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80 LAT STOŁECZNEGO ZOO
Ogród Zoologiczny na Pradze dobiegnie w przyszłym roku 80-lecia
swego istnienia. Stołeczny zwierzyniec powstał przez przypadek. W
1927 r. postanowiono wybudowa

Muzeum Narodowe w miejscu, w którym

Studium Biologiczne miało ogród ze zwierz tami. Aby zapobiec
likwidacji, warszawskie władze podj ły decyzj

o

jego

zało eniu ogrodu

zoologiczngo z prawdziwego zdarzenia. Na ten cel przeznaczono teren
na prawym brzegu Wisły, mi dzy siedzib
kim i wałem kolei

00'Salezjanów, Parkiem Pras-

elaznej. Ogród otwarty został 11 marca 1928 roku."

Pocz tkowo zajmował 28,5 ha i dawał schronienie 500 zwierz tom. Były
to w 99# zwierz ta krajowe. Dru yn
małpy, tygrys, lwica i nied wied

egzotyczn

karpacki.

tworzyły nieliczne
Pierwszym

dyrektorem

placówki tostał ornitolog Wenanty Burdzi ski.
1 wrze nia 1939

E.

- kolejny gospodarz ogrodu - Jan

zapewniał.dziennikarzy: "Hitlerowscy lotnicy nie b d
bombardowa

abi ski

"tak głupi, by

zwierz ta11. Niestety, wkrótce potem spadły pierwsze bomby

na zwierzyniec. Ogrodzenia i klatki legły w gruzach. Trzeba było
zastrzeli

wszystkie drapie niki, a tapir i

yrafa zdechły z wycie -

czenia.
ZOO otwarte zostało ponownie w 1848 r. Jego ówcze ni mieszka cy
pochodzili głównie z darów. Egzotyczne okazy przybyły rok pó niej z
ZSRR. Były to białe bied wiedzie, lwy i wielbł dy.
Teraz ZOO zajmuje prawie 40 ha. Jest jedynym w Polsce, w którym
hodowane s

gu ce i jedynym w Europie, w którym udaje si

a . Gu ce s

je rozmna-

atrakcyjnym materiałem wymiennym dla zagranicznych og-

rodów. Warszawa dostała za nie ze Stuttgartu par
nale y do mi dzynarodowych zrzesze

antylop bongo. ZOO

ogrodów zoologicznych i - zgodnie

z ustaleniami -popiera zwyczaj wymieniania si

zwierz tami, a nie

sprzedawaniu ich. Eliminowany jest w ten sposób handel nielegalnie
chwytanymi zwierz tami.

1

Od pocz tku 1998 r. praskie ZOO jest zakładem bud etowym miasta.
Przedtem było przedsi biorstwem pa stwowym i cz
mogło przeznacza
wystarczaj
około

swoich dochodów

na inwetycje własne. Teraz dotacje z kasy miejskiej

tylko na b ie

ce wydatki, a wpływy z biletów

:

pokrywaj

0% kosztów utrzymania placówki. Na nowe inwestycje bpak. pie-

ni dzy.
"Olszynka" nr 17 (234), kwiecie

1998

MUZEUM RZEMIOSŁ
SKÓRZANYCH
Tytułowe muzeum jest pierwsz tego
tego rodzaju placówk na terenie kraju,
zało on w styczniu 1973 roku staraniem
i z funduszu Cechu Rzemiosł Skórzanych.
Celem tego Muzeum jest przekazanie obrazu
zanikaj cych ju dzi warsztatów r kodzielniczych, ich organizacji, warunków pracy zatrudnionych w nich ludzi oraz wykonywanych przez
nich przedmiotów.
Główny akcent ekspozycji stanowi dwa warsztaty: szewski i rymarski. Wyposa ono je w
pełny zestaw narz dzi typowych dla XIX wieku.
Dopełniniem jest ci g diapozytywów przedstawiaj cych wn trza ró nych warsztatów rzemiosł
skórzanych w okresie miedzy XV i XX wiekiem.
Cenny zespół eksponowanych zabytków stanowi
wyroby skórzane od XIV po XX wiek wł cznie obuwie, uprz e. Cz
obuwia pochodzi z bada
archeologicznych, prowadzonych w latach
odbudowy Starego Miasta (szczególnie z "Góry
gnojnej"). Historii rozwoju obuwia dotyczy
interesuj cy zestaw miniatur obuwia noszonego w
latach 1910-1965, wykonany przez 70-letnie-go
szewca-modelarza Kazimierza Dadasiewicza.
Eksponaty, w przewa aj cej ilo ci, stanowi
dary członków Cechu, osób prywatnych oraz
depozyty Muzeów: Historycznego, Narodowego i
Wojska w Warszawie.
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rodzaju placówk
MUZEUM
CECHU
RZEMIOSŁ
SKÓRZANYCH
IM. JANA KILl SKIEGO

MUZEUM

Na uwag zasługuj dokumenty archiwalne: Statut Cechu Rymarzy, podpisany przez
króla Stanisława Augusta, Ksi ga Przyj do prawa miejskiego z lat 1506-1638,
Ksi ga Rachunków z lat 1635-1647, emblematy cechowe z wieków: XVI, XVII' i XVIII.
Na szczególn uwag zasługuj przedmioty stanowi ce niegdy wyposa enie izby cechowej: lada, kufel, tacka, krzy e lichtarze.
Patronowi Muzeum - szewcowi Janowi Kili skiemu, pułkownikowi Powstania Ko ciuszkowskiego, po wi cono specjalne miejsce. Cykl za portretów przedstawia ludzi zasłu onych dla rzemiosła, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, wykształconych, p sercach gor cych, którzy działali na niwie społecznej i kulturalnej.
Muzeum mie ci sio w zabytkowej kamienicy, która od XVIII w. stanowi własno
Cechu, czyli przy ul. W ski Dunaj 10. Godziny otwarcia: wtorek 12-18, pi tek 1016 i w niedziele 10-16. Wst p wolny!

GDZIE JEST TA TABLICA...
ul. ega ska nr 1 (dz. Wawer, Mi dzylesie)
W korytarzu biurowca Urz du Dzielnicy Wawer (dawniej firmy ABB Zwar SA,
a do roku 1998 Zakładów Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napi cia *ZWAR*) na
cianie przy schodach, po prawej stronie, wmurowana była tablica odlana w br zie z
napisem:

"(okr gła płaskorze ba głowy)/ KAZIMIERZ/ SZPOTA SKl/ 1887-1966/
PIONIER PRZEMYSŁU APARATÓW ELEKTRYCZNYCH/ W POLSCE.
WYCHOWAWC
KADR NAUKOWO/ -TECHNICZNYCH. OFIARNY
OPIEKUN ZAŁOGI W/ OKRESIE II WOJNY WIATOWEJ./ (logo ZWARu) (logo z napisem: „SZPOTA SKI/ FAE") (logo SEP-u)".
Gdzie ta tablica obecnie znajduje si ? Podobno w Muzeum Techniki w Warszawie!
Andrzej Kowalski

NAJSŁYNNIEJSZY KURIER AK
PATRONEM ULICY GROCHOWA
JAN NCWAK - JEZIORA SKI b dzie wreszcie patronem jednej z ulic Grochowa. Dwa
lata trwały starania mieszka ców tej dzielnicy o zatwierdzenie tego wniosku. Rada
Warszawy, w dniu 7 marca 2007 r. podj ła wreszcie wi

c uchwał .

Samorz d Mieszka ców Grochowa Południowego, z przewodnicz cym Adamem Grzegrzółk ju w lutym 2005 roku zaproponował, by imi najsłanniejszego z kurierów Armii
Krajowej, w czasie II wojny wiatowej - Jana Nowaka-Jeziora skiego, nosiła bez-
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imienna ulica, poło ona na pograniczu Grochowa i Gocławia. Do takiego mianowania
niezb dna była decyzja prezydenta Warszawy. Procedury niezb dne do podj cia ta
kiej decyzji głosz , e nadanie imienia - przed upływem 5 lat od mierci propono
wanego patrona - nie było (w chwili zgłoszenia wniosku) mo liwe. W dniu 21 kwiet
nia 2005 r. Rada miasta stołecznego Warszawy zmieniła tre

wymienionej ustawy,

dopuszczaj c tyra samym do odst pienia - w przypadku szczególnym - od 5-letniej
karencji.

nag„

JAN NOWAK-JEZIORA SKI urodził si w 1913 r. Był ołnierzem Armii Krajowej oraz kurierem rz du londy skiego.Walczył niemal od pierwszego dnia II wojny wiatowej. Jako podchor y artylerii został wzi ty do niewoli-.na Wołyniu. Po ucieczce
kontynuował walk w podziemiu. W AK prowadził akcj "N", maj c na celu demoralizacj oddziełów niemieckich. W lipcu 1944 r. dotarł do Warszawy, jako ostatni kurier, przed wybuchem powstania.W przeddzie kapitulacji, z rozkazu Komendanta AKgenerała Nora-Komorowskiego, przedarł si z płon cej Warszawy do Londynu, wywo c
setki dokumentów i zdj , wiadcz cych o dramacie walcz cej stolicy.
Po wojnie zamieszkał w zachodniej Europie, kolejno: w Londynie, Monachium oraz
w USA - w Waszyngtonie. Po 58-letniej emigracji, w lipcu 2002 r. powrócił do Polski, tya zachodzie, był wieloletnim dyrektorem Rozgło ni Polskiej Radia Wolna Europa, b d cej dla Polaków w PRL-u jedynym ródłem prawdziwych informacji.
Po wyje dzie do USA w 1976 r, był działał w Kongresie Polonii Ameryka skiej
do 1996 r, b d c konsultantem Narodowej Rady Bezpiecze stwa USA. Miał ogromne zasługi dla wej cia Polski do struktur NATO.
Jan Nowak-Jeziora ski był kawalerem najwy szych polskich odznacze : Orderu Orła
Białego, Orderu Virtuti Militari, Medalu Wolno ci. Był autorem szeregu ksi ek, a
w ród nich słynnych: "Kurier z Warszawy", "Wojna w eterze", "Polska z oddali", "W
poszukiwaniu nadziei", "Rozmowy o Polsce". Zmarł 21 stycznia 2005 r. Spoczywa na
cmentarzu pow zkowskim, w Alei Zasłu onych.
W 2006 r. kapituła odznacze Muzeum w Kro niewicach (zal ek Muzeum Kolekcjonerstwa), w uznaniu dla utwalania historii poprzez gromadzenie wielu cennych pami tek, nadała Janowi Nowakowi-Jeziora skiemu tytuł HETMANA KOLEKCJONERÓW POLSkich. Tytuł ten zostaje przyznawany jedynie 6 osobom rocznie (maksimum). Do tytu-
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łu dodawany jest DYPLOM HONOROWY z numerem nadania oraz pozłacany pier cie . Jest
to obecnie jedyny i najwy szy stopie uznania dla wybitnych zasług w dziedzinie
kolekcjonerstwa, utrwalaj cego wa ne dla naszej historii pami tki.

DAWNY INSTYTUT
WETERYNARII
W budynkach przy ul. Grochowskiej a do 2005 r. mie cił si Wydział Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Budynki opustoszały, bowiem uczelnia postanowiła przenie

Wy-

dział na teren nowego kampusu na
Ursynowie. SGGW przez 2 lata starała si sprzeda budynki usytuoy
wane przy ul. Grochowskiej 272.
Mimo - zdawało by si - znakomitemu usytuowaniu, wszystkie przetargi ko czyły si fiaskiem. Potencjalnych inwestorów odstraszał
fakt, e instytut był ju w trakcie wpisywania na list zabytków. Dodatkowo plan zagospodarowania przestrzennego
narzucał dla tego miejsca funkcje edukacyjne.
Utrzymanie obiektu jako pustostanu bardzo obci ało bud et uczelni. Konieczno
sprzeda y wymuszała kilkukrotne obni anie ceny wywoławczej. Wreszcie działka, na
której stoi 15 budynków, została sprzedana za kwot zbli on do 15 min zł. Nabywc
jets firma J. M. Inwest. Firma zało yła restauracj istniej cych budynków, a tak e
dobudowanie kilku nowych, dopasowanych do obecnego wygl du. Ostatecznie wpisanie
kompleksu na list zabytków skomplikowało spraw , wi

c r ce inwestorowi, u-

trudniaj c (je li nawet nie uniemo liwiaj c) inwestowanie według własnych zamysłów. Inwestor , jako nowy wła ciciel o wiadcza, e prowadzi rozmowy z holendersk szkoł hodowli ro lin w sprawie otwarcia w Warszawie filii.
Kompleks dawnego Instytutu Weterynarii im. Józefa Piłsudskiego jest jednym z

najcenniejszych zabytków Grochowa. Najstarsze z budynków kompleksu powstały w la-w
latach 1899-1900. Instytut w 1918 r. został przekształcony w Studium Weterynaryjne uniwersytetu Warszawskiego, za w 1927 r.- w Wydział Weterynarii UW. Na pocz tku lat 50 (XX w) Instytut został przej ty przez Szkoł Główn Gospodarstwa
Wiejskiego.
Na podstawie artykułu z Gazety Stołecznej z .1.06.2007 r. opracował LB

W poszukiwaniu materiałów historycznych o Grochowie^ potrzebnych dla celów tworzonej przez nas "Encyklopedii Grochowa", a przeznaczonej dla jej rozpowszechniania jej w ród młodzie y naszej dzielnicy, trafili my na ycie Warszawy z 19 --20
maja 1979 r. W dziale "Warszawskie po egnania" Nr 475 znale li my artykuł Jerzego
Kasprzyckiego z rysunkiem Mariana St pnia pod tytułem

GNIAZDO * WILG* I * ORLIKÓW
Który przedrukowujemy z ze skrótami, cz

ci zdaktualizowanych

Nowe osiadła, które powstaj obecnie na Gocławiu, wzdłu Wału Miedzeszy skiego
maj nazwy "Orlik", "Jantar", "Wilga","Iskra", zwi zane z szybowcami i samolotami
polskiej produkcji. W ten sposób chciano upami tni fakt, e s to tereny dawnego
lotniska sportowego.Istnieje tam jeszcze pami tka bardziej' konkretna: obszerne
budynki i hangary Aeroklubu Warszawskiego (obecnie nie ma po nich ladu - przyp.
redakcji RG).
Sk d wzi li si lotnicy na Gocławiu? Tu przed wojn powstał projekt zbudowania tam wielkiego lotniska cywilnego, które przej ło by ruch pasa erski z Ok cia,
przeznaczonego na cele wojskowe. Port lotniczy na Gocławiu miał zajmowa 40 hektarów, jego podstawow instalacj miały by cztery betonowe drogi startowe o długo ci
2600 m i szeroko ci 100 m.

Przed wybuchem wojny zd ono tylko wykupie cz ciowo grunty rolne, nale ce do
znanych rodzin miejscowych, m.in. do Wolframów, których przodek Christian Wolfram
zainicjował w XIX w. usypanie Wału Miedzeszy skiego i melioracj gruntów Saskiej
K py. tereny przyszłego lotniska wymagały jeszcze dokładniejszego uporz dkowania
stosunków wodnych - i tego wła nie zagadnienia dotycz jedyne zachowane lady
przedwojennej inwestycji, przepompownia i fundamenty zamierzonej studni gł binowej
W tamtych czasach o rodkiem lotnictwa sportowego było Pole Mokotowskie, słyn ce
z sukcesów naszych pilotów i konstruktorów - co powinno byó wreszcie upami tnione
w istniej cym obecnie parku. Powojenne natomiast pokolenia warszawskich lotników
sportowych (w tym szybowników) wychowały si ju na Grochowie, na Gocławiu, gdzie
prowizoryczne baraczki ustawiono wkrótce po wojnie, wykorzystuj c zniwelowany
dawniej teren. Do dzi mamy wiele sentymentu dla tych ł k, na. których odbywali my
podstawowe szkolenie szybowcowe przed wyjazdem na "prawdziwe" loty w Lisich
K tach. Jeszcze w 1947 r. bywało i tak, e pod oczekuj ce na start maszyny podchodziły konie, dla których nasze lotnisko było niczym innym, jak tylko ... pastwiskiem. Sprawa tytułu własno ci i u ytkowania tego obszaru długo była do

mglista,

dawni wła ciciele nie otrzymali przed wojn wszystkich swoich nale no ci i toczyli
z Aeroklubem liczne procesy o odszkodowanie.

Dopiero pod koniec lat czterdziestych rozpocz to powa niejsze inwestycje. Udało
si znale

w arach k. agania poniemiecki hangar o solidnej konstrukcji sta-

Iow j, do

wysoki i pojemny, jak na potrzeby Aeroklubu (54 ty . m* i przeszło 10

metrów wysoko ci). Budowla została rozmontowana, przewieziona do Warszawy i ponownie zło ona na wytrzymałych fundamentach. W latach 1959-56 warszawscy lotnicy
sportowi otrzymali w ten sposób dwa hangary (mniejszy miał 29 ty . m^),' które
stopniowo "obrastały" dodatkowymi zabudowaniami i utworzyły w ko cu powa ny o rodek techniczno-organizacyjny. Korzystały ze
Pogotowie Lotnicze ze swoj tfaz

jeszcze inne instytucje - m.in.

migłowcow .

Cały teren lotniska został pochłoni ty przez nowe dzielnice rozrastaj cej si
Warszawy. Pozostały wspomnienia i troch t sknoty za tym, co było pi kne. ycie
jest okrutne, nie zna sentymentów. Trudno dzi wskaza miejsca opisane w powy V*

szym artykule. "Spełniły si " czarne przewidywania pana Kasprzyckiego.Nie powstało muzeum polskiej awiacji, ani warsztaty modelarskie, a lotnicy sportowi wicz dzi w Wielkopolsce, ze skutkiem przynosz cym grad tytułów i medali, rozsławiaj c "polsk szkoł lotnictwa sportowego".
_.,

ALEJA CHWAŁY

l NIEPODLEGŁO CI W
OŁSZTNCE GROCHOWSKIEJ
OBOWI ZKIEM KA DEGO POKOLENIA JEST UTRWALENIE PAMI CI O PRAOJCACH
Wypowiadane o Nich słowa i my li nigdy nie oddadz nale nej Im wdzi czno ci za
walk i przelan krew w obronie Ojczyzny. Zało eniem architektonicznym AIEI CHWAŁY
s centralnie ukształtowane Pomniki pami ci Bohaterów, wraz z dominant w
postaci usypanego kopca z ziemi pochodz cej z terenów walcz cej Warszawy i z tych
cz ci wiata, w których nasi rodacy oddali ycie za nasz wolno i niepodległo . Kopiec - symbol "budowania", przypomina o ci gło ci pokole , 'o naszych
Ojcach, którzy własn krwi napisali najpi kniejsz kart historii. Pami tajmy
wi c - i wci przekazujmy - pami o Nich.
1. ZAŁO ENIA OGÓLNE
Dominant Alei Chwały jest kopiec o rednicy 100 m w podstawie i wysoko ci 50
metrów, z ołtarzem o wietlonym odwróconym zniczem. Znicz,' o rednicy 9 m, jest
symbolem pami ci o poległych Rodakach, a z którego płynie moc duchowa dla naszego
i przyszłych pokole .
Obudow ołtarza stanowi 1? kamiennych łuków wklejonych w czarny no ny elbet,
do których podwieszony jest znicz.
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Na polu bitwy - w jednym dniu 25 lutego 1831 r. - poległo 17 000 ludzi, w tym
około 8 000 po stronie Obro ców Ojczyzny i - około 9 000 - po stronie naje d cy.
St d ka dy łuk po wi cony jest - symbilicznie - około 1 000 poległym. Ka dy łuk uło ony z kamiennych głazów, stanowi zwarty szkielet wzmocnionego w boju Narodu
Polskiego.
Nad pierwszym wzniesieniem kopca (w układzie bocznym) ustawiona jest wygaszona
armata ze składem kuł, z których wyrasta zbo e - symbol odrodzenia i pokoju.V podstawie, pod nasypem kopca po stronie południowej, lokalizuje si kaplic ko cieln
dla ok. 300 wiernych, z otwarciem na ul. Szerok . Spiralna droga o pochyleniu do
6%, dostosowana jest dla osób mniej sprawnych i prowadzi na szczyt kopca. Drog t
mog przemierza pielgrzymi, w symbolicznej "drodze Krzy owej", ofiarowanej za
m k i ycie poległych na wiecie Polaków.
Niezale nie od podstawowego przeznaczenia kopca - symbolu pami ci o potomnych słu y on b dzie jako wielki taras widokowy na otaczaj c przyrod - Lasy Rembertowa i Olszynki Grochowskiej.

