Zwia-
stowanie”, 14. „Męczeństwo św. Agaty” 15. 
„Św. Jerzy”- wszystkie z wieku XVIII.
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Nagrobek Pawła Karola i Barbary  
z Duninów  oraz ich syna Józefa San-
guszki, klasycystyczny z 1793 roku, 
wystawiony przez synów i braci, Hie-
ronima i Janusza; z czarnego marmuru,  
w portalowym obramowaniu z trójkąt-
nym przyczółkiem, urna opasana biała 
szarfą na białym cylindrycznym cokole 
na którym inskrypcja; ponad nagrob-
kiem zawieszone metalowe tarcze z her-
bami: Pogoń Sanguszków i Łabędź Du-
ninów, zwieńczone mitrą książęcą. Nad 
epitafium wisi portret księcia Sanguszki.

Epitafia: 1. Antoniego Jeruzalskie-
go, kapitana Wojsk Polskich (zm. 1847),  
2. Feliksy z Dziewczopolskich Kleszczyń-
skiej (zm. 1857), 3. Marty Dembnickiej 
(zm. 1876), 4. Juli z Dąbrowskich Alek-
sanrowiczowej (zm. 1879), 5. Domini-
ka Cichockiego (zm. 1882), 6. Tadeusza 
Herburt (zm. 1882), 7. Wincentego i Łucji  
z Chlewickich Nestorowiczów z wieku 
XIX, 8. Kacpra i Julii Gruszczyńskich (zm. 
1878, 1902), 9. Stanisława Chromińskie-
go (zm. 1903), 10. Ludwiki Cichockiej  

(zm. 1903), 11. Teodozji Kossobuckiej 
(zm. 1876), Józefa Kossobuckiego (zm. 
1862), Walerii Panceram (zm. 1898),  Ele-
onory i Tadeusza Panceram (zm. 1871). 
W kaplicy przy prezbiterium dwie tabli-
ce pamiątkowe z wieku XVIII z czarnego 
marmuru z inskrypcjami.

Tablica pamięci  -  w prawej nawie 
kościoła  poświęcona pamięci wyzwole-
nia Lubartowa przez Armie Krajową w 
1945 roku.

Patena z wieku XVIII, z ozdobnym 
wyrytym monogramem Chrystusa.

Krzyż ołtarzowy drewniany z XVIII 
wieku.    

Lichtarze: 1 – 4. Drewniane późno-
barokowe z XVII wieku,  5 – 10. Mosiężne 
z XVIII – XIX wieku.

Ornaty: 1. Zielony z tkaniny zapewne 
2 połowa XVII wieku. 2. Zielony z bokami 
z tkaniny analogicznej jak w poprzednim 
ornacie i kolumną z tkaniny z XVIII wie-
ku, 3. Biały z 2 połowy XVII wieku, ha-
ftowany wypukło oraz płasko haftowa-
nymi scenami w owalnych medalionach  
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na kolumnie, ilustracjami Tajemnice Ró-
żańcowe, od tyłu: Zwiastowania, Nawie-
dzenia, Bożego Narodzenia, Ofiarowania                               
w świątyni, Chrystusa nauczającego  
w świątyni, Modlitwy w Ogrójcu, Biczo-
wania, od frontu: Cierniem Koronowanie, 
Upadku pod Krzyżem, Ukrzyżowania, 
Zmartwychwstania, Wniebowstąpie-
nia, Zesłania Ducha Świętego oraz po 
bokach  kolumny: Wniebowstąpienia  
i Koronacji NP. Marii, 4. Z zielonej tka-
niny kwiatowej z 1 połowy XVIII wieku, 
5. Biały z tkaniny kwiatowej z 2 poło-
wy XVIII wieku, 6. Czerwony z tkaniny  
z 1 połowy XIX wieku, 7 – 8. Białe now-
sze z przepikowanymi częściowo haftami 
i kolumnami haftowanymi z 1 połowy 
XVIII wieku, 9. Zielony nowszy z bokami 
z tkaniny z XVIII wieku, przeszywanymi, 
10. Biały nowy z szerokim ozdobnym ga-
lonem z XVIII wieku. 11. Ornat z komple-
tem, czerwone, haftowane srebrną nicią 
z XVIII wieku 12. Ornat z kompletem, 

białe z tkaniny kwiatowej z 2 połowy 
XVIII wieku.

Dalmatyki: 1 - 2. Białe haftowane  
srebrną nicią z 2 połowy XVIII wieku,  
3 – 4. Białe z tkaniny z końca XVIII wieku,  
5 – 6.  Czerwone z tkaniny z XVIII wieku.