Pomysł budowy kopca powstał na pocz tku XX wieku, kiedy arch. Zdzisław Jasi ski
wykonał szkic kopca, bez okre lenia jego usytuowania. Aktualne zało enie architektoniczne Alei Chwały, ró ni ce si wystnojem, funkcj i miejscem, nawi zuje do historycznej koncepcji z 1916 r.
Autorzy opracowania; dr Stefan Melak - uwarunkowania historyczne
arch. Józef Helinski - kompozycja architektoniczna
arch. Michał Helinski - kompozycja plastyczno-Przestrzenna
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ALEJA CHWAŁY
(uzupełnienia)

O „Alei Chwały" na Olszynce Grochowskiej pisali my dwa lata temu w „Rogatce" nr
39 (2005 - Rok XXI) na stronach 12-14. Od tego czasu nast piło szereg zmian. Na
pocz tku 2007 roku został zdewastowany napis na głazie zwie czaj cym Kopiec
Bohaterów Olszynki Grochowskiej przy ul. Traczy (róg ul. Chełm y skiej). Obecnie na
głazie umieszczona jest metalowa tablica w kształcie krzy a otoczonego obwódk w
kształcie sznura. Na tablicy odlany jest napis: „(w górnym ramieniu orzeł w koroniey
BOHATEROM/ POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY/ 25 LUTEGO 1831 ROKU/ W
BITWIE Z MOSKALAMI POD OLSZYNK / GROCHOWSK / W/ 176 ROCZNIC WAKI/ Z
NAJE D C / KR G PAMI CI/ NARODOWEJ/ JÓZEF HELI SKI/ STEFAN MELAK/
WARSZAWA/ 25 LUTY 2007".
W Alei Chwały wzdłu ulicy Traczy (po lewej stronie id c do rezerwatu „Olszynka
Grochowska") od czasu pierwszej publikacji w .Rogatce" przybyło dwana cie nowych
głazów (tzw. głazów pami ci narodowej) z pami tkowymi *- tablicami z marmuru o
nast puj cej tre ci:

1. Na głazie umieszczona jest płaskorze ba profilu głowy papie a Jana Pawła H, a pod ni tablica
z napisem: "...STRZE CIE TEGO WIELKIEGO/ DZIEDZICTWA NARODOWEGO,/
SŁAWNEJ OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ.../ SŁOWA OJCA WI TEGO JANA PAWŁA
W SKIEROWANE W WATYKANIE 17 GRUDNIA 1991 R./ DO DELEGACJI KR GU
PAMI CI NARODOWEJ/ GŁAZ PAMI CI JANA PAWŁA W POWSTAŁ Z INSPIRACJI I
STARANIEM/ ANDRZEJA, STEFANA, ARKADIUSZA, SŁAWOMIRA,/ HANNY,
GABRIELI i STANISŁAWA MELAKÓW,/ EL BIETY, WANDY i JANA WASIÓW,/ ks.
WACŁAWA KARŁOWICZA,/ L. i R. BARSZCZÓW, Z. i I PACHOWSKICH,/ H. i A
RADOSZEWSKICH, Ł. KUDLICKlEGO,/ WIKTORA i ANDRZEJA SIENKIEWICZÓW/ 27
LISTOPAD 2005".
2. "f/ PAMI CI/ PPŁK. PIOTRA/ WYSOCKIEGO/ (1797-1875)/ BOHATERSKIEGO
PRZYWÓDCY/ SPISKU PODCHOR YCH^ KTÓRY POPROWADZIŁ NARÓD/ DO
POWSTANIA LISTOPADOWEGO/ PRZECIWKO NAJE D CY ROSYJSKIEMU./ W 1831
ROKU RANNY W OBRONIE WARSZAWY./ SKAZANY WYROKIEM S DU
ROSYJSKIEGO/ NA MIER PRZEZ PO WIARTOWANIE./ WYROK ZAMIENIONO NA
24 LATA KATORGI/ W KOPALNIACH SYBERYJSKICH7 STAŁ SI SYMBOLEM
ASPIRACJI/ NIEPODLEGŁO CIOWYCH POLAKÓW./ CECH KRAWCÓW/1 RZEMIOSŁ
WŁÓKIENNICZYCH/ m.st. WARSZAWY/ KR G PAMI CI NARODOWEJ/ WARSZAWA
27.XI.2005 R".
3. "t/ PAMI CI/ GEN. DYW. HENRYKA/ DEMBI SKIEGO/ BOHATERA POWSTANIA
LISTOPADOWEGO/ OBRO CY WARSZAWY 6-7 WRZE NIA 1831 R./ WODZA WOJSK
W GIERSKICH W 1849 R./ DZIELNICA RÓDMIE CIE/ m.st WARSZAWY/ KR G
PAMI CI NARODOWEJ/ LISTOPAD 2005.".
4. "f/ PAMI CI/ GEN. DYW PIOTRA/ SZEMBEKA/ KAWALERA ORDERU VIRTUTI
MELITARI/ BOHATERSKIEGO DOWÓDCY/ W WALKACH Z NAJE D C
ROSYJSKIM/ POD WAWREM I GROCHOWEM/ W DNIACH 19 i 25 LUTEGO 1831 R/
RADA I ZARZ D DZIELNICY/ PRAGA POŁUDNIE/ m.st. WARSZAWY/ KR G
PAMI CI NARODOWEJ/ LISTOPAD 2005 ".
5. ''f/ PAMI CI/ GEN. DYW. JANA/ UMI SKIEGO/ BOHATERA POWSTANIA
LISTOPADOWEGO/ KAWALERA ORDERU YIRTUTI MELITARI/ OBRO CY
WARSZAWY PRZED NAJE D C ROSYJSKIM/ W DNIACH 24 i 25 LUTEGO 1831 R/
MIESZKA CY, RADA i ZARZ D/ DZIELNICY TARGÓWEK7 m.st. WARSZAWY/ KR G
PAMI CI NARODOWEJ/ WARSZAWA 26.02.2006 R ".
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6." "t/ PAMI CI/ OFIARNYCH KOBIET POLSKICH/ BOHATEREK POWSTANIA
LISTOPADOWEGO/ EMILII PLATER/ JÓZEFINY ROSTOWSKIEJ/ BARBARY
BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ/ KLAUDYNY z DZIAŁDOWSKICH POTOCKIEJ/
EMDLJI SCZANIECKIEJ/ RADA I ZARZ D DZIELNICY/ PRAGA POŁUDNIE/ m.st.
WARSZAWY/ KR G PAMI CI NARODOWEJ/ 27 LISTOPAD 2005 R ".
7. "f/ PAMI CI/ MJR. WALERIANA ŁUKASI SKIEGO/ ZAŁO YCIELA W 1821 ROKU
TOWARZYSTWA
PATRIOTYCZNEGO/
ARESZTOWANEGO
1822
ROKU/
NAJTAJNIEJSZEGO WI NIA CARÓW ROSYJSKICH/ MIKOŁAJA I i ALEKSANDRA W
WI ZINEGO PRZEZ 46 LAT W LOCHACH SZLISSELBURGA/ DO MIERCI W DN. 27
LUTEGO 1868 ROKU/ „Nastanie dzie s du i rachunku./ Rosja b dzie zmuszona wypłaci si /
do ostatniego szel ga za gwałcenie praw/ boskich i ludzkich nie tylko wzgl dem/ obcych
narodów ale nawet wzgl dem/ własnych ludów ..."/ Z testamentu Waleriana Łukasi skiego/
JÓZEF, STEFAN, ARKADIUSZ, ANDRZEJ, SŁAWOMIR I STANISŁAW/ MELAJCOWIE/
JAN PACHOWSKI, S. i A. ROSI SCY, J. SZYMKOWSKI, M. STA CZAK, J. WAS".
8. "t/ PAMI CI/ BOHATERÓW BITWY GROCHOWSKIEJ/ BRACI MYCIELSKICH/
LUDWIKA/ POLEGŁEGO 25 LUTEGO 1831 RY W OBRONIE OLSZYNKI
GROCHOWSKIEJ/ JÓZEFA/ BOHATERA BITEW POD ROCHOWEM I D BEM
WIELKIM/ KAWALERA ZŁOTEGO KRZY A ORDERU VIRTUTI MILITARI/ GEN. BRYG.
MICHAŁA MYCIELSKIEGO/ OFICERA SZTABU DOWÓDCY SIŁ POLSKICH/ W
BITWIE GROCHOWSKIEJ/ RADA I ZARZ D DZIELNICY/ PRAGA POŁUDNIE/ m.st.
WARSZAWY/ KR G PAMI CI NARODOWEJ/ WARSZAWA 26 LUTEGO 2006 R".
9. "f/ PAMI / POETÓW-PIEWCÓW7 POWSTANIA LISTOPADOWEGO/ KAZIMIERZA
DELAYIGNE/ STEFANA GARCZY SKIEGO/ KONSTANTEGO GASZY SOEGO/
ADAMA MICKIEWICZA/ JULIUSZA MOSENA/ ALEKSANDRA ODOJEWSKIEGO/
WINCENTEGO POLA/ JULIUSZA SŁOWACKIEGO/ STEFANA WTTWICKIEGO/ ICH
POEZJA UTRWALIŁA MIT/ NIEZWYCI ONEJ WARSZAWY/ WOJEWODA
MAZOWIECKI/ TOMASZ KOZI SKI/ KR G PAMI CI NARODOWEJ/ 26.XI.2006 R".
10. "t/ PAMI / GEN. DYW. LUDWIKA MICHAŁA/ PACA/ BPHATERA KAMPANII
NAPOLEO SKIEJ/ I WOJNY POLSKO-ROSYJSKIEJ 1830-183IJ KAWALERA ORDERU
VIRTUTI MILITARI/ I KOMANDORU L GU HONOROWEJ,/ WST GI W.
STANISŁAWA/ I BAWARSKIEGO KRZY A WOJSKOWEGO/ OFIARNEGO OBRO CY
NIEPODLEGŁO CI/ RZECZYPOSPOLITEJ/ STEFAN, ARKADIUSZ, ANDRZEJ I
SŁAWOMIR/ MELAKOWIE/ JAN WAS, STANISŁAW ROSI SKI,/ JAN PACHOWSKI,
JANUSZ SZYMKOWSKI,/ BOGDAN MINKOWSKI/ KR G PAMI CI NARODOWEJ/ DN.
25.11.2007 R".
11. "t/ PAMI CI/ SPISKOWCÓW BELWEDERCZYKÓW/ BOHATERÓW WALK/ POD
WAWREM I GROCHOWEM/ LUDWIKA NAB1ELAKA/ JÓZEFA ZALIWSKIEGO/
KAROLA SZLEGELA/ FELIKSA NOWOSIELSKIEGO/ JANUSZA WI TOPEŁKA-/
CZETWERTY SKIEGO/
WINCENTEGO
KOBYLI SKIEGO/
ALEKSANDRA
WI TOSŁAWSKIEGO/ KAROLA PASZKIEWICZA/ EDWARDA ROTTERMUDA/
ROCHA RUPNIEWSKIEGO/ LUDWIKA ORPISZEWSKIEGO/ WALENTEGO
NASIEROWSKIEGO/ SENATOR/ EWA TOMASZEWSKA/ KR G PAMI CI
NARODOWEJ/ 26X1.2006 R ".
12. "t/ PAMI CI/ kpt. ARTURA ZAWISZY/ UCZESTNIKA WALK/ KONSPIRACJI
AKADEMICKIEJ/ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM/ BOHATERA WALK POD
GROCHOWEM/ I BIAŁOŁ K W 1831 R./ NIEUGI TEGO OR DOWNIKA/ SPRAWY
NIEPODLEGŁO CI/ STRACONEGO PRZEZ OKUPANTA/ ROSYJSKIEGO 27.XI.1833 R./
RADA I ZARZ D DZIELNICY OCHOTA/ m.st. WARSZAWY/ KR G PAMI CI
NARODOWEJ/ 26.XI.2006 R ".
Opracował Andrzej Kowalski
13 lipca 2007
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ZAKOLE WAWERSKIE
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazw "Zakole Wawerskie" został utworzony
Rozporz dzeniem nr 76 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 wrze nia 2002 r. (Dz. Urz.
Ma . 02.242.6181). Całkowita powierzchnia wynosi 54,06 ha i jest poło ony na terenie -Wawra. Jest to jeden z najciekawszych i najcenniejszych terenów prawobrze nej Warszawy. Stanowi najlepiej zachowane, najwi ksze rozszerzenie doliny zalewowej Wisły, z mozaik ł k, trzcinowisk oraz lasów ł gowych. Stał si miejscem bytowania 126 gatunków ptaków oraz - miedzy innymi - 6 przedstawicieli hepertofauny
(herpetologia =dział zoologii obejmuj cy nauk o gadach i płazach).
y
Teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego powstał w wyniku wymycia przez wody
powodziowe Wisły pot nego zakola, którego łuk dochodzi do 1 km od istniej cego
koryta rzeki. Dzi ki takiemu usytuowaniu, obszar ten jest wilgotny, miejscami
podmokły. Przecinaj go liczne rowy melioracyjne oraz dwa du e kanały: Nowe Uj cie i Nowa Ulga. Wyst puj tu typowe naturalne zbiorowiska le ne - olsy oraz ich
le ne i zaro lowe zbiorowisko zast pcze: yzne olsy, przystrumykowe ł gi olszowe,
zbiorowiska ro linno ci wód płyn cych i wolnopłyn cych, ro linno

bagienna, wil-

gotne i wie e ł ki i pastwiska. Jedynia niewielkie fragmenty zaj te s przez ruderalne (rumowiskowe, o bardzo małych wymaganiach) zbiorowiska ro lin zielnych i
zbiorowiska segetalne (nie znale li my w adnym z dost pnych słowników obja nienia tego słowa) oraz kompleksy ro lin segetalnych i ruderalnych na terenach osadniczych. Na terenia Zakola Wawerskiego, w wilgotnym obni eniu, w starorzeczu na
tarasie zalewowym, istnieje jeden z najlepiej zachowanych w Warszawie lasów olszowych (Ribo nigri-Alnetum), cirugie zbiorowisko tak du ych obszarowo o l sów na
tarasie zalewowym Wisły znajduje si dopiero w okolicy Powsina.
Las zachował wyra n struktur k pkowo-dolinow . Flora tego terenu jest bardzo
bogata - wyst puje tu 2556 wszystkich gatunków ro lin spotykanych w Warszawie, reprezentuj cych ponad 5056 rodzin. Ł cznie 375 taksonów (takson = jednostka systematyczna dowolnego stopnia) ro lin w randze gatunku lub ni szej (podgatunki, odmiany). W ród gatunków chronionych mo na tu wymieni m.in.: niadek baldaszkowaty
(Ornithogalumumbellatum), gr el

ółty (Nuphar lutea), kukułka szerokolistna

(Dactylothiza majalis), porzeczka czarna (Ribes nigrum),kruszyna pospolita (Fra -
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gula almus), kalina koralowa (Yiburnum opulus), konwalia majowa Corwallaria majalis).
Niestety, regularne podpalanie ł k i turzycowisk, jak równie pogarszaj ce
si stosunki wodne: spowodowały, e na terenia Zakola Wawerskiego nie ma ju dzisiaj stwierdzonego jeszcze w latach 80.: turówki wonnej (Hierochloe odorata), a
tak e kosacca syberyjskiego (Iris sibirica). Teren Zakola Wawerskiego to jednak
nie tylko bogaty wiat ro linny, ale równie (a mo e przede wszystkim) - interesuj cy obszar z punktu widzenia ornitologicznego. Zdaniem ornitologów zag szczenie i ró norodno

wyst puj cych tu gatunków ptaków jest porównywalna z zag sz-

czeniem w bogatych, niezurbanizowanych rodowiskach, le nygh. Najcenniejszy z punktu widzenia ptaków jest - znajduj cy si na obrze ach - szuwar turzycowy z udziałem szalej jadowitego (Cicuta Yirosa) i kosacca ółtego (Iris pseudoacorus).
Stwierdzono tu wyst powanie takich gatunków jak: krogulec (Accipiter nisus),
dzi cioł zielony (Picus Yiridis), potrzos )Emberiza schoeniclus),

wierszczak

(Locustella naevia), trzciniak (Acrocephalusaarundinaceus), dziwonia (Corpodacus
erythinus), słowik szary (Luscinia lucina) i rdzawy (L. megarhynchos).' Pojawia
si te brodziec samotny (Tringa ochropus).
mgr in . Grzegorz Bistuła-Prószy ski

Olsza czarna
Ainus glutinosa

Motto:
„-Wstyd lo wielki nie ma swej ojczystej ziemi, Pi kna jest Polska w zimowej bieli, w jasno-ztelon
kwiecist wiosn , w złociste lato i owocn jesie ,
- Pi knajest Polska w górach i równinach, w lasach,
polach, lakach; pi kna jest na l dzie i w wodzie;
pi kna w miastach i wsiach.

Olsza szara
Ainus incana
• Ziemia to karty ksi gi; czytaj j i ogl daj jej obrazy.
-Poznaj swój kraj, aby go mógł gor co ukocha .
-Poznaj swój kraj, aby umiał nim gospodarzy . Kochaj ka dy skrawek tej ziemi i ka dego Polaka,
bo ziemia to twoja matka , a Polak to twój brat".
Aleksander Janowski
..Nasza Ojczyzna"

Warszawa 1919
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CIE KI ROWEROWE W
GMINIE WARSZAWA WAWER
^ m mina Warszawa - Wawer przygotowała dla cyklistów,amatorów czynnego wypoczynf M ku, cie ki rowerowe o ł cznej długo ci 58 km. S one oznakowane znakiem ro"' weru na białym tle. Na pocz tku i ko cu ka dej ze cie ek jest parking dla
samochodów i tablice onja niaj ce przebieg szlaku. Jest tak e 12 miejsc wypoczynkowych (zadaszonych), ze stołami i ławami. Zadbano tak e o kosze na mieci. Je li
wandale tego nie zaczn niszczy i rozkrada , to mamy atrakcj na skal godn pochwał i umieszczenia w informatorach dla turystów zagranicznych.
OPIS PRZEBIEGU

CIE EK

1. cie ka LASY WAWERSKIE zaczyna si w Aninie przy ul. Teodora Axentowicza. Przy
starcie jest cie ka zdrowia. Tu mo na troch po wiczy przed startem, roz
grza mi nie, rozrusza si . Kolejno jedziemy przez Wi niow Gór , Mi dzyle
sie, Zbójn Gór , Rado , Aleksandrów, z zako czeniem w Palenicy, przy ulicy
Przeł czy. Długo

trasy wynosi 22 km. Przejazd uatrakcyjniaj wydmy Wi niowej

Zbójnej i Borowej Góry w Kalenicy. Trasa wymaga tak e omijania terenów bagiennych zwanych tutaj Ługami (Biały Ług, Zielony Ług). Po drodze migamy te punkt
widokowy na Jezioro Torfy w Aleksandrowie.
2. cie ka LAS SOBIESKIEGO rozpoczyna si przy ul. Ko ciuszkowców w Marysinie Wawerskim. Po wje dzie do Lasu Sobieskiego doje d amy do przej cia przez ulic
Bronisława Czecha i kieruje si w stron ul. Mnichów, gdzie ł czy si z tras
nr 1. Zako czenie trasy jest przy p tli autobusowej znajduj cej si przy ulicy
Dzieci Polskich. Jest to trasa typowo spacerowa, bo my jedynie 8 km. Atrakcj
jest przejazd obok rezerwatu przyrody "las im. króla Jana Sobieskiego". Oczy
wi cie przejazdu przez rezerwat nie ma, bo jest to teren obj ty badaniami nau
kowymi, i - jako taki - musi by terenem całkowicie wydzielonym' z jakiegokol
wiek ruch.
3. cie ka ZB&JNA GÓRA ma pocz tek w Mi dzylesiu przy ul. Pozaryskiego, vis a vis
Szkoły Podstawowej nr 138. Kolejno przebiega Traktem Napoleo skim i ul. Wilgi,
a ko czy si przy ul. Przeł cz w Palenicy (tu ko czy si

cie ka nr 1). Atrak

cj dodatkow (szczególnie dla wyjazdów rodzinnych) jest tu plac zabaw dla
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dzieci, na którym znajdziemy: zje d alni , hu tawk , piaskownic , drabinki oraz sznury do wspinania. Długo

tej trasy, podobnie jak poprzedniej, wynosi

8 km. Jest to najłatwiejsza ze cie ek, polecana mało wprawnym kolarzom.
Gmina Wawer przygotowała pi kna folder na doskonałym papierze, obejmuj cy opis
wymienionych cie ek, a tak e opis .krajoznawczy (popularao-naukowy). Strony przeciwne (tylne) cz ci opisowej - to 8 zdj atrakcyjnych fragmentów tras.
LEGENDA
trasa cie ki rowerowej „LASY WAWERSKIE"
trasa cie ki rowerowej „LAS SOBIESKIEGO"
trasa cie ki rowerowej „ZBÓJNA GÓRA"
zadaszenia
parkingi

.f

cie ka zdrowia
tablice informacyjne
plac zabaw dla dzieci

CZ

OPISOWA TERENÓW
Trasy cie ek rowerowych prowadz głównie przez tereny le ne, a te zajmuj w

Gminie Wawer 2800 ha.
80# tej powierzchni zasiedliła sosna, tworz c zwarte kompleksy le ne, a tak e
jest ozdob cz ci zamieszkałej. Obok sosny wyst puj tak e: brzoza brodawkowata,
d b szypułkowy i bezszypułkowy, topola osika (dr ca), olsza czarna, wierzby. S
te gatunki obce: robinia akacjowa, klon jesionolistny i d b czerwony.
Ze wzgl du na wyj tkowe znaczenie - tereny te wchodz w skład Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego, którego zadaniem jest ochrona ro lin, zwierz t oraz składników naturalnego krajobrazu. Do osobliwo ci przyrodniczych zaliczamy rozległe
ł ki i torfowiska (w pradolinie Wisły), z naturalnymi lasami olszowymi i wzniesie•f
niami wydmowymi, W Parku yje około 135 gatunków kr gowców (w tym ok. 70 - chronionych, a w ród nich wydra i bocian czarny). Ro nie tu ponad 200 gatunków ro lin
a w ród nich 200 gatunków drzew, 23 gatunki krzewów i 155 gatunków ro lin zielnych. Około 30 gatunków podlega ochronie, np: widłaki, rosiczki, storczyki, lilia
złotogłów, m cznica lekarska, bagno zwyczajne, grzybienie białe i inne.
Zagro enie stanowi blisko

aglomeracji miejskiej, a wi c zanieczyszczenia wody

i powietrza ułatwiaj ce egzystencj

szkodnikom. Maniacy piromani powoduj

pow-

stawania po arów. Stosy mieci pozostawiane przez pseudoturystów i spacerowiczów.
Kultura współ ycia człowieka z przyrod jest u nas zatrwa aj co zła. Niszczymy
to, co jest dla nas zdrowiem, sił

yciodajn . I pami tajmy e:

* lasy produkuj rocznie około 26,6 milarda ton tlenu, co stanowi ponad połow
jego zapasu na ziemi
* w 1 m3 powietrza le nego jest 46-70 razy mniej organizmów chorobotwórczych ni
w powietrzu miejskim
* 99# po arów powstaje z winy człowieka
Warto powy sze zapami ta przed wyruszeniem gdziekolwiek w teren, na jak kolwiek wycieczk . Warto te ci gle przypomina to innym. Mo e kiedy przyniesie to
porz dany skutek i b dziemy chodzi lasami, ł kami i innymi terenami bez widoku
plastikowych torebek, butelek, ró nych opakowa , a nawet petów (zacz tków po arów). Nie niszczcie grzybów niejadalnych. One stanowi niezb dny element biocenozy
le nej!
Do zobaczenia na szlakach. Czystych szlakach!
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ZAPOMNIANY

SZANIEC

"Historia i ycie" nr 7(96 z 30-31 marca 1991
31 marca mija 160 lat od drugiej bitwy pod Wawrem w czasie Powstania Listopadowego. Pierwsza bitwa pod Wawrem z naci gaj c armi rosyjsk w dn. 19 lutego
1831 r. poprzedziła zmagania w Olszynce Grochowskiej.
Po krwawej bitwie w Olszynce, która nie przyniosła zwyci stwa adnej ze stron,
wojsko polskie wycofało si za zsa ce Pragi. Sztab armii polskiej opracował plan
ofensywy, którego autorem był gen. Pr dzy ski. Pierwsz bitw w tej operacji,
która przyniosła po tam zwyci stwo pod D bem Woelkim i Iganiami, wojsko polskie
stoczyło wła nie pod Wawrem z korpusem gen. Geismara.
Zdarzenie to opisuje w swoich pami tnikach uczestnik tej kampanii, pó niejszy generał Ignacy Skarbek-Kruszewski, dowódca 5 płk ułanów polskich, podczas emigracji
po powstaniu - dowódca dywizji lekki j kawalerii w wojsku belgiskim. Fragment pami tników dotycz cy tej bitwy brzmi nast puj co: "... tatak na korpus rosy"jski
pod Wawrem 31 marca 1831 r. Gen. Geismar stał obozem pod karczm Wawer, czyli
Wygoda, maj c 6000 ludzi. Na niego na tym pukcie był wymierzony pierwszy cios na^
czelnego wodza wojsk polskich.
Sza ce wysypane po obu stronach wielkiej drogi, zasłaniały npla z fronzu. Gen.
Rybi ski dostał rozkaz okr enia go na lewo przez Zorabki, aby brzegiem lasu wypa na prawe skrzydło obozu. Płk Kicki miał post powa prosto od Pragi i niepokoi z frontu. Dywizja przeto gen. Rybi skiego bardzo rano pomaszerowała do Zombków, główna cz
wojska zebrała si na Pradze przy rogatkach Grochowskich.
Przededniem 31 marca naczelny wódz ruszył ze swoim sztabem z kwatery głównej
pałacu namiestnikowskiego. Zatrzymali my si przy rogatkach, tam wła nie, gdzie
Ks. Radziwiłł stał przy ko cu bitwy 25 lutego. Mgła g sta okrywała horyzont. Jeszcze od Zombków nie było słycha strzałów. Korzystaj c z wolno ci, jak mi zostawili moi naczelnicy, udałem si do avan-gardy do gen. Kickiego. Post powali my
z wolna z ostto no ci , aby nie wpa w zasadzk , Kozacy jak cienie kr cili si
w ród mgły przed nami, zbli aj c si do Grochowa. Usłyszeli my pierwsze strzały
na lewo i zacz li my post powa spiesznie j. Były to strzały gen. Rybi skiego, który
id c brzegiem lasu sp dzał boczne stra e Geismara, a ten miał rozerwan uwag i
siły przez ucieranie si przed frontem kawalerii Kickiego.
Gdy tak gen. Rybi ski sam zagra a z wolna prawemu skrzydłu obozu, posłał płk
Ramorino z bragad piechoty, aby zaszedł przez las bardziej jeszcze w tył Moskalom. Ramorino wykonał m nie to polecenie, obszedłszy skrzydło wyszedł z lasu w
miejscu, gdzie wielka droga wchodzi do niego. Udarzył na bagnety z 1. i 5. pułkiem piechoty i wsparty przez gen. Rybi skiego, zdecydował zwyci stwo.
Dwa bataliona z chor gwiami i czterema armatami dostały si do niewoli. Cały
korpus Geismara przera ony opu cił w nieładzie swój obóz, rejteruj c cz ci
wielk drog ku Karczewiu. Płk Kicki dla g stej mgły nie mógł do pr dki poste-
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powaó z kawaleri . Gdy my przybyli pod Wawer, sza ce i obóz ju były opuszczone,
ostatnie kolumny npla w g sty las wchodziły, małe tylko oddziały mogli my zabra
po krzakach.
Tak si sko czył napad na korpus gen. Geismara pod Wawrem, dobrze uło ony był w
gabinecie, lecz nie korzystano z niego. Pogo była bez energii, bo była bez
wsparcia z góry, piechota cigała opieszale, naczelny wódz pozostał nieco w tyle.
Gen. Chrzanowski, szef sztabu gł, przybył wprawdzie zaraz po zaj ciu sza ców, ale
gniewa si , rzuca , to niewielw pomaga. Rozkazy spokojne a energiczne s jedynie
dobrze wykonywane..."
Po odzyskaniu niepodległo ci, na pami tk tych walk poło ona został kamie i
ustawiony krzy (w 1919 r) obok karczmy w Wawrze (ob. "Zajazd Napoleo ski"), które
istniej do dzisiejszego dnia.
Nie tylko jednak kamie i krzy upami tniaj te zmagania. W lesie wawerskim
im. Jan III Sobieskiego, znajduj si okopy okalaj ce obóz korpusu gen. Geismara.
Pomimo, e od tych walk min ło wiele lat i w czasie ostatniej wojny las został
do g sto zryty okopami i bunkrami, wzgl dnie łatwo mo na odnale lini tych
umocnie . Znajduj si one na wsch od ogrodzenia rezerwatu, w kierunku pasma
wzgórz zamykaj cych las" od strony osiedla Zielona, tworz c wielobok nie zamkni ty
od strony pn.
Pami ta., e przed wojn , gdy byłem z ojcem na spacerze w tym lesie, znajomy
le niczy pokazywał nam te okopy. Przez wiele lat usiłowano wymaza tamte wspomnienia z naszej pami ci. Dzi spaceruj cy nie wiedz nawet co tam si znajduje.
Obecnie zrehabilitowano kamie ustawiony przed wojn na wzgórzu k. Zielonej
na pami tk wicze POW w 1917 r. pod komend J. Piłsudskiego. Skorygowany szlak
pieszy (czerwony) prowadzi teraz obok kamienia.
Ryszard Lorenz

BITWA WARSZAWSKA 192O
Gdy J. Piłsudski wydał 6 sierpnia rozkaz przegrupowania wojsk celem przeprowadzenia kontrofesywy znad Wieprza, a 12 sierpnia udał si do Warszawy do Puław, by
obj dowództwo nad grup uderzeniow - Karczew znalazł si na linii frontu. Stanowił przedni skraj obrony przedmo cia warszawskiego, ci gn cej si przez Rad y-
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min, Okuniew do Wisły. W rejonie Karczewa broniła przedmo cia 15 Dyw. Piech. gen.
Władysława Junga, byłego oficera armii austriackiej. W czasie I wojny wiatowej
Jung walczył na froncie alpejskim, gdzie dostał si do niewoli włoskiej. Na wie
0 powstaniu we Francji armii polskiej gen. Józefa Hallera przedostał si do niej
1 zorganizował artyleri . Po przybyciu wojsk gen. Hallera do niepodległej Polski
awansował na gen. brygady i obj ł komend nad 15 Dyw. zło on z 8365 ołnierzy,
115 cekaemów i 63 dział. Rejonu Karczewa broniła 30 brygada piechoty tej dywizji,
obsadzaj ca lini rzeki wider. Nacierała na 8 Dyw. Strzelców Armii Czerwonej.
W my l rozkazu dowódcy Frontu Zachodniego z 13 sierpnia, dywizja ta miała nast pnego dnia osi gn lini Karczew - Otwock - Kołbiel. Bolszewicy ruszyli do
przodu i po krótkich starciach z tylnymi stra ami 15 Dyw- Piech. doszli do linii
Karczew - Otwock - Brzeziny - Długa Ko cielna - Długa Szlachecka. Walki pod Karczewem miały jedynie charakter lokalny, bowiem decyduj ce boje rozegrały si nad
Wkr i Narwi , pod Radzyminem i Ossowem. Według meldunków dowództwa polskiego
Frontu Północnego z 15 sierpnia: "w ci gu nocy nieprzyjacielskie patrole dotarły
do Karczewa i Otwocka. Nieprzyjaciel w sile 100 bagnetów zaatakował o gcdz.1.00
nasze stanowiska wzduó toru kolejowego na mo cie, przy rzece wider. Oddział nieprzyjacielski w sile 500 bagnetów usiłował zawładn rejonem miejscowo ci Wi zown .
Około godz. 2.00 npl atakował nasze placówki. Ataki npla odbito wsz dzie. Po walce
pod Wi zown wysuni to oddziały zabezpieczaj ce przed lini naszych okopów"
Nast pne ataki npla były bardziej skuteczne, tote 15 sierpnia bolszewicy zaj li
Karczew i Otwock i zacz li szykowa przepraw przez Wisł , zagra aj c przyczółkowi
mostowemu Polaków pod Gór Kalwari , Wg. raportu zwiadu lotniczego z 15. VIII npl
zgromadził w Karczewie ok. 100 wozów transportowych załadowanych cz ciowo
sprz tem przeprawowym. Działania bolszewików były jednak niemrawe, du
przeszkod stanowił dla nich poci g pancerny "Danuta" kursuj cy na linii otwockiej i cz sto ostrzeliwuj cy zgrupowania nieprzyjaciela.
Wg. komunikatu dowództwa Frontu Północnego z 16.YIII: "zeznania ludno ci potwierdzaj wiadomo o przygotowaniach bolszewickich do przeprawy przez Wisł . O
godz. 18, i 19- atakował npl przewa aj cymi siłami rejon przyczółka mostowego Góra
Kalwaria. Aby unikn strat i rozbicia wysuni tego oddziału, nakazano mu wycofa
si za Wisł ". Tego dnia płyn cy Wisł statek zauwa ył du e zgrupowanie wojsk npla
w lesie na wsch od Karczewa. Niebawem zaatakowały je polskie samoloty, które
zniszczyły sprz t przeprawowy, udaremniaj c tym zamasł sforsowania Wisły.
17.VIII rano przeprawiła si mostem przez Wisł 7 Bryg. Piech. Osłaniał j
nadzwyczaj skutecznie ogie polskich dział zza rzeki. 30 i 7 bryg. piechoty uderzyły zdecydowanie na cz ciowo ju rozproszone przez artyleri oddziały wroga i
tego dnia wyzwoliła Karczew i Otwock. Pobyt npla trwał tu niecałe 3 dni. Po uderzeniu znad Wieprza grupy manewrowej Piłsudskiego zagro ony osaczeniem dowódca
Frontu Zachodniego Michaił Tuchaczewski zacz ł szybko wycofywa swe wojska na
wsch. Zwyci ska Bitwa Warszawska została uznana przez angielskiego polityka,lorda
Edgara d'Abernona - XVIII decyduj c bitw wiata. Pochód komunizmu i bolszwiz-mu
został zatrzymany, Polska obroniła sw niepodległo .
Barbara Skwara ("Karczew dzieje miasta i okolic")
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KARCZEW
HISTORIA

Kroniki z XIV w. zanotowały,odsuniecie si

Wisły od Czerska o 2 kilometry.
Jedna z odnóg nowego koryta rzeki zagroziła Dudzie. Zmusiło to ich wła cicieli - Duckich - do zabezpieczenia si przed wylewami i przyst pienia
do karczowania lasu poło onego na wy szym terenie. Od karczowanego lasu nowo zakładana osiedle przyj ło nazw KARCZEW. Tak zabezpieczona i poło ona obok lasu
nowa osada stała si atrakcyjn . Polowania, zbieranie runa le nego, dostatek drewna
na budulec i opał oraz rybołówstwo w niedalekiej Wi le spowodowały szybkie bogacenie i rozrastanie Karczewa.
W 1408 r. w dokumentach s dowych wymieniany jest cz sto Wit Duda z Otwocka. On
to w 1421 r. dostał stanowisko stolnika czerskiego, a 24- II. 1428 r. dokonał podziału swoich dóbr mi dzy synów. Chodziło o Dud , Otwock, Karczew i inne posiadło ci. Dla siebie i potomków z trzeciej ony zatrzymał ;Karczew i trzeci cz
Otwocka. Odt d synowie Wita, panowie na Karczewie, zacz li nazywa si Karczewskimi. Jednak Otwoccy, Duccy, Karczewscy, a tak e inni w okolicy nala ali do wspólnego rodu JASIE CZYK, maj cego w herbie złoty klucz. Stanowili oni jedn ' rodzin
panów tych ziem.
Po Wicie, panami na Karczewie byli jego synowie: Marcin, Wojciech i Stefan Karczewscy. Głow rodu został Marcin, którego potomkowie sprawowali znacz ce funkcje
w administracji, wojsku, a tak e w ko ciele. Najstarszy jego syn studiował na Uniwrsytecie Krakowskim; w 1509 r. został kustoszem warszawskim . Był tako kanonikiem warszawskim i podkanclerzym mazowieckim (1497).'Paweł został wojskim warszawskim, Andrzej - proboszczem w Babicach (potem w Górze). Najmłodszy - Marcin- wojski liwski (1499), potem czerski, został dziedzicem Karczewa i Jabłonny. Ofi to w
1513 r. przeprowadził znów podział swych dóbr. Synami jego byli: Jakub-proboszcz
w Górze, który to stanowisko otrzymał po stryju Andrzeju; Franciszek i Jan - o enieni z siostrami Małgorzat i Barbar Duckimi, co w du ej mierze poł czyło główne
cz ci rodowe Dud i Karczew. Z Ann z Karczewskich o enił si s dzia grodzki
cerski - Serafin Całowa ski (1534). Ich syn Jan stał si przez to wła cicielem
niektórych wło ci Karczewskich. W 1539 r., z prawobrze nej cz ci Ziemi Czerskiej utworzony został powiat garwoli ski, do którego nale ał równie Karczew.
Zwi zek Powiatów Polskich

Miasto bli niacze
Tournan-en-Brie
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PIERWSZE ZALUDNIENIE

archeologiczne na terenie gminy karczewskiej nale
Wykopaliska
najstarszych w Polsce. Ju e w epoce kamiennej w Całowaniu i

do jednych z
widrze odkryte
zostały tzw. "stanowiska łowców reniferów". Tak e z pó niejszych wieków pochodz
rp ne znaleziska i pierwotne cmentarzyska. W okresie wczesno redniowiecznym
nast puj wieki ciemne. Wynika z tego, e prawe pobrze e Wisły (na północ od
Czerska) porosła puszcza, a talko na lewym jej brzegu post powało zaludnienie.
Osadnictwo dopiero w wiekwch rednich przenosi si z Czerska na prawy brzeg Wisły. Tutaj, tylko w najbli szej okolicy Czerska, powstawały pierwsze osiedla, podczas gdy dalej na pn lasy dochodziły do samych rozlewisk wi lanych. Do Czerska
prowadził szlak z Rusi i Litwy, a st d dalej na zach. Czersk był stołecznym grodem Mazowsza i do niego prowadziły zewsz d drogi.
W 1142 r. do tego grodu przybyły wojska ruskie, wspomagaj ce oddziały ksi cia
Władysława Wygna ca w jego wojnie z bra mi. Rusini go cili w Czersku jeszcze wiele
razy.
W najbli szym s siedztwie tego grodu (na prawym pobrze u)' powstał pierwszy
ko ciół w Radwankowie. Wsie Kosumce, Sobienie, Piotrowice wymienione jak istniej ce zostały ju w 1244 r. Dalsza kolonizacja poszła wkierunku Otwocka (dzi Otwock Wielki). Otwoccy dale penetrowali urodzajne rozlewiska Wisły i zało yli folwark na Dudzie. Nazwa Duda oznaczała w j zyku starosłowie skim pustkowie.
POD RZ DAMI KARCZEWSKICH I BIELAWSKICH (1548 -1685)

racia Jan i Franciszek Karczewscy, 21 stycznia 1548 r,.na Sejmie w Piotrkowie - otrzymali prawa miejskie dla Karczewa na prawie chełmi skim, które
wył czało mieszczan karczewskich spod s downictwa kasztelanów,starostów i
wojewodów i odt d stawali przed swoim wójtem. Jednocze nie przyznano Karczewowi
dwa jarmarki rocznie (na w. Wita - 15 czerwca i w. Bartłomieja - 24 sierpnia)
oraz jeden targ tygodniowo w ka d sobot . Mieszka cy zostali zwolnieni od
płacenia podatku miejskiego zwanego "Szos" i innych podatków (z wyj tkiem
"czopowego") przez okres 20 lat. Plac targowy został usytuowany na pustym polu.
Jest to dzisiejszy Rynek. Tu koncentrował si handel artykułów spo ywczych, kołodziejskich, szewskich, browarniczych- kowalskich, krawieckich. ycie, towarzyskie
koncentrowało si w karczmach.
Zwi zki mał e skie mi dzy Karczewskimi i wła cicielami pobliskich dóbr prowadziły
do podziałów posiadło ci. Na tym tle dochodziło do sporów. W wyniku maria y i
ich skutków - dziedzicem Karczewa (jego cz ci) oraz Dudki był Jan Bielawski,a
potem jego syn Maciej. Jan Karczewski podpisał elekcj Jana II Sobieskiego (1674).
Przekazał tak e spore sumy z dochodów karczewskich na dobro braci Karmelitów Bosych w Warszawie.
Rozwój Karczewa zahamował w 1577 r. wielki po ar. Spowodował on takie zniszczenia, e mieszka cy miasta zostali zwolnieni przez kilka lat od płacenia podatków.
Tragedia ta miała i dobre strony - przyczyniła si do szybszej odbudowy domostw, a
tak e do rozwoju rzemiosł i handlu. Jak zanotowały kroniki, Karczew - poło ony na
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skraju puszczy, która ci gn ła si od Osiecka, wzdłu brzegu Wisły a do Narwi-posiadał jeszcze niewielk liczb mieszka ców.
Bielawscy i Karczewscy cz sto si procesowali, ch c sprawy maj tkowe uporz dkowa s downie. V 1605 r. Adrian Karczewski (syn Franciszka, wnuk Jana) o enił si z
Dorot z Bielawskich, co uregulowało w pewnym stopniu sprawy sporne ,
Drog kupna cz ci na Karczewie przechodz na inne rody. W 1605 r. Marcin Karczewski, syn Jana, sprzedał swoj cz
w Karczewie, Otwocku i Zagrobach Siennickiemu, któr prawdopodobnie w 1618 r. nabył z kolei Wojciech Gliniecki. Wnuk ostatniego Glinieckiego - Tomasz, swoje posiadło ci ' (w tym i na Karczewie) odst pił
Franciszkowi Bieli skiemu, zasłu onemu w wojnach pułkownikowi króla Jana Kazimierza.
BIELI SCY