Konopeum z 1737 roku z haftowaną 
Grupa Ukrzyżowania w obramowaniu  
z wici kwiatowej.

Kanon barokowy z przełomu XVII/
XVIII wieku bogato dekorowany, z hafto-
wanymi scenami Ukrzyżowania i Ostat-
niej Wieczerzy, prostokątnymi, większymi 
i małymi scenami Biczowania, Cierniem 
Koronowanie, Upadku pod krzyżem i Spo-
tkania z Maria Magdaleną w owalnych 
medalionach, nadto postacie śś. Francisz-
ka i Antoniego, oprawny w szeroką meta-
lową, ozdobną ramę  współczesna.

Baldachim z tkaniny regencyjnej  
z 1 połowy XVIII wieku, zniszczony.

Otoczenie kościoła cmentarz kościel-
ny czworoboczny, otoczony ogrodzeniem 
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barokowym zapewne współczesny ko-
ściołowi, odnawiany w 1972 roku, mu-
rowany z cegły, otynkowany; od frontu 
ogrodzenie ozdobne, przezroczowe: na 
cokole pilastrowane słupy z gzymso-
wanymi trójkątnymi szczycikami, po-
między nimi przerzucone arkady o łuku 
nadwieszanym, zwieńczone odcinkowo 
zamkniętymi szczytami ze spływami 
wolutowymi po bokach; przezrocza wy-
pełnione drewnianymi sztachetami, wy-
mienionymi w czterech przezroczach na 
żelazne kraty. Na osi kościoła trójdzielna 
brama z pilastrowanymi, boniowanymi 
filarami, wysokim arkadowym otwo-
rem po środku i bocznymi przejściami 
niższymi, zamkniętymi łukiem odcin-
kowym. Nad nimi płyciny; zwieńczona 
rozerwanym gzymsowanym szczytem 
z spławami wolutowymi po bokach. 
Od północy i południa mur pełny, przy 
narożach zachodnich ukształtowany 
analogicznie jak od frontu, od południa  
o podziałach ramowych, dalej od półno-
cy z wewnętrznymi wnękami zamknię-
tymi łukiem odcinkowym; od wschodu 
słupy z trójkątnymi szczytami, pomiędzy 
którymi sztachety; mur i słupy kryte da-
chówką. W narożach wschodnich czwo-
roboczne kapliczki sklepione kolebkowo, 
z trójkątnymi szczytami i dwuspadowy-
mi dachami, krytymi dachówka. Obok 
starej plebanii w 2005 roku postawiony 
został pomnik z figurą Matki Boskiej. 
Figura frontem skierowana na fasadę 
kościoła. Na cokole na mosiężnej tabli-
cy napis: „Wdzięczni Bogu na pontyfikat 
Jana Pawła II mieszkańcy ziemi lubar-
towskiej”. Przy dzwonnicy pomnik Chry-
stusa wznoszącego ręce ku górze. Figura 
frontem skierowana na fasadę kościoła. 
Na cokole na mosiężnej tabliczce napis: 
„Wdzięczny Bogu za posługę duszpaster-

ską w Lubartowie ks. Andrzej Tokarzew-
ski”. W 1986 roku utwardzono plac przy 
kościelny i odnowiono parkan.

Dzwonnica – położona w połu-
dniowo-zachodnim narożu cmentarza, 
późnobarokowa z około połowy XVIII 
wieku, wzniesiona w miejscu kapliczki 
świętego Rocha. Frontem zwrócona na 
północ. Murowana z cegły, otynkowana. 
Czworoboczna, wysoka, dwukondygna-
cjowa, z parawanowo poszerzana fasadą 
kryjąca po bokach parterowe składziki; 
w przyziemiu części środkowej kaplica. 
Naroża ujęte pilastrami, zdwojonymi  
w części środkowej, dźwigającymi profi-
lowane gzymsy. Część środkowa zwień-
czona od frontu i tyłu szczytami ujętymi 
w wygięte pilasterki i gzymsowanymi 
frontami. Otwory dzwonowe wydłużo-
ne, zamknięte półkoliście, w szczytach 
owalne płyciny. Dach na częścią Środ-
kową dwuspadowy, wraz z niewielkimi 
daszkami nad częściami parawanowa-
nymi i nad gzymsami, kryty dachów-
ka. Dzwony: 1. Mniejszy z 1774 roku 
fundacji proboszcza Pawła Zielonow-
skiego, odlany przez Karola Gotfrieda,  
z plakietką Ukrzyżowania i św. Piotra.   
2. Większy przelany. Obecnie na dzwon-
nicy wiszą następujące dzwony: Michał 
z wieku XIX, św. Anna z 1984 roku, Jan 
Paweł II z 1985 roku.  W tym że roku 
odnowiono gruntownie dzwonnicę oraz 
założono napęd elektryczny  dzwonów. 
W kaplicy mensa sarkofagowa pokry-
ta ornamentem regencyjnym zapewne  
z około połowy XVIII wieku, nad nią 
obraz w. Rodziny z Bogiem Ojcem  
i Duchem Świętym, w szerokich ramach  
z tegoż czasu, uszkodzony. Obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej i Matki  Boskiej 
Różańcowej z wieku XIX.   
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Kaplica cmentarna wzniesiona zo-
stała w 1840 roku, klasycystyczna. Fron-
tem zwrócona na wschód. Murowana  
z cegły, otynkowana. Nawa prostokątna, 
prezbiterium węższe i niższe, wydłużone, 
zamknięte trójbocznie. Ściany wnętrza 
rozczłonkowane parami pilastrów, pod 
sufitem profilowany gzyms z ząbkowa-
niem. Pomiędzy nawą i prezbiterium łuk 
tęczowy. Pod chórem muzycznym kruch-
ta wydzielona ścianką z pilastrów w na-
rożach i dwiema półkolumnami. Elewacja 
frontowa trójosiowa, jednokondygnacjo-
wa, o dwustrefowych podziałach ramo-
wo-lizenowych, zwieńczona trójkątnym 
szczytem, silnie gzymsowanym z fryzem 
kostkowym. Otwór wejściowy w profi-
lowanym obramowaniu, powyżej arka-
dowe okno obramowaniu opaskowym 
i w polach bocznych nisze konchowe  

Kaplica cmentarna  
Cmentarza  Parafialnego w Lubartowie

z wybrzuszonymi cokołami, na któ-
rych rzeźby: św. Pawła późnobarokowa  
z 2 połowy wieku XVIII na klasycystycz-
nym postumencie i św. Jana Nepomuce-
na klasycyzująca z 1 połowy wieku XIX. 
Szczyt zwieńczony parawanową muro-
wana sygnaturką i po bokach klasycy-
stycznymi wazonami. Elewacje boczne  
o podziałach ramowych z ozdobnymi 
wnękami  i płycinami, oraz otworami 
okiennymi; w nawie analogicznymi jak 
w elewacji frontowej, w prezbiterium 
półkolistymi. Dachy dwuspadowe, po-
kryte blachą, nad nawą nowsza wieżycz-
ka na sygnaturkę.

Ołtarz główny współczesny kaplicy 
murowany z nadstawą ujętą półkolumna-
mi, malowany iluzjonistycznie zwieńczony 
o charakterze rokokowym z obrazem Matki 
Boskiej Bolesnej.
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Ołtarze boczne współczesne kaplicy 
murowane z nadstawami ujętymi półko-
lumnowo, w prawym krucyfiks z 2 poło-
wy wieku XVIII rokokowy; w lewym ob-
raz świętej Rozalii z 1 połowy wieku XIX.

Obrazy: 1. Św. Antoniego Padew-
skiego z wieku XVIII/XIX;  2 – 3. Mat-
ka Boska Częstochowska i św. Rozalia  
z wieku XIX.

Krucyfiks z 1 połowy wieku XIX.
Epitafium Kacpra Janiszewskigo 

(zm. 1856 roku) z czerwonego marmuru.
Pacyfikał cynowy z 2 połowy wieku XIX.
Lichtarze 6 sztuk, cynowe, późnoba-

rokowe, zapewne z 2 połowy wieku XVIII.
Krzyże ołtarzowe 2 szt. drewniane 

z 1 połowy wieku XIX, z metalową posta-
cią Chrystusa.

Kadzielnica z napisem w języku ro-
syjskim i haftowaną szarfą z wieku XIX.
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Budowa kościoła zakończona została 
w 1741 roku. Konsekrowany w roku 1751. 
Restaurowany w 1868 roku i 1926 roku, 
zewnątrz w roku 1958, dach w 1966 roku. 
Wewnątrz w latach 1999 – 2001. Reno-
wacja obrazów u latach 2010 – 2015, pod-
łoga odnowiona w 2014 roku. 