*
ranciszek Bieli ski nabył w 1678 r. Karczew. Był ju wówczas (od 1663 r)' panem
Otwocka Wielkiego Inny wła ciciel cz ci Karczewa i Karczewka- Maciej
Bielawski, w 1632 r. przekazał swe cz ci synowi Wawrzy cowi, od którego te
cz ci odkupił Bieli ski (1667).Obok innych posiadło ci i Karczew znalazł si w
posiadaniu rodu Bieli skich.
Był to czas epidemii, wojny ze Szwedami, co wyludniło te tereny, a zatem'zmalał
areał uprawianej ziemi. D wigaj ce si z trudem z kl sk miasta i wioski łatwo
znalazły si w r kach Bieli skich.
Franciszek I Bieli ski miał wiele tytułów: podczaszy, podkomorzy, miecznik,wojewoda, starosta, miał tak e liczne posiadło ci w całej Polsce. Z tych to wzgl dów
był zaliczany do gbona najwi kszych magnatów ówczesnej Polski. V 1685 r. jego
nast pc został syn Kazimierz Ludwik, marszałek wielki koronny, który
był o eniony z Ludwik Horsztynówn , córk podskarbiego królewskiego i
znanego poety Jana Andrzeja Morsztyna. Wniósł on (w latach 1693-1703), w Otwocku
Wielkim, na sztucznej wyspie zwanej "Rokola" - wspaniały, trzykondygnacyjny pałac.
Kazimierz Ludwik, oprócz innych dostoje stw, miał tytuł starosty czerskiego, garwoli skifgo, osieckiego, a tak e tytuł Marszałka Wielkiego Koronnego.
Jesieni 1704 r, pod Karczewem przeprawiał si przez Wisł król szwedzki Karol
XII i Stanisław Leszczy ski, ze swoimi wojskami. Kazimierz Bieli ski był jednak
zwolennikiem orientacji saskiej i popierał króla Augusta II. W 1705 d, pod troskliw opiek gospodarza, doszło do spotkania mi dzy Augustem II Mocnym i carem rosyjskim Piotrem I. August zamy lał wówczas o mo liwi ci rozbioru Polski. Wg. tzw.
"Wielkiego Planu": Warmia i Pomorze miały by przeznaczone Prusom, Spisz - Austrii, ziemie na wschodzie - Rosji, a reszt Rzeczypospolitej miało przypa Saksonii. August II zdawał sobie spraw , e te plany mógł snu , w domu zaufanego
człowieka, którym był Kazimierz. Za udost pnienie pałacu do takich rozmów, wdzi czny August w przyszło ci mianował syna Kazimierza - Franciszka II, marszałkiem,
a drugiemu - Michałowi, oddał sw nie lubn córk , hrabin Auror Mari Rutowsk
- za on .
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Po mierci Kazimierza Bieli skiego głow rodu został jego syn Franciszek II
Bieli ski (1683-1766), tak e spadkobierca (po ojcu) wszystkich tytułów i dostoje stw, a tak e licznych posiadło ci w Polsce. W 1?25 r. został wojewod chełmskim. W 1730 r. po lubił Dorot Henriett z Przebendowskich, wdow po Janie Mikołaju Radziwille. W dwa lata pó niej awansował na marszałka nadwornego koronnego.
W 1742 r; został przewodnicz cym "Komisji Brukowej". 2 jego inicjatywy przeprowadzono wiele reform, które unowocze niły Warszaw . Przy ul. Królewskiej wybudował
pałac, zało ył jurydyk Bielino (1757), a główny trakt z Warszawy na pd otrzymał
od niego nazw - Ulicy marszałkowskiej.
W 1749 r. marsz. Bieli ski wydał uniwersał, wg. którego surowo przykazał mieszczanom i gospodarzom wiejskim oraz oficjalistom dworskim, aby na okres niw nie
opuszczali jego dóbr. Nie stosuj cych si karano grzywnami, tygodniem w wie y,
rózgami i wi zieniem w kajdanach. Twarde rz dy Bieli skiego prowadziły do zatargów z mieszczanami karczewskimi. Aby ich uspokoi Bieli ski zało ył w Karczewie
fabryk mebli, a król August III zwi kszył (z dniem 15.III. 1758) liczb jarmarków
do 12 w roku. Franciszek Bieli ski kładł szczególny nacisk na budow cegielni,
młynów, browarów, gorzelni i karczm, zarybiał stawy i jeziora.
8.X.1766 r. Franciszek II Bieli ski zmarł i został pochowany w Górze Kalwarii, w
podziemiach ko cioła parafialnego. Ju w 1757 r. bezdzietny Franciszek II przekazał swe posiadło ci bratankowi, a synowi Michała - Franciszkowi III (1742-1809),
od 1784 r. pisarzowi wielkiemu koronnemu (autorowi "Listów o wychowaniu"). 23-VI.
1768 r. potwierdził on nadane miastu przywileje i nadał wówczas miastu nowy herb:
biały baranek na czerwonym polu.
Władz miejsk tworzyła Rada, zajmuj ca si administracj i Ława (z wójtem na
czele) - b d ca instancj rz dow . Rajcy wybierali spo ród siebie burmistrza, który
przewodniczył Radzie i był wykonawc jej postanowie . W 1793 r. Franciszek III
przewodniczył ostatniemu sejmowi I Rzeczpospolite j. Na skutek przemarszu wojsk rosyjskich (liczne podpalenia) oraz hulaszczej polityki ostatnich Bieli skich, ich
dobra popadały r narastaj ce zadłu enie. Wreszcie Franciszek III zostawił Otwock
Wielki Jackowi Jezierskiemu (dziedzicowi z Sobie ), który zmarł w' tym pałacu w
dniu 23.XI.1805.
Podczas gdy dobra Bieli skich chyliły si ku upadkowi, w latach 1795-1809 Karczew, le cy na granicy zaboru austriackiego i rosyjskiego, szybko si rozrastał.
Rz d austriacki ustanowił tu komor celn , stanowi c podstaw szybszego1 rozwoju
miasta.
Karczew-XIX i XX wiek

Po zaj ciu Warszawy przez Austriaków (1809), przez
tereny rejonu karczewskiego przeszły liczne oddziały
wojskowe - zarówno nieprzyjacielskie, jak i polskie.
Oddziałami austriackimi dowodzili Mohr oraz Hodiz, a
polskimi - Sokolnicki, Mojaczewski i Blumer. Zdobycie
przyczółka przez wojska polskie po bitwie niedaleko
Ostrówka (2/3-V.1809), udaremniło przepraw nieprzyjaciela z Góry Kalwarii na prawy brzeg Wisły. Po stronie
austriackiej było 500 zabitych i ok. 1500 rannych, do
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niewoli dostało si 34 oficerów. Straty polskie
wyniosły 50 zabitych i 120 rannych.
W tym czasie burmistrzem Karczewa był Kilian Kwiatkowski, króry wraz z piarzem Adamem D browskim
urz dowali na Ratuszu. W dniu 7.VII.1807 r. Napoleon
powołał Ksi stwo Warszawskie. 24.11.1810 r. utworzony
został departament warszawskie, w skład którego wszedł
powiat siedlecki, do tego za - Karczew. Na czele
departament. tu stał prefekt, powiatami kierowali
podprefekci, którzy mianowali wójtów.
Po upadku Ksi stwa Warszawskiego Karczew znalazł si w powiecie siennickim.
Wybuch Powstania Listopadowego spowodował napływ wojsk nieprzyjacielskich. W marcu 1831 r. Rosjanie pod feldmarszałkiem Dybiczem chcieli przeprawi si w Karczewie przez Wisł , Polacy temu zapobiegli i 30.III, polski szwadron zaj ł miasto opuszczone przez'npla. W wyniku naporu Rosjan, polski generał Ramorino zmuszony
został do wycofania si w rejon .Glinek. Przybyły mu na pomoc gen. Wojciech Chrzanowski wyparł Rosjan pod Mi sk. 23-VIII tego roku - Karczew i okolice zaj ł rosyjski gen. Rosen. W boju pod Karczewem miasto zostało odbite przez' 3 pułki- ułanów polskich. Z tej wojny Karczew i okolice wyszły spl drowane i w znacznym stopniu zniszczone.
W 1842 r. Rosjanie przemianowali obwody na powiaty, a powiaty na okr gi. Utworzony został nowy powiat stanisławski z siedzib w Mi sku. Do niego został wł czony Karczew, w 1860 r. wprowadzone zostały S dy Gminne. Funkcj s dziego obowi zany był pełni wójt. Urz d ten pełnił wła ciciel maj tku, je li do niego nale ała cała gmina. S d Gminny mie cił si w Gliniance.
Tymczasem w Otwocku Wielkim władali Kutzowie. W 1827 r. - w wyniku licytacji dawny maj tek Bieli skich został podzielony na 7 folwarków.' Kilka kupił nr Aleksander Potocki, by w tym samym roku odprzeda je Janowi Jerzemu Kutzowi, kupcowi
warszawskiemu, radcy woj. mazowieckiego. Kutzowie uko czali budow kaplicy cmentarnej (rozpocz t przez Bieli skich), wybudowali te nowy folwark Anielin.
1.VI.1869 r. - za aktywne popieranie powsta ców - Karczewowi odebrane zostały
prawa miejskie, a urz d gminny został przeniesiony do Otwocka. W tym'czasie w Karczewie istniej warsztaty pasów wełnianych (przewa nie "Tałesów ydowskich").Jednak rozwój Karczewa został zahamowany przez uruchomienie kolei nadwi la skiej w
1877r, która przyczyniła si do szybkiego wzrostu osiedli powstaj cych przy kolejowych przystankach: Otwock, Józefów, Celestynów, niegdy powi zanych administracyjnie i ko cielnie z Karczewem.
Po uwłaszczeniu chłopów nastały ci kie czasy dla wła cicieli ziemskich, bo
teraz musieli zdobywa rodki na opłacanie robotników najemnych, sprz tu rolniczego itp. Sytuacj pogarszały gro ne i niszcz ce wylewy Wisły.
W 1905-6 w Karczewie i okolicy miały miejsce liczne demonstracje i manifestacje domagaj ce si przywrócenia j zyka polskiego w szkole i zaprzestania rusyfikacji ycia codziennego.
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Nawała bolszewicka nie omin ła Karczewa. Patrole
npla dotarły w ten rejon 15-VIII. 1920 r. Tego dnia zaj ły Karczew i Otwock i zacz li si ptzygotowywaó do
przeprawy przez Wisł w rejonie Góry Kalwarii. 6.VIII
statek płyn cy Wisł zauwa ył du e zgrupowanie wojsk
npla na wsch od Karczewa. Niebawem zaatakowały je samoloty polskie, niszcz c sprz t przeprawowy. Bolszewicy
uciekli w popłochu lasem w stron D brówki. 17.VIII
rano przeprawiła si przez Wisł 7 Bryg. Piech.- wyzwalaj c Karczew i Otwock.
16.XII.1916 r. władze gminy zostały przeniesione z Otwocka Wielkiego do Karczewa. Wa nym wydarzeniem w yciu miasta było poł czenie go (16.IV. 1914) kolejk
w skotorow z Warszaw . Dostawy t drog mi sa i w dlin do stolicy o ywiło handel,
a zatem i rozwój miasta.
Noc 8/9.IX.1939 r. niemieckie oddziały usiłowały przeprawi si przez Wisł na
łodziach pontonowych naprzeciw Karczewa. Udaremniła to 5 komp. 26 płk piechoty pod
dowództwem kpt. Władysława Przybyłowicza. m.1939, pod Otwockiem Wielkim i
Karczewem' rozegrała si bitwa 'wojsk polskich z •naje d cami. Zgin ło wielu ołnierzy
wraz z dowódc kpt Przybyłowiczem. Spoczywaj na cmentarzu w Karczewie.
W czasie okupacji, ciuchci z Karczewa szmuglowano do Warszawy mi so i jego
przetwory. W ci gu krótkiego czasu tabor kolejki został przystosowany do przemytu. Specjalne schowki pozwalały na przewiezienia nawet kilku winiaków.
W mie cie istniał ruch oporu. Karczew nale ał do okr gu AK kryptonim "Obro a".
Obwód ten był podzielony na 8 rejonów; Karczew nale ał do obw. IV i był okre lany
kryptonimem "Koralewo" lub "Fromczyn". 29-VII. 1944 r. do Karczewa wkroczyły radzieckie oddziały 2 armii pa . gwardii, rozbijaj c pod miastem 994 bat. niemiecki.
Od 1.VIII. 1944 ten odcinek frontu obsadziła 1 Armia LWP.
4 grudnia 1959 r. zostały przywrócone Karczewowi prawa miejskie. Miastem zarz dza Miejska Rada Narodowa. W 1961 r. Karczew został poł czony z Otwockiem drog
asfaltow , usytuowan wzdłu torów dawnej kolejki (zlikwidowanej w 1963 r).
Komunikacj mi dzymiastow zast piły autobusy. Miasto ma ju wod miejsk ; dobiegaj ko ca prace nad kanalizacj i gazyfikacj miasta.
Herb miasta

Herbem Gminy jest historyczny herb miasta Karczewa z XVIII
wieku, przedstawiaj cy w czerwonym polu o kształcie tarczy,lewy
profil białego baramka z uniesion przedni praw nog . Mad
barankiem jest korona z 9-pałkami w kolorze złotym.
Legenda -głosi, r rycerz Junosza (młodzieniec) z du ym orszakiem przyjaciół jechał na własne wesele. Przed samym Junosza
skakał uciesznie biały baran na znak dobrej drogi. Wkrótce
orszak natkn ł si na Krzy aków - grasantów. Junosza pokonał ich
i wywiedział si , e w pobli u obozuj znaczne siły wroga.
Podst pem uprowadził im konie, a pieszych bez trudu pokonał. Mimo przeszkód
zd ył dojecha
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na własne wesele. Na pami tk wydarzenia otrzymał w herbie białego
barana sk panego we krwi - czyli na czerwonym polu.
HISTORIA HERBU. Mo na przypuszcza , e w 1548 r. gdy król Zygmunt Stary nadał Karczewowi prawa miejskie, herb mógł by wzorowany
na "Jasie czyku" - herbie Karczewskich, którzy o te przywileje si
starali. Herb "Jasie czyk" przedstawia na bł kitnym polu złoty
klucz zwrócony w praw stron tarczy; nad tarcz - hełm z 5 strusimi piórami- Nigdzie nie ma dowodu, e przez pierwszych 220 lat swej miejsko ci
herb w takiej postaci był u ywany.
W połowie XVIII w. Franciszek III Bieli ski, chc c ratowa podupadaj ce dobra otwockie nadał 23.VI. 1768 r. miastu Karczew nowe
przywileje. Punkt pierwszy przywileju porz dkował sprawy zwi zane z
nazw i herbem miasta, a brzmiało to nast puj co:
"A najprzód, wspomniane miasteczko dawne swoje nazwisko KARCZEW mie
b dzie, znaczy si za , czyli piecz towa odt d powinno
BARANKIEM z wyr ni t nad tym e
koron ". Umieszczenie w zapisie słowa odt d wskazuje, e herb
Bieli skich JUNOSZA - stał si herbem Karczewa dopiero w 1768-roku.
Flaga miasta

Od 28 lutego 1995 r. barwami Gminy s kolory: czerwony, biały i zielony uj te w kształt
prostok ta, którego stsunek boków wynosi 5:8. Górny
lewy naro nik, w kształcie trójk ta równoramiennego,
ma kolor czerwony, prawy dolny (o identycznym kształcie) ma kolor zielony. Cz
rodkowa tworzy biały u1
ko ny pas, w którego centra -ej cz ci znajduje si tarcza z herbem miasta.
Symbolika: kolor czerwony nawi zuje do starej flagi Mazowsza. >/ 1343 r. ksi stwo Czerskie, jako pierwsza, wyłamało si z reguły i wprowadziło now chor giew:
biał z zielonym smokiem. St d kolory flagi Karczewa.
Karczew ma własne barwy od 28 lutego 1995 r. i jest (w b. wojew. stół.) drugim
- po Warszawie - miastem maj cym własn flag .
Parki i rezerwaty Mazowiecki Park
Krajobrazowy im, Czesława Łaszka
Mazowiecki Park Krajobrazowy rozci ga si pa sem wzdłu pdwsch rubie y Warszawy. Jego pn granic obejmuje
teren dzielnic warszawskich: Wesoła i Wawer, na pd
- Sobienie Jeziory i Pilawa. W samym centrum
poło one s terytoria Karczewa. Swym zasi giem
obejmuje prawie 16 000 ha lasów i ł k. Szczególnie ciekawe na tym
terenie s naturalne torfowiska. W jego granicach mo na si jednak porusza
jedynie po wyznakowanych szlakach turystycznych. W Parku znajduje si wiele
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chronionych gatunków ro lin i zwierz t, a po ród nich szczególnie CZARNY BOCIAN,
b d cy centrum logo KPK.
Rezerwat Faunistyczny „Na Torfach"
Został utworzony w 1977 r; powierzchnia jego wynosi 20,97 ha. Znajduje si w
granicach Karczewa, a jego centrum stanowi potorfowe jezioro o powierzchni 7 ha i
jest poro ni te ro linno ci wodn , a otoczone zespołami le nymi charakterystycznymi dla terenów torfowiskowych i podmokłych. O ka dej porze roku przedstawia wyj tkowo pi kny pejza . Z tarasu widokowego mo na podzieia to urocze miejsce. Aby
tam dotrze , trzeba doj turystycznym szlakiem (czarnym) oraz cie k dydaktyczn nazwan "Łab dzi szlak". Jest to Jedyny (!) sposób dotarcia w to ' miejsce. Na
jeziorku pływaj (w sezonie) dzikie kaczki i łab dzie.
Tu obok, w drewnianym stuletnim budynku mie ci si Baza
Edukacji Ekologicznej Muzeum "TORFY" Zarz du Mazowieckiego,. i
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, a wewn trz malutkie muzeum, w którym mo na zobaczy borsuka, tchórza, orła bielika,
kruka, gawrona, wilka.

ODDZIAŁ PTTK

WARSZAWA
PRAGA POŁUDNIE

Bagno „Całowanie"
Nazwa bagna pochodzi od wsi do przylegaj cej. Jest ono cennym kompleksem ł k
i flory chronionej. Znajduje si tam (m.in.): nasi ał pospolity, papro (dawniej
uznawana za magiczne ziele maj ce zwabia do panien zalotników). Zerwanie paproci
w noc wi toja sk (Kupały) zjednywało przychylno płci przeciwnej. By mo e tak
dalece, e st d nazwa "Całowanie".
Bagno "Całowanie" jest jednym z najwi kszych torfowisk Mazowsza. Zamieszkuje
je wiele zagro onych gatunków zwierz t jak np: kulik wielki, rycyk, bekas kszyk oraz - wymieraj cy w skali wiatowej - derkach. Bywa tu bician czarny, uraw, take dudki i sowy. Jest tu te wiele cennych gatunków flory.
powy sze dane pochodz z internetowej strony Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego, a opracował je pan Mazurek
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Szkicowa mapa
Gminy Karczew

OTWOCK WIELKI
Wie poło ona nad malowniczym jeziorem, na pd od Otwocka Małego, z
którym ł czy si zabytkow alej lipow . Pocz tkowo nazywała si jednym ore leniem Otwock, kiedy jednak cz
tej wsi oderwała si w odr bn osad Otwock Mały (Zawodny, Zagórny), wie macierzysta otrzymała
miano Otwocka Starego Lub Wielkiego. Pierwsza wzmianka o Otwocku pochodzi z 1408 r, kiedy tp mi dzy wła cicielami Orwocka i Ostrowca doszło do
sprawy s dowej o graniczne ziemie. Wła cicielem wsi bał wtedy Zbro ko Otwocki.
Jego kuzyni, zagospodarowuj c yzne rozlewiska wi lane w kierunku pn, zało yli
folwark na Dudzie. W 1429 r. dokumenty s dowe wymieniaj wła cicieli rozleg-
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łych dóbr otwockich Zbrosława Starszego i Zbrosława Młodszego, synów Klemensa Otwockiego. W drugiej połowie XVI w. Otwock był w posiadaniu Zbro ków Otwockich, Jana
Całowa skiego i Jana Karczewskiego. Po ró nych podziałach, głównie przez maria e
- dobra Otwockie znalazły si w r kach rodu linii
Karczewskich i Całowa skich.
W latach 1663-67 poszczególne cz ci tych dóbr zostały zakupione przez Franciszka Bieli skigo. W jego r kach znalazły si rozległe posiadło ci od Karczewa po
Sobienie i Czersk. W 1685 r. władz po Franciszku przej ł Kazimierz Bieli ski, marszałek wielki koronny, króry przyst pił do budowy pałacu na sztucznej wyspie o
nazwie Rokola, oddzielonej od l du kanałem, który podobno wykopali je cy tureccy. Na pd fasadzie pałacu widniej herby Bieli skich "Junosza" i Morsztynów - "Leliwa". Ludwika Morsztynówna, górka podskarbiego i sławnego poety Andrzeja, była on Kazimierza. Budow pałacu rozpocz to w 1693 roku,
a uko czono w 1703.
W 2 lata pó niej Kazimierz go cił króla Augusta II i cara Piotra I. W 1705
roku, pod Osinami, w blisko ci Otwocka Wielkiego, rozegrała si bitwa Sasów ze
Szwedami, w czasie której wielu Sasów uton ło w Wi le. Poległych pochowano na
skarpie w Osinach. Rozkwit posiadło ci Bieli skich nast pił za czasów Franciszka
II Bieli skiego (1683-1766), marszałka koronnego i starosty czerskiego. Rozbudował on pałac, a tak e zakładał w swych wło ciach: młyny, gorzelnie, browary, karczmy, dbał te o rozwój rzemiosł, zamieniał pa szczyzn na czynsz. W 1757 r. pałac (wraz z przyległo ciami) przeszedł na Franciszka III Bieli skiego, za którego
rz dów dobra zostały zadłu one i chyliły si ku upadkowi.
W 1805 r. zakupił je od Bieli skich były s dzia ziemia ski wojew. ł czy skiego
- Wojciech Sulimierski, z zamiarem spłacenia wierzycieli. Nie mog c temu sprosta
oddał cały maj tek na licytycj . Ma jatek został podzielony na poszczególne folwarki, które nabywali nowi wła ciciele. Maj tek otwocki (z przyległo ciami) zakupił w 1827 r. Jan Jerzy Kurtz (1749-1828), fabrykant skór, rodem z Saksonii.
Jego córk 'Aniel po lubił brat stryjeczny Jan Władysław, a zało ony folwark nazzwał imieniem ony - Anielin.* Po uwłaszczeniu chłopów, podj ł on prób ratowania
wegd maj tku - wprowadzaj c reformy.. Zało ył w dobrach otwockich sad (20 tysi cy
drzew owocowych). Był on w tych czasach najwi kszym w Polsce.
Dalszym ci giem reform gospodarczych było zało enie spółdzielni koszykarskiej.
Handlował te drewnem wycinanym w pobliskich lasach,
sprzedawał te poszczególne grunty rolne. Mimo to
maj tek szczupła! i upadał. Ostatni z Kurtzów Zygmint, zmarł w Pary u w 1917 r, zapisuj c w spadku
swemu maj tek swemu siostrze cowi Władysławowi Józefowi
Jezierskiemu. W r kach Jeziers-kich maj tek pozostawał
do reformy rolnej PRL. Władze ówczesne podzieliły
grunty dworskie w ród okolicznych mieszka ców. Obecnie
Jezierscy staraj si o odzyskanie resztówki, w skład
której wchodz zabudowania dworskie z pałacem, jeziorem i ogrodami.
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Szkoła w Otwocku Wielkim istniała ju przed I wojn wiatow . Stare tradycje
ma tak e miejscowa stra po arna (ochotnicza). W czasie II wojny wiatowej - w
ramach restrykcji za walk mieszka ców z okupantami, wi kszo wsi poszła z dymem,
zgin ło te kilu mieszka ców. Otwock Wielki - jako pierwsza wie w gminie - został zelektryfikowany, obecnie ma wod miejsk , now szkoł podstawow z przedszkolem oraz własn (od 1998 r) parafi pw. Miłosierdzia Matki Boskiej. Nale do
nie - oprócz Otwocka Wielkiego - 3 pobliskie wioski: Nadbrze , K pa Nadbrzeska i
Wygoda. W uroczysku "Rokola", wokół pałacu istnieje park z du ilo ci starych,
zabytkowych drzew.
Powy sze dane pochodz z internetu, a opracowane zostały
przez pana Mazurka.

KRÓTKA HISTORIA CZERSKA
Najstarsza wiadomo
o Czersku pochodzi z 1142 roku. Jednak e
osiedle czerskie na wysokiej skarpie pradoliny Wisły ma znaczenie
wcze niejszy rodowód. Na najwy szym punkcie skarpy powstał pocz tkowo
drewniany gród obronny, który dał pocz tek podgrodziu i osadzie
miejskiej. W XII wieku Czersk zostaje zniszczony na skutek najazdu
wrogów z północy. Walory topograficzne, poło enie przy szlakach handlowych (przez Czersk wiodła droga z Pomorza na Ru ), blisko
rzeki, istnienie brodu, wzrost zainteresowania sprawami wschodnimi sprzyjały
odbudowie i rozwojowi Czerska. Do najwi kszego rozwoju dochodzi w
XIII wieku, w znacznej mierze dzi ki przeniesieniu tu - z pobliskiego
Grójca'1 (Grod ca) archidiakonatu. Przed 1231 rokiem staje si Czersk
siedzib kasztelana - urz dnika ksi cia. Wiele zawdzi cza Czersk oraz ziemie Czerska energicznemu, cho bezwzgl dnemu władcy Konradowi
I, protoplascie mazowieckiej gał zi Piastów. Według Długosza, w
zamku czerskim uwi ziony był Bolesław Wstydliwy oraz - by
mo e Henryk Brodaty. W I połowie XIII w. Czerska staje si najwa niejszym
o rodkiem politycznym i ko cielnym południowego Mazowsza. W uroczysto ci konsekracji ko cioła w. Piotra (w 1245 r) bierze udział biskup
pozna ski i ksi
Konrad I. W 1258 r. ksi
litewski Strojnat naje d a ziemi czersk , a w 4 lata pó niej wojska litewsko - pruskie
pod wodz słynnego Mendoga pustosz Mazowsze. Zniszczeniu uległ Czersk,
ginie ksi
Ziemowit I, a syn jego - ksi
Konrad II, domniemany
zało yciel Warszawy, dostaje si do niewoli. Po mierci Ziemowita I
Mazowsze zostaje podzielone. Powstaje ksi stwo Czerskie, a pierwszym
jego władc jest, po powrocie z niewoli, ksi
Konrad II. Czersk zostaje odbudowany, w zamku podwy szone wie e. Rozrasta si podgrodzie,
osady słu ebne (Konary, Le niki). Ksi
ta czerscy zakładaj osady jenieckie (do dzi zachowały si nazwy wsi Tatary i Prusy). Gród otaczaj zameczki-stra nice (jeden z nich znajdował si na terenie dzisiejszej Góry Kal-
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warii). Czersk słynie z wyrobu piwa i sukna, wysyłanego m.in. do Anglii
i Norwegii. W 1349 otrzymuje prawa ' miejskie (inne ródła podaj rok 1386).
Krótki jest okres wietno ci grodu na wzgórzu. Koryto Wisły odsuwa
si - Czersk traci walory obronne i handlowe; ro nie nowe miasto - Warszawa.
Nie pomaga obdarzenie Czerska w 1386 r. licznymi przywilejami i
nadaniem praw chełmi skich. Na pocz tku XV w. ksi
Janusz I' Starszy przenosi si , wraz z dworem, do Warszawy. Po wł czeniu Mazowsza
do Korony (1526) Czersk staje si własno ci królowej Bony, mał onki
króla Zygmunta I Starego. Gospodarna Włoszka, przebywaj c cz sto w
zamku czerskim, zało yła - pierwsze w okolicy - winnice i sady owocowe. W połowie XVI w. Czersk liczy 1,5 ty . mieszka ców. Jest tu 169
warsztatów rzemie lniczych. Do ostatecznego upadku Czerska przyczynili si walnie naje d cy z północy - Szwedzi. Na krótko odrodziło
si miasto w 2 pół. XVIII w. w czasie rekonstrukcji zamku.
W czasie I wojny wiatowej doszło tu do du ej bitwy rosyjskoniemieckiej i w rezultacie do zniszczenia zamku.
GOTYCKI ZAMEK wzniesiony został z fundacji ksi cia mazowieckiego
Janusza I - w 2 pół. XIV w (lub w 1 pół. XV w), na miejscu starszego
grodu. Rozbudowany i podwy szony został w XV-XVI w. Od 2 pół. XVII
wieku' stopniowo popada.w ruin .
Zachowały si : wie a bramna, dwie baszty na planie koła, fragment
muru okalaj cego dziedziniec, przyziemia murów oraz fundamenty
murowanych budynków i ko cioła. Wie a bramna jest zbudowana na planie kwadratu, ma 5 kondygnacji i 20 m wysoko ci. Miała ona urz dzenia
do urochomienia 2 mostów zwodzonych (dla pieszych i jezdnych). Most stały zbudowany został dopiero w 1762 r. W baszcie
zachodniej była zbrojownia i magazyny, a w
pd-wsch (najwy szej - ok. ło 22 m) wi zienie i stra nica. Mury miały ok. 8 m
wysoko ci i 1.8 m grubo ci.W pd cz ci dziedzi ca była kaplica
w. Piotra, pełni ca
pó niej funkcj kolegiaty.
E. M.
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Czworoboczna wie a bramna.

Próba rekonstrukcji zało enia zamkowego
w Czersku wg .stanu z ko ca XV w.

REGULAMINY
ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
•SZLAKIEM MIEJSC KULTU
RELIGIJNEGO NA MAZOWSZU*
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Odznaka krajoznawcza "Szlakiem kultu religijnego na Mazowszu" została ustanonowiona przez Klub' Przodowników Turystyki Pieszej im. A. Michalskiej w Warszawie.
2. Celem odznaki jest popularyzacja miejsc kultu religijnego na Mazowszu.
3. Odznaka jest jednostopniowa. Koszt odznaki i korespondencji -.ponosi zdobywca
odznaki.
WARUNKI ZDOBYWANIA I WERYFIKACJI ODZNAKI
1. Zdobywanie odznaki rozpoczyna si
1 stycznia 2004 r.

2. Nale y odwiedzi 10 miejsc kultu
religijnego poza miejscem zamiesz
kania, wskazanych w zał czeniu.
3. Sposób zdobywania odznaki jest dowolny.
4. Odznak mo na zdobywa równolegle z odzna
kami krajoznawczymi i turystyki kwalifikowanej.
5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony
6. Podstaw do ubiegania si o przyznanie od*
naki jest kronika prowadzona w dowolnej for
mie przez prowadz cego.
7. Prowadz cy kronik musi udokumentowa piecz
ci odwiedzenie miejsca kultu.
8. Potwierdzenia zwiedzanych miejsc mog dokona tak e
przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy, instruktorzy krajoznawstwa Polski i regionu, na terenie którego znajduje si miejsce kultu oraz
kierownicy wycieczek.
9. Odznak mog zdobywa tury ci, którzy uko czyli 10 lat.
10. Odznak przyznaje Referat Weryfikacyjny KTP Oddziału Stołecznego FTIK w
Warszawie, Rynek Starego Miasta 23.

WYKAZ MIEJSC KULTU RELIGIJNEGO NA MAZOWSZU
Lp.

Miejscowo

Przedmiot kultu

1. Białobrzegi k/Radomia - ko ciół parafialny

2.

kult w, Rocha

Błotnica Stara k/Radomia - sanktuarium MB
Pocieszenia Ziemi Radomskiej

obraz MB Pocieszenia - Pani Ziemi
Radomskiej XV
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3. Borowina k/Nowego Miasta n/Pilic - ko ciół parafialny

<ult Przemienienia Pa skiego

4. Brodowe Ł ki k/Myszy ca - ko ciół parafialny
5. Brochów k/Sochaczewa - ko ciół parafialny

kult Przemienienia Pa skiego
relikwie w. Rocha

Czerwi sk n/Wisł - bazylika Zwiastowania NMP -

6. sanktuarium MB Królowej Mazowsza - Zwyci skiej MB

Pocieszenia
7. Daniszewo k/Pło ska - ko ciół parafialny
8. Długosiodło k/Ostrowi Ma . - ko ciół parafialny

- obraz MB Królowej Mazowsza relikwie w. Barbary
kult Przemienienia Pa skiego
figura w. Rocha XIX

9. Dobrzyków k/Płocka - ko ciół parafialny

obraz MB XVII

10. Drogiszka k/Ciechanowa - ko ciół parafialny

kult Przemienia Pa skiego

11. Gietniów k/Przysuchy
12. Go lin k/Garwolina - ko ciół parafialny

miejsce urodzenia bł. Ladysława z
Gielniowa
obraz MB Go li skiej XVII

13. Góra Kalwaria - ko ciół Niepokalanego Pocz cia NMP

- obraz NMP Górskiej Łaskawej Matki
Pocieszenia XVII - sarkofag z relikwiami
w. Waleriana -patrona Ziemi Czerskiej

14. Grudusk k/Mławy - ko ciół parafialny

obraz MB Gruduskiej XVII

15. Hołubi k/Siedlec - ko ciół parafialny

obraz MB XIX

16. Huszlew k/Łosic - ko ciół parafialny

obraz w. Antoniego XVII
obraz Przemienienia Pa skiego
obraz Koronacji NMP

17. Ka anów Ił ecki k/Zwolenia - ko ciół parafialny
18. Jarosławiec k/Radomia - ko ciół parafialny
19. K pa Polska k/Płocka - ko ciół parafialny
20. Koziebrody k/Raci a - ko ciół parafialny
21. Krzynowłoga Wielka k/Przasnysza - ko ciół parafialny

Lewiczyn k/Grójca - sanktuarium MB Patronki Ziemi
Grójeckiej
23. Loretto k/Kamie czyka - sanktuarium MB z Loretto
22.

Ł gonice Du e k/Nowego Miasta n/Pilic - ko ciół na
Górze Zgody
25. Łopacin k/Ciechanowa - ko ciół parafialny
24.

Miedniewice k/2yrardowa - sanktuarium Miedniewickiej
Pani
27. Miedzna k/W growa - ko ciół parafialny
28. Mokobody k/Siedlec - ko ciół parafialny
26.

obraz MB XVII
figura MB Loreta skiej
obraz w. Rocha
obraz MB Łopaci skiej kopia obrazu XVH
obraz wi tej Rodziny
obraz MB Miedzwi skiej XVII
obraz MB Budziszy skiej XVII
- kult Przemienienia Pa skiego kult w. Rocha

29. Mordy k/Siedlec - ko ciół parafialny
30.

obraz MB K pskiej - Zwiastowania NMP
obraz MB Koziebrodzkiej - kopia XVII
obraz Przemienienia Pa skiego XVIII

Niepokalanów - sanktuarium Niepokalanego Pocz cia
NMP

31. Nowe Miasto n/Pilic - ko ciół i klasztor oo. Kapucynów

32. O arów Mazowiecki - sanktuarium Miłosierdzia Bo ego
33. Pieczyska k/Grójca - sanktuarium Narodzenia NMP

- miejsce ycia i działalno ci w. M. M.
Kolbego -figura MB Niepokalanej
- kopia obrazu MB Cz stochowskiej grobowiec bL O. H. Ko mi skiego
obraz Miłosierdzia Bo ego
obraz MB Cz stochowskiej kopia XV
-figura MB XVII - relikwie w. Zygmunta
w relikwiarzu XII - obraz MB
Cz stochowskiej kopia XVIII
obraz MB Popowskiej XVII

34. Płock - katedra
35. Popowo Ko cielne k/Serocka - ko ciół parafialny

Przasnysz - sanktuarium MB Niepokalanej oo.
Pasjonatów
37. Pułtusk - kaplica szpitala miejskiego
38. Ratowo k/ uromina - ko ciół parafialny

obraz MB Przasnyskiej XVI

36.

obraz w. Stanisława Kostki
obraz w. Antoniego XVII
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39. Rókitno k/Błonia - sanktuarium Wniebowzi cia NMP

obraz MB Rokitnia skiej

40. Rostkowo k/Przasnysza

miejsce urodzenia w. Stanisława Kostki
kult w. Rocha

41. Sadykierz k/Pułtuska - ko ciół parafialny

Secymin-Nowiny k/Brochowa - sanktuarium MB
Radosnej Opiekunki Przyrody
43. Siecie k/Płocka —ko ciół parafialny
44. Sierpc - sanktuarium MB Sierpeckiej

obraz MB Patronki Lasów Polskich

42.

obraz MB Siecie skiej - XVII
figurka MB Ksieni Sierpeckiej XIV

45. Skrzy sko k/Przysuchy - ko ciół parafialny

obraz MB Skrzy skiej XV
obraz MB Smardzewskiej XVH
obraz MB Susarskiej XVII

46. Smardzewo k/Pfo ska - ko ciół parafialny
47. Susarz k/G bina - ko ciół parafialny

- figura MB Jazłowieckiej - wizerunek bł.
Matki Marceliny Darowskiej zało ycielki
zgromadzenia ss. Niepokalanek

48. Szymanów - sanktuarium MB Jazłowieckiej
49.
50.

w. Rozalia k/Nowego Szelkowa - kaplica
wi te Miejsce k/Przasnysza - ko ciół parafialny

relikwie i obraz w. Rozalii XVI
obraz MB XVIII

51.

- cudowny Krucyfiks, - relikwie bp. SŁ
Feli skiego - sarkofag w krypcie, miejsce pochówku sł. Bo ego kani
Stefana Wyszy skiego - kaplica

WARSZAWA
- katedra archidiecezjalna w, Jana Chrzciciela
- sanktuarium MB Łaskawej (ko ciół oo. Jezuitów ul.
wi toja ska)
-sanktuarium w. Krzy a (ko ciół ksi y Misjonarzy ul.
Krakowskie Przedmie cie

obraz MB Łaskawej - patronki Warszawy

- sanktuarium MB Matki Zbawiciela (pl. Zbawiciela)
- sanktuarium w. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka)

obraz MB Cz stochowskiej
relikwie w. Andrzeja Boboli

- sanktuarium MB Nauczycielki Młodzie y (ul.
Gwintowa)
- sanktuarium Niepokalanej Dziewicy Ró a cowej z
ółkwi (ul. Dominika ska)
- sanktuarium MB T skni cej (Powsin)

52. W sewo k/Ostrowi Ma . - sanktuarium MB W sewskiej
53. Wieniawa k/Przysuchy - ko ciół parafialny

urawin k/Sierpca - ko ciół parafialny

57.

uromin - ko ciół parafialny

obraz NMP z XVIII w.
obraz MB Wieniawskiej XV/XVl
- miejsce objawie MB - obraz MB
Bolesnej Królowej Polski
miejsce urodzenia sł. Bo ego Kani
Stefana Wyszy skiego
obraz MB urawi skiej z XVIH/XIX

54. Wykroty k/Myszy ca - ko ciół

56.

obraz MB T skni cej

- relikwie bł. Ladysława z Gielniowa patrona Warszawy - obraz w. Anny

ko ciół w. Anny (ul. Krakowskie Przedmie cie)

u el a k/Ciechanowca

obraz MB Nauczycielki Młodzie y
obraz MB Królowej Ró a ca

miejsce pochówku sł. Bo ego ks. Jerzego
Popiełuszki
wizerunek Matki Bo ej

ko ciół w. Stanisława Kostki (ul. Feli skiego)
ko ciół Niepokalanego Pocz cia NMP (Bielany, ul.
Dewajtis)

55.

figura Chrystusa

obraz MB uromi skiej XVII wg wizji w.
Antoniego
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ODZNAKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA
„WARSZAWSKA OBWODNICA TURYSTYCZNA"
I. POSTANOWIENIA OGÓUIE

1. Odznaka WARSZAWSKA OBWODNICA TURYSTYCZNA została ustanowiona 14 lutego 2007 r.
przez Zarz d Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera, z inicjatywy Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej w "Roku Szlaków ' Turystycznych
PTTK".
2. Odznaka ma na celu promowanie turystyki pieszej i kolarskiej na szlakach War
szawskiej Obwodnicy Turystycznej (WOT), o ł cznej długo ci 236 kilometrów.
3. Warszawska Obwodnica Turystyczne została oznakowana szlakiem czerwonym, op
rócz odcinków przebiegaj cych przez Kampinoski Park Narodowy, w latach 80. ubiegłego wieku. Szlak zaczyna si na stacji PKP w Modlinie (Nowy Dwór Mazowie
cki) i prowadzi st d - pocz tkowo - na południe, przez most nad Narwi , nast
pnie wałem przeciwpowodziowym na wschód, przez Chotomów, Wieliszew do Niepor tu. Tu trasa pocz tkowo kieruje si na pd-wsch do Strugi, nast pnie ku połud
niowi przez Zielonk , Rembertów, Wi zown , Pogorzel Warszawsk , Otwock Wielki
do mostu nad Wisł - do Góry Kalwarii. Dalej prowadzi na zach, przez Zalesi
Górne, Magdalenk do Podkowy Le nej. Tam zawraca znacznie ku północy, w stron
Brwinowa, przez Rokitno do Zaborowa. St d na zach - ju szlakiem niebieskim
do Leszna, sk d kieruje si na pn (szlakiem ółtym) do skrzy owania ze szla
kiem zielonym (Teofile-Las). Nast pnie zwraca si ku pn-wsch, by szlakiem zie
lonym powróci do Modlina.