Barokowy. Korpus na rzucie zbliżo-
nym do kwadratu, dwuprzęsłowy o sze-
rokiej nawie z parami niższych kaplic 
po bokach, poprzedzonych od frontu 
kruchtami. Prezbiterium nieco węższe, 
równej wysokości z nawą, jednoprzę-
słowe z prostokątnymi pomieszczenia-
mi po bokach, tworzący wspólny ciąg 
z kaplicami, nad nimi loże. Pod kościo-

Kościół o.o. Kapucynów  
p.w. św.  Wawrzyńca w Lubartowie
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łem krypty. Nawa otwarta do kaplic 
arkadami zamkniętymi łukiem półkoli-
stym; pomiędzy kaplicami oraz pomię-
dzy prezbiterium a pomieszczeniami po 
bokach, niskie wąskie przejścia arkado-
we zamknięte półkoliście. Wnętrze nawy 
rozczłonkowane parami proszonych pi-
lastrów, wnętrze prezbiterium i kaplic 
półpilastrami narożnymi; w nawie i pre-
zbiterium wydatne przełamujące się bel-
kowanie, przerywane na odcinku ołtarza 
głównego. 

Sklepienia kolebkowo-krzyżowe,  
w nawie na parach gurtów, w pomieszcze-
niach przy prezbiterium kolebkowe z lu-
netami; na lożach strop belkowany. W lu-
netach duże okna zamknięte odcinkowo. 

Chór muzyczny z kruchtą w przyzie-
miu murowany, wsparty na trzech arka-
dach, z wieku XIX być może z roku 1868. 
W nawie na pilastrach, w prezbiterium 
ponad arkadami, malowane zacheuszki 
w kształcie tonda z wieńcem z emblema-

tami franciszkańskimi z wieku XIX, od-
nowione 2014 roku. Fasada - trójosiowa, 
w części środkowej dwukondygnacjowa, 
wysunięta nieznacznym ryzalitem; wyż-
sza druga kondygnacja ujęta spławami 
wspartymi na wysokich cokołach wień-
czących części boczne, zwieńczona trój-
kątnym gzymsowanym szczytem.  Dolna 
kondygnacja o podziałach ramowo-lize-
nowych, górna ujęta parami zdwojonych 
pilastrów podtrzymujących belkowanie; 
miedzy kondygnacjami gzyms kryty 
dachówką. Na osi portal profilowany  
z gzymsowanym przyczółkiem; w górnej 
kondygnacji otwór okienny zamknię-
ty odcinkowo, poniżej ozdobna wnęka  
z malowidłem św. Franciszka (odnowio-
nym w 2001 roku przez Piotra Kopcia).  
W szczycie i w bocznych częściach fasa-
dy otwory owalne.

Drzwi główne dwuskrzydłowe  
z wieku XVIII.
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Więźba dachowa stara kołkowana.
Dachy nad nawą i prezbiterium 

wspólny dwuspadowy, nad kaplicami 
pulpitowe, kryte  dachówką.

Ołtarz główny późnobarokowy, jed-
nolity z około połowy wieku XVIII, wzo-
rowany na wyposażeniu kościoła kapu-
cynów z Lublina. Architektoniczny, ujęty 
kolumnami; z rzeźbami dwóch aniołów  
i krucyfiksem w zwieńczeniu  oraz obra-
zami malowanym przez Szymona Cze-
chowicz; w polu głównym – męczeństwa 
św. Wawrzyńca, w zwieńczeniu – św. 
Mikołaja bpa, konsekrowany przed 1972 
rokiem przez L.M. Kaszuckiego z Lubli-
na, dublowany. W ołtarzu antepedium 
z 1741 roku, rokokowy, intarsjowane, 
w typie kolbuszowskim, z emblema-
tem franciszkańskim, wykonany przez 
stolarza Lichonia. Po bokach ołtarza 
drzwi do chóru zakonnego oraz powyżej 
dwa otwory okienne, ujęte we wspólne  
z drzwiami ozdobne obramienie drew-

niane, zamknięte półkoliście; w otworach 
okiennych okiennice, na których nama-
lowane postacie śś. Piotra i Pawła.

Ołtarze boczne cztery, późnobaro-
kowe, jednolite, z około połowy wieku 
XVIII, wzorowane na wyposażeniu ko-
ścioła ojców kapucynów z Lublina. Ar-
chitektoniczne, ujęte kolumnami. Obrazy 
malowane przez Szymona Czechowicza. 
W pierwszej parze kaplic - Zwiastowanie 
i św. Józef; w zwieńczeniu św. Franciszek  
i św. Kajetan.  W drugiej parze: św. Antoni 
Padewski i św. Jan Nepomucen, zwieńcze-
niu św. Feliks z Cantalicio i św. Serafin. 
 W ołtarzach cztery antepedia z 1741 roku, 
rokokowe, intarsjowane, w typie Kolbu-
szowym, z emblematami franciszkański-
mi, wykonane przez stolarza Lichonia.