BR ZOWA

SREBRNA
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ZŁOTA

. Odznaka metalowa jest ustanowiona w trzech stopniach ró ni cych si

kolorem

tła:
* stopie br zowy ...... tło zielone
*: stopie srebrny ....... tło niebieskie
* stopie złoty ........ tło białe
5. Odznaka mo e by przyznana honorowo organizatorom, instytucjom lub osobom
szczególnie zasłu onym dla turystyki pieszej po WOT.
II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI
1. Odznak mo e zdobywa turysta, który uko czył 8 lat i spełni nast puj ce wa
runki:
a) na odznak w stopniu br z wym nale y odby wycieczki- po dowolnych odcinkach
szlaku WOT, o ł cznej długo ci 50 kra i zwiedzi jedn miejscowo

z wymie

nionych w punkcie 1d.
b) na odznak w stopniu srebrnym nale y odby . wycieczki po dowolnych odcinkach
szlaku WOT (z wył czeniem odcinków zaliczonych na stopie br zowy), o ł cz
nej długo ci 80 km i zwiedzi dwie nast pne miejscowo ci z wymienionych w
punkcie 1d.
c) na odznak w stopniu złotym nale y odby wycieczki po pozostałych odcinkach
szlaku WOT (z wył czeniem odcinków zaliczonych na stopnie br zowy i srebrny)
o ł cznej długo ci 106 km i zwiedzi pozostałe miejscowo ci z wymienionych
w punkcie 1d.
d) obowi zkowo nale y zwiedzi nast puj ce miejscowo ci: Brwinów, Góra Kalwar
ia, Leszno, Modlin (twierdza), Niepor t, Otwock Wielki (muzeum) i Rokitno
(sanktuarium).
2. czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
III. WERYFIKACJA
1. Podstaw do weryfikacji odznaki WOT s wpisy do ksi eczki odznaki turystyki
pieszej (OTP) i kolarskiej (KCT), zgodnia z regulaminami ich zdobywania. Do
puszczalne jest prowadzenie własnej kroniki w dowolnej formie.
2. Odznak przyznaje referat weryfikacyjny Oddziałowek Komisji Turystyki Pieszej.
Adres: Oddział PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera, Oddziałowa
Komisja Turystyki Pieszej, 03-808 Warszawa, ul Mi ska 18. Dy ury w ka d ' ro
d w godzinach 17-18.
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3. Osoby przesyłaj ce ksi eczki do weryfikacji drog pocztow powinny doł czy
kopert ze znaczkiem i adresem zwrotnym.
4. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
IV. POSTANOWIENIA KO COWE

1. Odznak honorow , z pomini ciem wymogów reulaminowych, mo e nada Zarz d Od
działu P1TK Warszawa Praga Południe, na wniosek swoich działaczy.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Zarz dowi Od
działu PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera
3. regulamin wchodzi w ycie z dniem 14 lutego 2007 roku.
WARSZAWSKA OBWODNICA TURYSTYCZNA
Lp. Kod szlaku
1 MZ-5070-c
2 czerwony
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Przebieg szlaku
Modlin, PKP
Modlin, rz. Narew - most
Kazu , rz. Wisła - most
K pa Nowodworska
Suchocin
Lasy Chotomowskie
Chotomowskie Góry
Chotomów PKP
Łajski, MPK
Wieliszew PKP
Niepor t, w zeł szlaków
Niepor t, cmentarz
Niepor t MPK
kanał era ski
D bkowizna
gajówka Wólczy skie
Struga, PKS
le niczówka Horow Góra
jezioro Kruczek
uroczysko Horowa Góra
Zielonka PKP
Rembertów PKP, MPK
Rembertów, ko ciół
kamie Piłsudskiego
szosa Warszawa - Siedlce
Barci ucha
Wi niowa Góra
Mi dzylesie CZD, MPK
rozstaj przy mogile
Zielony Ług

km
0,0
1,0

1,0

3,0
3,8
3,3
3,3
3.6
8,8
1,6
5,0
0,3
0,3
0,2
3,3
2,5
6,5
1,5
3,0
2,5
1,1
6,9
1.2
3,0
1.4
0,4
0,4
1.3
2,2
0,3

km
0,0
1,0
2,0
5,0
8,8
12,1
15,4
19,0
27,8
29,4
34,4
34,7
35,0
35,2
38,5
41,0
47,5
49,0
52,0
54,5
55,6
62,5
63,7
66,7
68,1
68,5
68,9
70,2
72,4
72,7
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w zeł szlaków - kod
MZ-145-z
MZ-145-z
MZ-145-z
MZ-5071-s
MZ-5066-n

MZ-5066-n
MZ-5067-y, MZ-5066-n
MZ-5067-y, MZ-5066-n
MZ-5067-y
MZ-5072-s
MZ-5073-z
MZ-5073-z

MZ-5073-z

MZ-5076-z

MZ-5076-z, MZ-5077-s
MZ-5076-z
MZ-5076-z
MZ-5076-z
MZ-5076-z, MZ-5078-y

l

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68 ,
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Biały Ług
Wi zowna MPK
szosa Warszawa - Lublin
Emów - Bartek Mazowiecki
Białek
M dralin
Ml dz, most drogowy
Ml dz. sklep, PKS
Teklin
Meran
Jabłonna, PKS
rezerwat Pogorzelski Mszar
Pogorzel Warszawska PKP
Okoły
Biała Góra, bunkier
Biała Góra
Osiecka Droga
jezioro Czarne
Janów
Jagodzianka
szosa Warszawa - Puławy
Otwock Mały
Otwock Wielki PKS
wał nad Wisł
K pa Nadbrzeska
K pa Gliniecka
Ostrówek
szosa Grójec - Mi sk Ma .
Góra Kalwaria PKS
rozstaj cmentarny
Ługówka
K ty
Dobiesz
szosa Chojnów - Pilawa
uroczysko Nowinki
rzeczka Zielona
rozstaj w Zalesiu
Zalesi Górne PKP
Łbiska, szosa
szosa Piaseczno -Grójec
le niczówka Biele
szosa Piaseczno - Tarczyn
Runów, kolej
Wólka Pracka, szosa
skrzy owanie dróg polnych
skraj lasu, linia WN
Antoninów, cmentarz
szosa asfaltowa
trakt Krakowski
Magdalenka, pomnik
Magdalenka MPK

2,7
77,0 MZ-5079-n
4,0
81,0 MZ-5079-n
1,1
82,1
2,6
84,7
0,8
85,5 MZ-5081-z
1,4
86,9
0,1
87,0 MZ5096-n
0,2
87,2
2,3
89,5
2,0
91,5 MZ-5084-y
1,0
92,5
1,7
94,2
1,5
95,7
1,8
97,5 MZ-5083-z
2,0
99,5
0,5 100,0 MZ-5086-s
1,4 101,4
0,7 102,1 MZ-5096-n
1,2 103,3
1,1 104,4
0,6 105,0
1,3 106,3
1,2 107,5
1,8 109,3
2¥2 111,5
3,7 115,2
0,9
1,1
0,8
1,8
4,0
1,3
1,5
1,9
2,0
1,4
1,0
1,1
3,0
2,6
1,0
0,8
1,5
2,6
0,8
0,4
1,2
0,7
1,3
1,6
1,4
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116,1

117,2 MZ-5201-z
118,0 MZ-5147-y, MZ-5201-z
119,8 MZ-5201-z
123,8
125,1
126,6
128,5
130,5 MZ-5146-z
131,9
132,9 MZ-5149-s
134,0 MZ-5148-n, MZ-5144-y, MZ-5149-s
137,0
139,'6
140,6 MZ-5128-n
141,4
142,9
145,5
146,3
146,7
147,9
148,6
149,9
151,5 MZ-5141-s
152,9 MZ-5141-s

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98
99
100

S kocin, parking
uroczysko Marylówka
gajówka Pod Konopn
skrzy owanie szlaków
Paszków MPK
uroczysko Chlebów
Popówek
Zosin
Na D baku
rozstaj szlaków IM
uroczysko Zaborów
rezerwat Hryniewieckiego
aleja lipowa
Podkowa Le na WKD
Brwinów PKP
Rokitno PKS
Kopytów
Zaborów, MPK

2,0
2,0
1,8
0,5
0T7
1,3
3,7
1,0
0,5
0,6
1,4
1,6
1,1
0,4
3,0
7,0
3,0
6,0

154,9 MZ-5141-s
156,9 MZ-5139-n
158,7
159,2 MZ-5139-n
159,9 MZ-5139-n
161,2 MZ-5139-n
164,9 MZ-5138-s
165,9 MZ-5136-z
166,4 MZ-5136-z
167,0 MZ-5136-z
168,4 MZ-5139-n
170,0 MZ-5136-z, MZ-5137-y
171,1 MZ-5136-z, MZ-5139-n
171,5 MZ-5136-z, MZ-5137-y. MZ-5139-n
174,5 MZ-5139-n
181,5
184,5
190,5 MZ-144-n,MZ-5071-c
194,3
196,6 MZ-143-y

101 MZ-144-n
102 niebieski
103

Zielona Karczma
Łysa Góra
Leszno, MPK

3,8
2,3
2,9

199.5

104
105 MZ-143-y
106
ółty
107

Posada Łubiec
Babska Górka
Stara D browa (schr. ZHP)
uroczysko Biel

5,0
U
6,0
1,3

204,5 MZ-142-C
206,2 MZ-141-z
212,2
213,5 MZ-5101-n

Teofile, Las
Jaku bowszczyzna
Cybulice Du e PKS
Czeczotki
Majdany PKS
Kazu , rz. Wisła - most
Modlin, rz.Narew- most
Modlin, PKP

4,8
4,2
2,2
2,2
1,8
5,2
1,0
1,0

108
109
110
111 MZ-145-z
112
zielony
113
114
115

IWI7 14"ł \/

M7

M 7" "l AA n

AE* -7 M7 •\Ar\ w

218,3 wiłL- i ^ło-z, WIŁ.- \ *fo-y
222,5 MZ-5101-n
224,7 MZ-5101-n
226,9 MZ-5101-n
228,7
233,9 M -5070-c
234,9 MZ-5070-c
235,9 MZ-5070-c

Od zaprzyja nionego kolekcjonera dostali my (z prawem reprodukcji) pocztówk zwi zan z powy sz publikacj , a mianowicie -z
tytułu i tre ci: WARSZAWSKA OBWODNICA TURYSTYCZNA. Jest to jeden z
unikatów, bowiem tego typu wydania maj bardzo małe nakłady i s
dost pne w wymianach mi dzykolekcjonerskich. A szkoda, bo jest to
wspaniały element propagandowy. Pocztówka ma na rewersie napisy:
seria kolekcjonerska, nr 34/07, wyd. BIL-2007. Nakłady takich pocztówek na ogół wahaj si w granicach 20-30 sztuk.
Redakcja
REPRODUKCJA POCZTÓWKI NA STRONIE NAST PNEJ
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WARSZAWSKA
OBWODNICA
TURYSTYCZNA

Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Piaseczy skiej
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Odznaka jest wyró nieniem za znajomo

historii, zabytków kultury i przyrody

oraz walorów krajoznawczych "Zimi Piaseczy skiej11
2. Odznaka jest jednostopniowa
3. Zdobywa odznak mog osoby, które uko czyły siódmy rok ycia
4. Odznak przyznaje Kapituła Odznaki przy Oddziale PTIK w Piasecznie
II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI
1. Potwierdzeniem zwiedzania obiektów wymaganych do zdobycia Odznaki s :
.a) ksi eczki odznak turystyki kwalifikowanej z potwierdzonym zwiedzaniem obiektu
b) potwierdzenia przewodników, przodowników, instruktorów krajoznawstwa oraz
nauczycieli prowadz cych wycieczki szkolne
c) kronika (prowadzona w sposób dowolny) zawieraj ca opis, potwierdzenia zwie
dzania obiektów - piecz tki, bilety wst pu, zdj cia, kasety video, CD-romy.
Wszystkie dokumenty, po zweryfikowaniu, b d zwracane osobom zdobywaj cym
Odznak .
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2. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony
3. Punkty uzyskane za wycieczki krajoznawcze odbywane w ramach zdobywania Odznaki
Krajoznawczej Ziemi Piaseczy skiej mog by zaliczone na odpowiednie odznaki
krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej PTTK
4. 1 podanego kanonu krajoznawczego obiektów Ziemi Piaseczy skiej nale y wybra i
zwiedzi minimaln ilo

obiektów danego rodzaju

5- Obowi zkowo nale y zwiedzi zamek w Czersku
TEMATYKA
ILO W
KANONIE

OBIEKTÓW
WYMAGANIA

Architektura

46

20

Muzea i Miejsca Pami ci Narodowej
Przyroda
Obiekty

22

21
13

10
10
6

102
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razem

6. Turysta, który spełnił wszystkie wymagania przedstawia potwierdzenia Kapitule
Odznaki w Oddziale PTIK w Piasecznie, Pl. Piłsudskiego 3, 05-500 Piaseczno. Po
weryfikacji turysty ma prawo odebra zło on dokumentacj lub otrzyma zwrot
poczt , po zaleczeniu zaadesowanej koperty zwrotnej z własnym adresem i znacz
kami pocztowymi.
7. Po zweryfikowaniu dokumentacji Kapituła wystawi legitymacj Odznaki, która upowa nia do jej nabycia w Oddziale PTIK w Piasecznie.

III. KANON OBIEKTÓW KRAJOZNAWCZYCH DO ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ ZIEMI PIASECZY SKIEJ
1; ZABYTKI ARCHTTHCIURY

* Brze ce - dwór z XVIII w.
* Czersk - redniowieczny układ urbanistyczny oraz ko ciół z XIX w. pw. Przemienienia Pa skiego
* Drdy - O rodek Zakonny: miejsce pobytu W. Faustyny
* Drozdy - dwór z alej grabow

* Góra Kalwaria: Ko ciół parafialny i klasztor pobernardy ski pw. Niepokalanego
Pocz cia NMP, kaplica w. Antoniego, ko ciół "Na Górce" pw.
Podwy szenia Krzy a w., kolegium CO Pijarów (DPS), ratusz i
dawne kramy, tzw. "Pałac Biskupi" - d. S d Pokoju, Dom Modlitwy
i dwór cadyka, ko ciół "Na Mariankach" pw. Opatrzno ci Bo ej
* Jastrz biec - zespół dworsko-parkowy
* Jazgarzew - ko ciół parafialny pw. w. Rocha
* Je ewice - dwór z XIX w. otoczony parkiem Krajobrazowym
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* Konstanci-Jeziorna: wille przy ulicach Sienkiewicza, eromsklego i Batorego,
ko ciół pw. Wniebowst pienia NMP, ko ciół pw.MB Anielskiej,
"Emaus" - o rodek metodystów w Klarysewie
* Lesznowola: dwór z XVIII w, kapliczka przydro na z XVIII w. (przy kaplicy)
* Many - dwór z 1928 r. z parkiem i alej dojazdow
* Mroków - zespół dworski z XVIII w.
* Obory - zespół dworski z II pół. XVII w., starodrzew w parku
* Pawłowice - dwór z ok. 1880 r. z parkiem krajobrazowym
* Piaseczno: ko ciół pw. w. Anny (gotyk, 2. pół. XVI w), stara plebania, ratusz
z 1. pół. XIX w, dworek (tzw. "Poniatówka" )
* Pra mów - ko ciół pw. w. Franciszka z Asy u, dwór z 1820 r.
* Rembertów: Ko ciół drewniany pw. w. Jana Crzciciela z 1740 r, drewniana dzwonnica z XIX w.
* Słomczyn - Ko ciół pw. w. Zygmunta (barok, 1. pół. XVIII w)
* Sobików - drewniana dzwonnica z XVIII w
* Stara Iwiczna - Ko ciół pw. Zesłania Ducha wi tego
* Szczaki: dwór, ko ciół
* Tarczyn: ko ciół pw. w. Mikołaja z XVI w, dawny zajazd
* Turowice - zespół dworski z parkiem krajobrazowym oraz ciekawy dom z mansardowym dachem
* Zalesi Górne: ko ciół pw. w. Huberta oraz willa "Zalesianka"
2. MUZEA I MIEJSCA PAMI CI NARODOWEJ

* Cieciszew: pomnik z 1863 r, cmentarz parafialny, miejsce po dawnym ko ciele
* Czersk - cmentarz parafialny
* Góra Kalwaria: zespół cmentarzy, pomnik marsz. J. Piłsudskiego, prywatne muzeum etnograficzne
* Jazgarzew - cmentarz parafialny
* Konstancin-Jeziorna: Muzeum Papiernictwa, cmentarz parafialny
* Magdalenka - pomnik i groby roztrzelanych w 1943 r.
* Piaseczno: Muzeum Miejskie, cmentarz parafialny
* Piskórka - pomnik poległych ołnierzy AK
* Pra mów - cmentarz parafialny
* Sobików: pomnik Felicjana Kozłowskiego (przy ko ciele), cmentarz parafialny
* Stefanów - pomnik roztrzelanych w 1943 r.
* Tarczyn - cmentarz parafialny
* Wólka P chersKa - cmentarz wojskowy z I wojny wiatowej
* abieniec - pomniki na "Zimnych Dołach"
3. OBIEKTY
* rezerwat
* Rezerwat
* Rezerwat
* Rezerwat
* Rezerwat

PRZYRODNICZE
Choj ów
Ło
Obory
Pilawski Gr d
Skarpa Oborska

*
*
*
*
*

Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat
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Las Pecherski
Ł gi Oborskie
Olszyna Łyczy ska
Skarpa Jeziorki
Uroczysko Stephana

* Rezerwat Biele Chojnowskie
* Rezerwat Wyspy widerskie
- na granicy powiatu
* Rezerwat Las Kabacki (na gr. pow.)

* Rezerwat Łachy Brzeskie
* Rezerwat Wyspy Zawadowskie

* Czersk - pomnik przyrody - Jezioro
Czerskie
* Góra Kalwaria - punkt widokowy nad
* Pawłowice - ponad 300-letni d b w
dolin Wisły
parku
* Piaseczno: zabytkowa aleja lipowa, wydmy tzw. "Górki Szymona"
* Uj cie rzeki Jeziorki do Wisły i dkrzy owanie rzek Jeziorki i Wilanówki
4. OBIEKTY KRAJOZNAWCZE

* Chojnów: gospodarstwo agroturystyczne, folwark pracy twórczej "Tradycja"
* Konstancin-Jeziorna: park zdrojowy z t ni , zespół zabudowa fabryki papieru
.V

oraz stacja "ciuchci" w Klarysewie
* Linin - wiatrak z 1854 r.
* Łazy - maszt radiostacji raszy skiej
* Piaseczno: dworzec kolejki w skotorowej, stacja tej e kolejki w Zalesiu Grn.
* Tarczyn - stacja kolejki w skotorowej

* Zalesi Górne - OWS "Wisła"
* Zawodne - drewniany młyn na Jeziorce
* Złotokłos - stacja kolejki w skotorowej
* abieniec - Instytut Rybactwa ródl dowego
IV. POSTANOWIENIA KOLCOWE
1. Interpretacja regulaminu Odznaki Krajoznawczej Ziemi Piaseczynskiej nale y do
Kapituły Odznaki

2. Regulamin powy szy został zatwierdzony przez Zarz d Oddziału PTTK w Piasecznie
w dniu 2. czerwca 2004 r.

Odznaka Krajoznawcza „Miło nik Ziemi W growskiej"
1. Odznaka Krajoznawcza "Miło nik Ziemi W growskiej" została ustanowiona w dniu
27 marca 2002 r. przez Zarz d Oddziału PHK w W growie, dla uczczenia powstanua w W growie Oddziału PTTK.
2. Odznaka ma na celu promowanie i popularyzacj W growa i okolic oraz zwi zanych
z nimi tradycjami historycznymi, walorami krajoznawczymi i turystycznymi.
3. Odznaka jest jednostopniowa
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4. Odznak mo na zdobywa w dowolnej dyscyplinie turystycznej
5. Odznak mo e zdobywa turysta, który uko czył 10 lat i spełnił nast puj ce wa
runki:
a) odbył 1-dniow

wycieczk

po jednym ze znakowanych szlaków turystycznych

biegn cych przez Ziemi W growsk

b) wzi ł udział w 2 imprezach turystyki kwalifikowanej organizowanych na tere
nie Ziemi W growskiej
c) zwiedził W grów i 10 miejscowo ci wybranych z zał czonego wykazu
6. Odznak mo na zdoby w ci gu 3 lat, licz c od daty pierwszej wycieczki
7. Weryfikacj odznaki przeprowadza Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK w W gro
wie, na podstawie samodzielnie opracowanych dzienników z ewidencj wycieczek,
zwiedzanych obiektów i miejscowo ci; udział w wycieczce lub zwiedzenie' miejs
cowo ci "powinno by potwierdzone piecz tk z danej miejscowo ci
8. W drówki odbyte podczas zdobywania tej odznaki, mog byó zaliczone na inne od
znaki turystyki kwalifikowanej
9. Prazydium Zarz du Oddziału tTlK w W growie mo e przyzna Honorow Odznak "Mi
ło nik Ziemi W growskiej" organizacjom, instytucjom lub osobom szczególnie za
słu onym dla turystyki i krajoznawstwa w rejonie w growskim
10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Prezydium Zarz du Od
działu PTTK w W growie.
Zarz d Oddziału PTIK w W growie
WYKAZ MIEJSCOWO CI DO ZWIEDZANIA
1. W grów
2. Liw
3. Starawie
4. Miedzna
5. Treblinka
6. Korytnica
7. Turna
8. Grodzisk
9. Sucha
10. Wyszków
l L Kopcie
12. Lochów
13. Je yska
14. Kamionna

15. Baczki
16. Barchów
17. S downe
18. Wierzbno
19. Grebków
20. Paplin
21. Stoczek
22. Lipki
23. Jartypory
24. Wrotnów
25. Miednik
26. Jarnice
27. Krypy
28. Proszew
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29. Pniewnik
30. elazów
3|. Knrczewiec
32. Le niki
33. Gwizdały
34. Kamie czyk
35. Majdan
36. Pogorzelec
37. Suchodól

Sprawozdanie merytoryczne z działa Oddziału PTTK
Praga Południe za 2006 rok
W 2006 roku działacze społeczni Oddziału PTIK Praga Południe im. Zygmunta Glogera zorganizowali 26 imprez turystycznych: turystyki kwalifikowanej, dotycz ce
turystyki pieszej, autokarowej, zawody na Orientacj , spływy kajakowe i inne), wycieczki piesze (5), "Szlakiem Turystycznej Obwodnicy Warszawy (szlakiem czerwonym) - 104 km.
* Wycieczki autokarowo-krajoznawcze:
- " ladami krajoznawców" - szlakiem Aleksandra Janowskiego, w 100-roczni
(50 osób)
- BAM - Jura Krakowsko-Cz stochowska (szlakiem A. Janowskiego)- 50 osób

PIK

* Imprezy na Orientacj :

- "ORIENT" (150 uczestników)
- "Zima na Pradze11 (impreza dla dzieci w ferie zimowe - 150 uczestników)
- "ANINO" (157 uczestników)
- "Dymno" (120 uczestników)
vi O x solo" (54 uczestników)
- "Podkurek" (504 uczestników)

razem 995 uczestników InO

* Rajdy "Zdobywamy Warszawsk Odznak Krajoznawcz ":

- "Szlakiem Tragedii Ani sko-Wawerskiej" (125 osoby)
- "Szlakiem Pami tek Historycznych Grochowa" (185 osoby)
* Rajdy szkolne:
- "Szerokie pola" (Komorów-P cice-Reguły) - 55 uczestników
- "Puszcza" (Rybienko - Kamie czyk) - 46 uczestników
Spływy kajakowe (6):
- rzekami: Pilic , Radomk , Wkr , Wieprza, Biebrz i Skrw . (182 uczestników)

Razem w naszych imprezach uczestniczyły 1744 osoby.
* Szkolenie organizatorów InO (marzec) - 50 osób
* Wypoczynek: letni obóz w drowny po Jurze Krakowsko-Cz stochowskiej (22 osoby)
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* Wypoczynek zimowy: "W drówki północy" - na nartach (25 uczestników)
* Kontynuujemy wydawanie naszego biuletynu oddziałowego "Rogatka Grochowska", ktejest czasopismem organizacyjno-krajoznawczym i przygotowywanym do druku jedynie
siłami społecznymi. W kolejnych numerach zamieszczymy: informacje bie ce o na
szych działaniach zarz du, kół PTTK, sprawozdania z imprez, wiadomo ci history
czne, i ciekawostki krajoznawcze dotycz ce naszej dzielnicy oraz terenów zwi za
nych z organizacj naszych imprez. Ł cznie ukazało si ju 40 numerów "RG".
Wy ej wymienione imprezy mogły si odby dzi ki finansowemu wsparciu Urz du Miasta
Stołecznego Warszawy, Dzielnicy Praga Południe - w kwocie 12 000 zł.
W Oddziane naszym działa j ;Komis je:
* Turystyki Pieszej (organizacja wycieczek i weryfikacja vbdznak turystyki kwali
fikowanej )
* Imprez na Orientacj (zakres jak wy ej)
* Krajoznawcza (organizacja wycieczek krajoznawezo-poznawczych)
* Kajakowa (organizacja spływów)
Działacze opracowuj doroczne kalendarze pracy zarz du oraz organizacji imprez,
opracowanie regulaminów i prelimina y, weryfikowanie zdobytych odznak turystyk
kwalifikowanych. Działacze Komisji Turystyki Pieszej (we współpracy z Komisj Krajoznawcz ) opracowali projekty nowych odznak (regulaminy i wgl d odznaki): "Bitwa
Warszawska 1920" oraz "Obwodnica Warszawska" (wraz z ustanowieniem punktu weryfikacyjnego. Dy ury działaczy odbywaj si w rody w godzinach 16-18.
Oddział nasz miał 12 czerwca uroczysto XXXV-lecia swego istnienia. Zaszczytem
dla nas jest działanie na naszym terenie Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientacj .
Działania nasze s wysoko oceniane Przez Zarz d gł ny FTIK; dotacje rozliczamy w
terminie i bez adnych zastrze e .
Licz c na dalsz współprac pozdrawiamy wszystkich turystycznie. W imieniu zarz du i grona działaczy społecznych
Prezes Oddziału FTIK Praga Południe
mgr Danuta Ko czak
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4 PORY

ROKU...

JUBILEUSZOWY
WIOSENNY(?) ORIENT 2OO7
21 stycznia został rozegrany tegoroczny ORIENT w swej Jubileuszowej - XXX edycji. Oferował on wiele atrakcji i kilka tras. Na t okoliczno ' organizatorzy z
HKT "TREP" PTTK przygotowali 2 etapy w kategorii
seniorów i juniorów, na nietypowych, ale kolorowych
mapach po nazwami: "TORCIK" i "TRZYDZIESTKA",
nawi zuj cych do jubileuszu. Nowo ci w sposobie
rozgrywania tych etapów był start do nich. Ka dy
zespół musiał zdecydowa , ile czasu mo e po wieci na
ka dy z nich. Tak e pocz tkuj cy (zawody rodzinne)
mieli swoj tras . Sportowcy mogli wybra jedn z 5tras rozgrywanych w formie OL-Wariant. Pocz tkowo
była planowana trasa narciarska, jednak zbyt
"wiosenna", jak na t por roku aura słonecznie i 8°
C spowodowała zamienienie tej trasy na rowerow .
Znale li si na ch tni, ale przejazd przez las w
Mi dzylesiu okazał si pełen niespodzianek (zalegaj ce wiatrołomy).
Przed Szkoł Podstawow nr 138 w Mi dzylesiu odbyła si poprzedzaj ca
uroczysto
wr czenia dyplomów i medali za XXXIX Konkurs o Tytuł Mistrza
Warszawy i Mazowsza. Prezentowany był te domowy sernik z logo Klubu i
dyscyplin InO. Ka dy uczestnik miał okazj spóbowania tego spocjału ... na
mecie.
Ł cznie na wszystkich trasach wystartowało 134 uczestników, a imprez obsługiwało 9.organizatorow. Pami tk z imprezy (oprócz naklejek) b dzie te okoliczno ciowy eton (złoty), ufundowany przez Mennic Polsk .S.A.
Andrzej Krochmal

ZIMA W SKARYSZEWSKIM
Zgodnie z tradycj - XI ZIMA na PRADZE 2007 - odbyła si 10 lutego br. w Parku
Skaryszewskim, w ramach "Zimy w mie cie" dla młodzie y szkolnej sp dzaj cej ferie
w domach. Organizatorzy HKT "TREP" FTTK, dzi ki dofinansowaniu ze rodków Urz du
Miasta Dzielnicy Praga Południe i współpracy z Centrum Promocji Kultury tej e
Dzielnicy, a tek e KS "Drukarz", zlokalizowali baz imprezy v muszli koncertowej
w Parku Skaryszewskim. Przygotowane zostały trasy dla do wiadczonych, pocz tkuj cych, a tak e dla dzieci (pod opiek dorosłych). Uczestnicy otrzymali map , na
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której trzeba było zlokalizowa punkty kontrolne
(PK) umieszczone na wycinkach dokładniejszej mapy. 2
PK trzeba było lokalizowa przy pomocy zdj .
Park: Skaryszewski był pokryty wie warstw niegu o
grubo ci 3 cm, a temperatura si gała -7° C. Te warunki
były tak pi kne, e nie odstraszała zawodników.
Oprócz turystów na starcie stan li biegacze na
orientacj . Mieli do wyboru 4 trasy w tzw Park Tourze.
W ramach tej imprezy odbył si II Bieg Wedla. Był on
przeznaczony dla biegaczy przełajowych i miał 3 dystanse: 1,86 km (1 p tla), 5,43 km (3 p tle) oraz 9
kra (5 p tli). Bieg sponsorowała firma Cadbury and Wedel, która ufundowała słodkie nagrody dla zwyci zców i
słodycze dla wszystkich uczestników. Na mecie zawodnicy mieli mo no wylosowa ciasta z kawiarni "Misienka", działaj cej na terenie parku. Ł cznie wystartowało 272 uczestników. Opraw fotograficzn przygotowało
Silne-Studio, którego zdj cia mo na było podziwia na stronie internetowej.
Andrzej Krochmal

SŁONECZNY ZAW-OR 2OO7Tym razem w prawdziwie wiosennych warunkach, przy temperaturze + 15°, przy słonecznym niebie, przeprowadzony został XXX
Rajd na Orientacj "ZAW-OR 2007". Odbył si
on w Białobrzegach n. Zalewem Zegrzy skim
25 marca 2007. Jak poprzednio - w kategorii
seniorów i juniorów rozegrane zostały 2 etapy (na kolorowych mapach) w okolicach
D bkowizny. Etapy: "Układanka" (przygotowane przez A. Krochmal ) i "Etapik" (przez W.
Drozd ), pocz tkowo przebiegały przez do wysokie wydmy, by w ko cowej ez sei zagł bi si w terenach do podmokłych. W kategorii juniorów zabrakło ch tnych (bol czka rodowiska warszawskiego). W ród seniorów rywalizacja przysporzyła punktów
w XL Konkursie o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO. Du frekwencj
za to
cieszyła si trasa dla pocz tkuj cych, na której uczestniczyło a 25 zespołów.
Swoj tras miały tak e zespoły rodzinne, za sportowcy rywalizowali na 6 trasach biegowych w klasyku. Ł cznie wystartowało 173 zawodników. Obsługa liczyła 10
osób z HKT "TOEP" PTTK. Puchar Przechodni naszego Klubu )dla zwyci zcy w kat. TS)
zdobył Kazimierz Makieła z Warszawy. Baz imprezy była bardzo go cinna Szkoła Pod-
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stawowa w Białobrzegach. Była ona tak e met Rajdu. Tu tak e była degustacja wymienionego na pocz tku relacji - sernika. Warto smakow docnili wszyscy zawodnicy wyczerpuj cego biegu (marszu).
Oprócz pami tkowej naklejki, przedstawiciele zespołów i klubów otrzymali drugi
(srebrny) eton okoliczno ciowy fundacji Mennicy Polskiej S.A. Zastrzyk finansowy
Urz du Dzielnicy walnie wspomógł nasze działania.
Andrzej Krochmal

GOR CE 10xSOLOW bardzo gor c (+ 30° C) niedziel 20 maja br. organizatorzy z HKT "TREPMPTIK, pod
kierownictwem Wojtka Drozdy, przygotowali 2 trasy rajdu na orientacj , nosach go
nazw 10 x SOLO. W odró nieniu od innych imprez, seniorzy rywalizowali indywidualnie, maj c do odszukania naf trasie 10 PK. Równie
pocz tkuj cy mieli do odszukania 10 PK na pełnej mapie. Start został usytuowany na parkingu, tu obok
cmentarza na Wólce W glowej, a trasa zbudowana była w
Lesie Młoci skim. Teren był urozmaicony - obfitował w
wydmy, mikrorze b , a miejscami - w obni eniach - był
trudno przebie ny. Trasa seniorów i tym razem zaliczana była do Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO. Na start zdecydowało si 50 osób.
Dzi ki dofinansowaniu rajdu przez Urz d Dzielnicy
Warszawa Praga Południe m. st. Warszawy udało si wydrukowa kolorowe mapy, a na mecie czekały regeneruj ce
słodycze i woda mineralna, która w tych warunkach
termicznych cieszyła si olbrzymim powodzeniem. Ka dy z uczestników otrzymał
okoliczno ciow naklejk , a do ksi eczki InO mógł zdoby odcisk ozdobnej
piecz ci.
Andrzej Krochmal

MOKRE

DYMnO 2OO7

IX Długodystansowy Rajd na Orientacj "DYMnO 2007" został zorganizowany 2.VI.
br. w Legionowie i był skierowany do uczestników, którzy chcieli sprawdzi swoje
granice wytrzymało ci podczas przemierzania trasy pieszo, biegiem, rowerem lub
kajakiem z przeszkodami terenowymi i zadaniami specjalnymi na do długich' trasach, w okre lonym limicie czasu.
Organizatorzy z HKT "TREP" PTIK pod kierownictwem Andrzeja Krochmal , przygotowali w tym roku 4 trasy dla osób maj cych minimum 18 lat. Młodsi (w wieku 15-17
lat) mogli startowa na pełnych dystansach jedynie pod opiek osób dorosłych (!).
Ka dy mógł wystartowa indywidualnie na jednej z tras: A) Trasa piesza na 50 km,
składaj ca si z 3 etapów: 1. 25 km w 6 godz., 2. 15 km
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w 3,5 godz. oraz 3. 10 km (scorelauf) w 2.5 godz, z ł cznym limitem czasowym 12 godzin.
B) Trasa biegowa na 50 km (dane j.w.) z limitem czasowym 10 godzin
C) Trasa rowerowa na 100 km, składaj ca si z 3 etapów: 50 km w 5 godz.+ 30 km w
3 godz.+ 20 km w 2 godz.
E) Trasa ekstremalna, czyli rajdu przygodowego na dystansie 80 km (z limitem czasowym 13 godz), podzielona na 3 etapy: 25 km marszobieg w 6 godz.+ 50 km trasaf
rowerowa, w trakcie której rozegrano etap kajakowy o długo ci 5 km z limitem -1
godz. Na tej trasie znajdował si odcinek specjalny i 2 zadania specjalne
zwi zane z nawigacj .
Rajdowi honorowo patronowali: Starosta Powiatu Legionowskiego Pan Jan Grabie ,
Prezydent Legionowa Pan Roman Smogorzewski, THYMF- trofea sportowe i GT - Polska,
którzy ufundowali puchary i nagrody dla zwyci zców tras i w poszczególnych kategoriach wiekowych. Natomiast zdj ciami z imprezy zaj ła si agencja fotograficzne-filmowa Silne-Studio.
Tak du imprez , jako współorganizatorzy, zaszczyciła tak e Mazowiecka Komisja InO PTIK w obsłudze
internetowej, a w organizacyjnej - harcerki oraz
harcerze z 6 SDH "Buna" z Legionowa. Specjalne podzi kowania nale si te dyrekcji Szkoła Podstawowej nr 2 w Legionowie, która u yczyła swoich pomiesza
cze , jako zaplecze dla organizatorów i miejsce noclegowe dla uczestników, którzy dotarli z dalszych
miejscowo ci.

DyMnO 2007
Legionowo, 2 czerwca 2007 r.
Trasa C, etap 30km

Jako pierwsi wyruszyli (o godz. 7.00)na tras tury ci (24 osoby) ze startu
usytuowanego na skraju Lasu Legionowskiego w Al. Ró . W tym miejscu znajdowała si
te meta i bufet, do którego- po;ka dym etapie- wracali uczestnicy. W tym miejscu
mo na było te zrezygnowa - po ka dym etapie - z dotychczasowym dorobkiem.
Startuj cy otrzymali map barwn w skali 1:25 000 i bardziej dokładn , w skali 1:10
000, do biegów na orientacj . Trasa wiodła w kierunku Chotomowa - Olszewnicy, by
wróci do Koi. Skrzeszew i wreszcie Legionowa.V bufecie mo na było posili si
batonem i kawałkami banana lub skorzysta z własnych zapasów. Na nast pny etap
uczestnicy otrzymywali ju nieco starsz map Lasów
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Legionowskich w skali 1:15 000, wykorzystywan do BnO, a trzeci , na kolejny etap, w
skali 1:10 000. Ten etap, z 10 PK to tzw. scorelauf, gdzie kolejno potwierdzenia
PK i wybór drogi nale ały do startuj cego. Tras t wygrał Michał Krupi -ski z
Klubu "Inochodziec" z Lublina, który na prowadzenie wyszedł ju na 2.etapie.
Jako drudzy (o godz. 9-00) wyruszyli biegacze, którzy poruszali si po tej samej trasie co piechurzy. T konkurencj wygrał z du przewag Jerzy Parzewski z
KU AZS WAT Warszawa
Tak e o tej samej godzinie startowali kolarze, którzy na starcie dostali kamizelki odblaskowe ufundowane przez Pawła Kowalczyka. Była to-liczna, bo 65-osobowa
grupa, która przy okazji walczyła o punkty w Pucharze Polski w maratonach rowerowych na orientacj . Z nimi startowała grupa 31 .osób, zwolenników ekstremalnych
rajdów przygodowych.
Kolarze wyruszali na tras 50-kilometrow , by po powrocie dosta map na 30 km
i nast pnie 20 km (razem- 100 km). Uczestnicy dostali mapy 1:50 000, ale poło enie poszczególnych PK było roz wietlone na fragnentach bardziej dokładnych map.
Tras t wygrał Bartłomiej Bober z PKO Harpagon z Gda ska.
Pomoc na trasie mogła słu y "Mapa turystyczna' powiatu legionowskiego", któr
dostali wszyscy uczestnicy na starcie, a po raz pierwszy wydan dzi ki staraniom
Starostwa Legionowskiego. Zaraz na mecie czekała na mecie apetyczna dro d ówka z
miejscowej piekarni Po trudach zawodów smakowała oczywi cie wy mienicie. Nawet
przelotny deszcz, przy temperaturze + 16° C, nie robił na startuj cych wi kszego
wra enia.
Pierwszym etapem był (jak w przypadku piechurów) ten sam odcinek 25 km, jednak
tu przed met było pierwsze "zadanie specjalne" - "pami ciówka". Nale ało odszuka
3 dodatkowe PK, na podstawie mapy umieszczonej na PK. Po dotarciu na met uczestnicy dosiadali rowerów, by pokona dystans 50 km, z Legionowa nad Wisł do
Janówka, gdzie czekało II zadanie specjalne - nale ało odszuka dodatkowy PK znajduj cy si w odległo ci 25 m od poprzedniego, a znajduj cy si wewn trz starego
fortu. Nast pne PK były do pokonania w dowolnej kolejno ci (scorelauf).
W tej cz ci trasy znajdował si odcinek specjalny czyli odszukanie 2. PK na
zaznaczonym Odcinku, a tak e 5 km etap kajakowy. Po dotarciu do tego miejsca uczestnicy dostawali kajak i indywidualnie ruszali na wod . Ka dy dostał zafoliowan map płytkiego i malowniczego Jeziora Klucz. Nale ało potwierdzi 7 PK naniesionych na zdj cie satelitarne jeziora w skali 1:8 300. Nale ało si wykaza
du czujno ci , gdy obok siebie były 2 lampiony dwóch ró nych tras tego etapu,
bł dne potwierdzenie groziło kar czasow .
Odcinek rowerzystów był bardzo barwny, poruszali si bowiem oni po kwitn cych
Ł kach Krubi skich le cych w widłach Wisły i Narwi. Rywalizacja - w minimalnych
odst pach czasowych - trwała a do samej mety. Zwyci ył Igor Błachut z Adventura
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XXX OGÓLNOPOLSKI RAJD NA ORIENTACJ

PODKUREK

2007

PODKUREK jest specyficzn imprez . To nie tylko zawody na orientacj , to tak e
poznawanie fragmentu regionu, na którym si odbywa. I nie tylko naocznie, ale w
konkursach trzeba wykaza si wiedz krajoznawcz i historyczn - St d nasze wspomaganie tej wiedzy przez drukowanie du ej dozy tej wiedzy.
Tegoroczny PODKUREK to: siódma runda PUCHARU POLSKI 2007 w MnO, uczczenie 460
rocznicy powstania Karczewa, 87. rocznicy "Bitwy Warszawskiej 1920", 30. roczni-vcy powstania HKT "TREP" PTIK oraz poznanie walorów krajoznawczych Karczewa z okolicami, Otwocka i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Rzecz oczywist (wr cz
truizmem) jest mówienie o upowszechnianiu InO.
Odb dzie si to w dniach 26-28-pa dziernika 2007 r', w Karczewie. Kierownikiem
Podkurka jest wybitny działacz - Andrzej Krochmal. Towarzysz mu - nie mniej utytuowani: Andrzej Przychodze , Piotr Janowski, Leszek Herman-I ycki, Wojciech Drozda, Andrzej K dzirek, Piotr Orla ski, Andrzej Kowalski. Przygotowali oni t imprez i j poprowadz . I adna niepogoda im w tym nie przeszkodzi.
Teren jest miejscami o utrudnionej przebie no ci (!), lekko pofałdowany oraz
piaszczysty (wydmy), lokalnie z bogat mikrorze b , miejscami podmokły(bagienny),
ze zró nicowan dro ni . To wszystko trzeba b dzia pokona z mapami czarno-białymi i kolorowymi (trasa BnO), nietypowymi, w ró nych skalach, cz ciowo aktualizowanymi. Uff!