Ambona późnobarokowa z połowy 
wieku XVIII, wzorowana na ambonie  
z kościoła ojców kapucynów z Lublina, 
o czworobocznym korpusie z symbolem 
franciszkańskim.
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Tabernakulum drewniane późnoba-
rokowe z połowy wieku XVIII, odnawia-
ne  pod koniec I dekady XXI wieku.

Prospekt organowy z wieku XIX,  
z rzeźbą św. Cecylii z tegoż  czasu i rzeź-
bami aniołów zapewne z wieku XVIII.

Szafka ścienna na oleje w obramo-
waniu o charakterze z 2 połowy wieku 
XVIII (w bocznej arkadzie przy prezbite-
rium).

Krzyż procesyjny z przełomu wie-
ków XVIII/XIX.

Obrazy:  1-2.  Hołd Pasterzy i Zło-
żenie Chrystusa do grobu z wieku  
XVIII, konserwowane w 1972 roku przez 
L.M. Kaszyckich z Lublina, dublowane;  
3. Matka Boska z Dzieciątkiem z wieku 
XVIII/XIX, barokowo-ludowy. 4-17. Sta-
cje drogi krzyżowej z  wieku XVIII/XIX.

Rzeźby: 1. Krucyfiks z wieku XVIII  
z metalową posrebrzana koroną i takimż 
obramowaniem ramy. 2. Dzieciątko Jezus 
jako Salwator Mundi z 1 połowy wieku 
XVIII, w koronie i sukience, na tle man-
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dorli. 3. Jana Nepomucena z wieku XIX. 
4. Krzyż ołtarzowy drewniany z wieku 
XVIII.

Kielichy: 1. Barokowy z 2 połowy 
wieku XVII z ażurowym koszyczkiem, 
aniołkami hermowymi na modusie oraz 
główkami aniołków na stopie, odnawia-
ny;  2. Barokowy  z 1 połowy wieku XVIII 
z wydatnie puklowanym koszyczkiem,  
z nieczytelną puncą; 3. Późnobarokowy  
z 2 połowy wieku XVIII z profilowaną 
stopą i nodusem oraz gładką czaszą.

Monstrancja: klasycystyczna z 1 po-
łowy wieku XIX, promienista, z plakiet-
kami Boga Ojca i aniołów w glorii oraz 
czterech ewangelistów na stopie, odno-
wiona.

Puszka: barokowa z wieku XVIII, 
gładka, odnawiana.

Kociołek na wodę  z wieku XVIII, 
puklowany, miedziany.

Pateny dwie z wieku XVIII, z rytowa-
nymi krzyżykami.

Lichtarzyki dwa z wieku XVIII/XIX, 
mosiężne.

Ornaty trzy o bokach z tkanin  
z wieku XVIII i czwarty nowy z szerokim 
koronkowym galonem z wieku XVIII, ro-
kokowym.

Urządzenie zakrystii komoda, dwie 
szafki ścienne i klęcznik w obudowie ni-
szy z 2 połowy wieku XVIII; w korytarzu 
przy zakrystii  barokowe lavabo z czar-
nego marmuru z lat 1737-1738 wykona-
ne przez Tomasza Góreckiego, majstra 
dębnickiego, w drewnianej obudowie; 
powyżej zbiornika obraz Chrystusa 
Męża Boleści z 2 połowy wieku XVIII, 
malowany na desce; nad wnęką kartusz  
i dwie półeczki z napisami z tegoż okre-
su; na przeciwległej ścianie szafka ścien-
na z okuciami i zamkiem z wieku XVIII. 
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Epitafia: 1. na fasadzie kościoła po-
święcone pamięci Józefa i Michała z wie-
ku XVIII wykonane z czarnego marmuru,   
2. Tablica poświęcona pamięci żołnierzy 
batalionów górniczych represjonowanych 
w latach 1949 – 1959 (z dnia 7 kwietnia 
2002 roku). 3. Mosiężna tablica poświę-

cona pamięci Księdza Aleksandra Szulca 
(1892 – 1965) ufundowana przez społe-
czeństwo miasta Lubartowa w 1987 roku. 
4. Mosiężna tablica poświęcona pamięci 
żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Lubartow-
skiej. Ufundowana przez byłych żołnierzy 
Armii Krajowej w sierpniu 1988 roku.



Biuletyn 27



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B

tel./fax 81 854 58 53
e-mail: info@lgdlubartow.org.pl

www.lgdlubartow.org.pl