* koszulka (dla zgłoszonych w terminie), okoliczno ciowa naklejka, okoliczno cio
wy (trzeci z kolei-br zowy) eton dla zespołu z okazji Jubileuszowego, ju XXX
"Podkurka".
* upominki od sponsorów dla najlepszych (albumy, kartki pocztowe i inne)
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* odciski okoliczno ciowych piecz ci, kolejny nr "Azymutu Warszawskiego", "Rogat
ka Grochowska" nr 41, potwierdzenia punktów na wszystkie stopnie OlnO i odznak
okoliczno ciow "25 lat InO z FKT "TREP" PTTK, weryfikacja odznaki "Bitwa Warszaw
ska 1920" (koszt odznaki - 7 zł), weryfikacja odznaki "Sympatyk Otwocka" (dla uczestników rajdu), protokół imprezy dla zespołu
* udział w konkursach "InO Krzy ówka", "Niespodzianka", "Rzut jajem" (kurzyra)-na
odległo , konkursie "Krajoznawczo-historycznym", udział w biegu na orientacj
£dla zgłoszonych w terminie).
No i wreszcie fura nagród: * puchary dla najlepszych zespołów w kat. TS, TJ,
IM, * puchar burmistrza Miasta i Gminy Karczew dla najlepszych w kat. K i M w
biegu na orientacj , * Puchar Przechodni HKT "TREP" PTTK dla zwyci zcy w kat TS,
dyplomy doa 6. najlepszych zespołów w ka dej kategorii, upominki od sponsorów,upominki w konkursach (losowane w ród obecnych na zako czeniu), upominki i dyplo-raY
w konkursie "Rzutu jajem". Czy to mało?
A zatem do dzieła, do współzawodnictwa o nagrody, 'honory1'i punkty. Pogody ducha
yczy wszstkim redakcja Rogatki Grochowskiej.
Dla okraszenia cało ci b d nast puj ce wiadczenia:
* 2 noclegi w warunkach turystycznych (własny piwór, materac i mi kie obuwie na
zmian ). Nie ma lekko!
* gor cy posiłek w sobot , posiłek mi dzyetapowy E I/E II
* ubezpieczenie, komplet map dla ka dego uczestnika

KRÓTKA HISTORIA PODKURKA
Upływa wła nie XXX edycja Rajdu na orientacj "POEKUREK". Swoje istnienie obchodzi razem z powstaniem Harcerskiego Klubu Turystycznego "THEP" P1TK, a wła ciwie z zarejestrowaniem si powy szego Klubu w dniu 15.X.1977 r. w Oddziale PTTK
Warszawa Praga Południe, który wcze niej ju działał prz 44 Szczepie WDH ZHP. z
sidzib w Technikum Chemicznym nr 3 (ul. Saska 78). Jako Klub działaj cy na prawach koła PTTK dostali my nr 1 w ród zarejestrowanych w Oddziale. Od pocz tków
istnienia organizowali my wiele rajdów klubowych, w ród których szczególnym powodzeniem cieszyły si te z map i kompasem. Zacz li my od rocznicy Powstania
Styczniowego i dlatego zorganizowali my zimowy ORIENT. Nast pny był w 10 rocznic
Akcji pod Arsenałem (nasza szkoła nosiła imi Aleksandra Zawadzkiego, a Szczep
Harcerski - Tadeusza Zawadzkiego - "Zo ki"). A. Zawadzki był chemikiem i ojcem T.
Zawadzkiego, ołnierza AK z Oddziału "Szare Szeregi". Ten rajd nazwali my ZAW-OR
(od Zawodów na Orientacj ). Pod wpływem udziałów w imprezach organizowanych przez
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innych, zwłaszcza rajdów studenckich "Puszcza Biała", postanowili my zorganizowa
wieloetapowy rajd wiosenny (w maju) na orientacj nazwany "PCCKUREK". W zało eniu
był od pocz tku jako impreza wieloetapowa, cz sto z biwakiem, a pó niej ju w
oparciu o baz w szkole. Pierwsze edycje były w Puszczy Białej, cho w tamtych
czysych dojazd był nieco utrudniony i najbli sze okolice ju spenetrowane. Ju
wtedy próbowali my robi pierwsze unacze nianie map na podkładzie w skali 1 : 25
ty . Pó niej impreza przeniosła si na tereny wokół Warszawy, by w 1986 r. zawita
do Lipowca k. Ja lisk w Beskidzie Niskim, tam bowiem nasz Szczep miał baz
turystyczn . Jeszcze w 1988 r zawitali my do wspomnianego Lipowca gdzie, w ramach Rajdu rozgrywane były IX Akademickie Mistrzostwa Polski w Indywidualnych
MnO "MATNIA"* Od tej pory impreza nasza otrzynała nazw Ogólnopolskiej. Jeszcze w
1994 zaw drowali my do Kielc (w Górach wi tokrzyskich), by ponownie -' w 2004 r.
odwiedzi Puszcz Biał w jej zach cz ci. Oprócz "MATNI" w ramach "POCKURKA" organizowali my Dru ynowe Miwstrzostwa Polski w Turystycznych InO: w 1992 r. w Pilawie i Białobrzegach, w 1995 r. w Niepor cie i Białobrzegach i w 2003 r. w Białobrzegach n. Zalewem Zegrzy skim. W ramach tej imprezy przeprowadzili my trasy
piesze w kategoriach: TS, TJ, TM, rowerowe, kajakowe oraz samochodowe w Białobrzegach. Z czasem, z powodu mnogo ci imprez majowych, przenie li my w 1990 roku
rajd na jesie , w poł czeniu z obchodami rocznic Bitwy Warszawskiej 1920. Od 1991
PODKUREK jest imprez składow Pucharu Polski w Marszach na Orientacj i dostaje
wysokie notowania w konkursie na Organizatora Roku, a budowniczowie tras kilka razy
byli wyró niani za nowatorskie pomysły i ich realizacje.
Kiedy przyszedł czas na podsumowania organizacji rajdów "ORIENT", "ZAW-OR" oraz "PODKURKA", zarz d Klubu HKT "TREP" FTIK postanowił to uczci wybiciem okoliczno ciowego etonu Autorra jego jest koi. Sławomir Otap, który jednocze nie cał
spraw pilotowaŁ i eton (w 3 kolorach) został zrealizowany w Mennicy Polskiej
S.A. eton w kolorze złotym jest wydawany zwyci zcom "ORIENTU", srebrny za na
"ZAW-ORze" (został wykonany w ilo ci 100 szt), br zowy (200 szt) przeznaczony dla
"PODKURKA". Razem totz unikatow kolekcj , zwłaszcza w przypadku InO. Sporo czasu
chcemy na wspomnienia po wi ci w Karczewie, w czasie tegorocznego "PODKURKA".
Ciekawostk jest zorganizowanie przez nas w 1997 r. VI Nocnych Mistrzostw Polski w MnO.
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WYKAZ MIEJSC ROZGRYWANIA RAJDU NA ORIENTACJ "PODKUREK:

J. :^1978 r - Leszczydół (Puszcza Biała)
2. 1979 r. - Leszczydół ,,
,,
3. 1980 r. - Dalekie (Puszcza Biała)
4. 1981 r. - Mi dzylesie
5. 1982 r. - Chotomów
6. 1983 r. - Mi dzyborów
7. 1984 r. - Mi sk Mazowiecki
8. 1985 r. - Pogorzel Warszawska
9* 1986 r. - Lipowiec k. Ja lisk (Beskid Niski)
10. 198? r. Pogorzel Warszawska
11. 1968 r. - Lipowiec k. Ja lisk (Beskid Niski) * "MATNIA"

12. 1989 r. - Pogorzel Warszawska
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1990 r. - Zielona k. Warszawy
1991 r. - Warszawa - Białoł ka Dworska (PP)
1992 r. - Pilawa * Dru ynowe MP
1993 r. - Wilga
1994 r. - Kielce (Góry wi tokrzyskie)
1995 r. - Niepor t / Białobrzegi * XVIII DMP
1996 r. - Warszawa Rembertów
1997 r. - Warszawa Falenica * VI Nocne MP
1996 r. - Niepor t
1999 r. - Marki
2000 r. - Ossów
2001 - Zegrze
2002 r. - Grodzisk k. Mrozów
2003 r. - Białobrzegi n. Je . Zegrzy skim * XXVI Dru . MP
2004 r. - Pułtusk (Puszcza Biała)
2005 r. - Warszawa Wesoła
2006 r. - Okuniew
2007 r. - Karczew
opracował

Andrzej
Krochmal
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ORGANIZATOROM IMPREZ TURYSTYCZNYCH
POLECAMY
_

Oto, co koniecznie powinien zna - i stosowa - organizator (przewodnik) imprez
turystycznych. Jest to wykaz czynno ci niezb dnych, by ka da impreza była udana i
zgodna z przepisami, wymaganymi dla tego typu dyiałalno ci.
i m p r e z y IMPREZY
KRAJOZNAWCZE

TURYSTYCZNO -

Impreza (wycieczka) .............
dok d, ile osób ............. kierownik wycieczki ....
CEL WYCIECZKI: Poznawczy - Wychowawczy - Rekreacyjny!!!
Poznanie
- ziemi ojczystej, obiektów krajoznawczych, historii ludzi, przyrody
Wychowanie - patriotyczne, społeczne, moralne, kulturalne, zachowanie na szlaku,
przepisy, współ ycie w grupie Rekreacja
- czas na
odpoczynek, zabaw , posiłek, ognosko, piewanie itp.
.v

A) PRZYGOTOWANIA WYCIECZKI - IMPREZY

Informacja i propaganda - gdzie i kiedy. Przygotowanie uczestników (ewent. dobórw przypadkach szczególnie ci kich fizycznie wypraw)
I. Programowe: cel wycieczki, jej trasa, obiekty krajoznawcze regionu, historia,
zabytki architektoniczne itp. Praca z map , przewodniki okre lenie zada dla uczestników (grupy).
II. Organizacyjne: koszt wycieczki (imprezy), termin, przejazdy, noclegi, wy ywienia, koszty programowe. Organizacja dobrej w drówki; kultura na szlaku, ubiór, baga , apteczka, latarka, zapałki,kompas (busola).
III. Kondycyjne: Przygotowanie poprzez krótsze wycieczki do pó niejszych trudniejszych, wyrabianie kondycji (gimnastyka, zaj cia sportowe
(itp). Sprawdzanie karty zdrowia uczestnika - podpis rodziców
(opiekunów). Rozmowa z uczestnikami. Nogi - stopy; oddechy reseneracyjne.
IV. Sprz towe: .Dla zaawansowanych - turystyka kwalifikowana. Sprz t osobisty,ekwipunek grupy: namioty, karimaty, kuchenki itp. Konieczna kontrola sprz tu i próbne wycieczki. Na kolonii lub obozie organizowanie 2-3 dniowych biwaków dla grup młodzie owych.
B) PRZEPROWADZENIE IMPREZY * WYCIECZKI

1. Zbiórka grupy, zasady w drowania, wyznaczenie słu bowych ł odpowiedzialnych za
poszczególne zadania, opieka grupy (zgodnie z przepisami)
2. Przej cie trasy: osobliwo ci krajoznawcze, kultura ludowa, materialna, arche
ologia, sztuka, historia, muzea i ludzie itp - w zale no ci od charakteru wy
cieczki. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW - SŁU BA KULTURY SZLAKU + BEZPIECZE STWO!!!
3. Posługiwanie si - w czasie w drówki - map , kompasem - orientacja w terenie
4. Odpoczynki na trasie, oddechy regenacyjne, dłu szy czas na posiłek (na szlaku),
w mie cie czas wolny (dokładne okre lenie czasu)
5. Wł czanie młodzie y w program na trasie.
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C) PODSUMOWANIE WYCIECZKI * IMPREZY

Warto ci poznawcze i wychowawcze wycieczki. Prze ycia, uwagi. Forma: ognisko, kominek. Podliczenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej (w zale no ci od
formy wycieczki).
RODZAJE WYCIECZEK

Przyrodnicze, geograficzne, geologiczne, historyczne, gospodarcze oraz ł czone:
kompleksowe, czyli krajoznawcze. ZASADY DOBREJ WYCIECZKI TO:
I . Organizacja - im doskonalsza, tym lepsza
II. Wiedza
- wiadomo ci ogólne o regionie, szczegółowe o trasie wycieczki,
ł czenie teorii z praktyk
I I I . Metodyka - sposób przeprowadzenia - np:
a) przewodnik opłacany - muzea, miasta, szlaki górskie, parki narodowe
b} wychowawca - organizator turystyki - musi by przygotowany c)
wychowawca lub Organizator Rurystyki + grupy młodzie owe! Oto
najlepsza forma prowadzenia wycieczek
CZAS TRW ANI A- WYGI ECZKI
SPACER ........................................... 2 - 3 g o d z i n y

WYCIECZKA PÓŁCNIOWA ............3-5

godzin

WYCIECZKA CAŁODNIOWA ............... 6 - 8 g o d z i n

IMPREZY MASOWE (jedo i kiludniowe): RAJD * ZŁAZ * ZLOT
DZIEHNE NORMY PRZEJ CIA (nizinne, górskie, miasta):
SZKOŁY........................ klasy I, II, III (wiek 7-9 lat) .......... 3-6 godz. dzennie
PODTSTAWOWE
........klasy IV, V, VI (wiek 10-12 lat) ------5-7 godz. dziennie
długo trasy 6-8 km
GIMNAZJUM....................kl a s y I , I I , I I I ( w i e k 1 3 - 15 l a t ) . . . 6 - 8 g o dz . dz i e n ni e ;
długo trasy 8-12 km
LICEUM........................ k l a s y I , I I , I I I ( w i e k j . 6 - 1 8 l a t ) . . . 7 - 8 g o d z . d z i e n n i e ,

długo

tras:

dla dziewcz t: 12 - 20 km
dla chłopców:
12 - 22 km
WYCIECZKI GÓRSKIE ... ka dy kilometr odpowiada 1 punktowi. W przeliczeniu, w zale no ci od ró nicy wzniesie - np. 1 km na nizinie = 100 m
stromego podej cia. Wycieczki wysokogórskie s :" dozwolone
dla młodzie y od 15-roku ycia, która przeszła trening w
górach o redniej wysoko ci
MIASTO ... norma na zwiedzanie - 2-4 godz, przerwa i po przerwie (do 2 godz) mo e
by kontynuowana (2-3 godz).
!

Na podstawie materiałów PUK i MENiS opracowała
DANUTA ROSNER
Przodownik Turystyki Górskiej nr 3434 Instruktor
Krajoznawstwa Polski nr 320 * Harcmistrz

57

SYLWESTER RAKOWSKI
1919-2007

Urodził si 25 listopada 1919 roku w Warszawie. Harcerz, działacz PTTK r
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (Oddziału Grochów i Anin). In ynier mechanik.
Przed drug wojn wiatow ucz szczał do szkoły w Wawrze przy obecnej ul
Płowieckiej 77 do tzw. „murowanki", budynku z czerwonej cegły, przed któr znajduje
si pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego i trzech ołnierzy - mieszka ców gminy
Wawer, którzy polegli w obronie Warszawy w 1920r. Pomnik odsłoni ta 1.IX.1930r,
po czym w 1948r zniszczono go i zakopano, a w listopadzie 1988r. pomnik
odkopano i w 1990r. ponownie postawiono. Na terenre tej szkoły Sylwek prowadził
dru yn harcersk ,
W okresie okupacji brał czynny udział w "Szarych Szeregach" w walce z
okupantem. O tej Jego działalno ci wspomina Feliks Wa kiewicz w rozdziale pt.
„Wawerscy harcerze w chwili próby", na stronach 229-246 ksi ki „Wawer i jego
osiedla" (wydanej w Warszawie w 2007r. jako praca zbiorowa pod redakcj Jana
Czerniawskiego). Po wojnie za działalno okupacyjn był wi ziony w Rawiczu
(miasto powiatowe w woj. wielkopolskim). Sylwek niech tnie lub wcale nie chciał
wspomina tego okresu swego ycia. Tylko raz opowiedział mi o swoim pobycie w
wi zieniu w Rawiczu, gdy turystycznie zwiedzali my Rawicz w latach
dziewi dziesi tych XX w.
Mirosław Szypowski (harcmistrz) w swej ksi ce „Moja harcerska Warszawa"
(wydanej w 2005 roku) tak wspomina Sylwestra Rakowskiego:
„...Na jesieni 1948 roku hufiec .Grochów* przejmuje od hm. Jerzego
Przyjemskiego hm. Sylwester Rak (obecnie Rakowski). Siedziba hufca mie ciła si na
przystani harcerskiej przy Wale Miedzeszy skim. Hm. Rak pozostał na zawsze dla
mnie niedo cignionym wzorem instruktora i hufcowego. W nienagannie skrojonym
instruktorskim mundurze ze skórzanym plecionym sznurem na szyi (był członkiem
głównej kwatery ZHP), wymagaj cy, surowy, ale zawsze sprawiedliwy. Od niego
nauczyłem si dobrej organizacji, sumienno ci i punktualno ci - cech tak rzadkich w
dzisiejszych czasach....".
Działalno turystyczn Sylwek rozpocz ł w 1953 roku, kiedy to wst pił do
PTTK Pocz tkowo działał w Warszawie w Oddziale Stołecznym, a nast pnie w
Oddziale „Mechanicy" w Pruszkowie, a od 1983r. w Oddziale Warszawa Praga
Południe. Był zało ycielem i prezesem Oddziału „Mechanicy" w latach 1968-82,
gdzie w zakładowym radiow zła zredagował i wygłosił około 500 audycji
półgodzinnych o tematyce turystycznej. W latach 1953-1975 działał w Harcerskim
Klubie Turystycznym „Wyga", gdzie pełnił m. in. funkcj wiceprezesa. W latach
1969-90 działał w Wojewódzkiej Komisji Turystyki Pieszej, a w latach 1983-1986 był
członkiem Stołecznego Zarz du Wojewódzkiego PTTK. Prowadził wykłady na
kursach dla organizatorów turystyki, przodowników turystyki pieszej i przewodników
terenowych. Od roku 1983 był prezesem Koła nr 10 (przekształconego pó niej w
Koło Emerytów), działaj cego na terenie Anina (Oddział Warszawa Praga Południe).
Sylwek przez wiele lat był członkiem Komisji Turystyki Pieszej i
przewodnicz cym Referatu Weryfikacyjnego odznak turystyki pieszej przy naszym
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oddziale. Współorganizowałem z nim jeden z Warszawskich Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej (w widrze) oraz szereg wycieczek pieszych po Mazowszu.
Ostatnia wspólna wycieczka ko czyła si w Starej Miłosnej przy drewnianym
ko ciółku, gdzie Sylwek opowiadał młodzie y o działalno ci swoich kolegów na tym
terenie w okresie okupacji.
Posiadał szereg uprawnienia PTTK; PTP nr 1617/1, PTG, Stra nika Ochrony
Przyrody, Opiekuna Zabytków, Przewodnika Terenowego H klasy, Instruktora
Krajoznawstwa regionu i Polski. Był Honorowy Przodownikiem Turystyki Pieszej.
Przez całe swe ycie Sylwek był aktywnym turyst . Zdobywał odznaki turystyczne
(m.in. posiadał du złota GOT, du srebrn OTP). Brał udział w corocznych
zlotach przodowników pieszych i centralnych zlotach aktywu krajoznawczego
(CZAK).
Był nie tylko wspaniałym, godnym do na ladowania turyst ale przede
wszystkim wspaniałym koleg i człowiekiem.
Za sw działalno okupacyjn i turystyczn był odznaczony BKZ (1946),
Medalem Zwyci stwa i Wolno ci (1946), Krzy em Partyzanckim (1983), Krzy em
Kawalerskim OOP (1985) oraz innymi odznaczeniami resortowymi; Honorow
Odznak „Nike" (1958 i 1962), Honorow Odznak PTTK (srebrn - 1964, złot 1969), Odznak Zasłu ony Działacz Turystyki (stopie złoty - 1970), Odznak „25
lat w PTTK", złot Odznak „Zasłu ony w pracy PTTK w ród młodzie y" i innymi.
Zmarł 24 marca 2007 roku w Warszawie.
W dniu 29 marca 2007 roku, po mszy ałobnej w ko ciele pw. Matki Bo ej
Królowej Polski (ul. Rze biarska 46) w Aninie, pochowany został na cmentarzu
bródzie skim.
egnaj Sylwku!
Zostaniesz w mej pami ci na zawsze.
Andrzej Kowalski

EGNAJ DRUHU SYLWESTRZE
Z Sylwestrem zetkn łem si po raz pierwszy na wiosn 1945 r. Po prze yciach
Powstania Warszawskiego oraz obozowych, wróciłem szcz liwie do Marysina Wawerskiego. Wydawało si nam wówczas, e naprawd jeste my wolni. Przejawem tego był
ywiołowy rozwój harcerstwa. Razem z moim przyjacielem - Tadeuszem Łapi skim (obaj byli my w czwsie okupacji hitlerowskiej w Szarych Szeregach - Zawiszy) załoyli my na terenie Marysina dru yn harcersk . Nie była ona zbyt liczna, przeto
- decyzj hufca Rembertów - zostali my przył czeni do znacznie wi kszej dru yny
nr 134 im. Zawiszy Czarnego w Wawrze. Dru ynowym tej jednostki, skupiaj cej wiele
młodzie y z Wawra i okolic, był Sylwester Rak. W czasie okupacji był hufcowym hufca
"Wierna Rzeka". Po wojnie Sylwester był ju członkiem Głównej Kwatery ZHP i reprezentacyjnego chóru ZHP pod dyrekcj Władysława Skoraczewskiego. Du o starszy
od nas, niezwykle energiczny, prowadził dru yn z wielkim zaanga owaniem.
Z czasem okazało si , e harcerstwo stało si sol w oku władzy ludowej PRL,
która przyst piła energicznie do stopniowej likwidacji ZHP. Marginalizacj ZHP
było utworzenie OH (Organizacji Harcerskiej) jako przybudówki ZMP (Zwi zku Młodzie y Polskiej. Zacz ły si aresztowania i procesy. Ja zrezygnowałem z działał-
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no ci w ZHP na przełomie 1947-6 r z powodów rodzinnych (choroba ojca). Od tamtej
pory straciłem kontakt z Sylwestrem. Po kilku latach dowiedziałem si , e był on
aresztowany oraz uwi ziony z wyrokiem mierci (!), który zamieniono mu na długoletnie wi zienie. Uratowała go amnestia z 1956 r. dzi ki której wyszedł na wolno .
W 1966 r. zało yłem rodzin i zamieszkałem w Aninie. W kolicy nieraz widziałem
ogłoszenia o ró nych wycieczkach-pielgrzymkach oautokarowych do miejsc kultu, or-,
ganizowanych przez Klub Seniora przy Domu Kultury w Aninie. Sygnował je prezes in . Sylwester Rakowski. Pewnego razu zainteresował mnie wyjazd do Lichenia. Pojechałem wraz z on . W czasie sprawdzania listy obecno ci w autokarze, twarz
przewodnika wydała mi si jaka znajoma. W czasie jazdy dowiedziałem si od jednego ze współpasa erów, e przewodnik jest równie działaczem harcerskim. W drodze
powrotnej spytałem przewodnika, czy miał co wspólnego z 134 ZHP. Potwierdził.
Przypomniałem na to, e byłem zast powym w tej dru ynie. Okazało si , e druh Rak i
Sylwester Rakowski, to ta sama osoba . Po prostu zmienił nazwisko.
Z tej konfrontacji wynikło moje zaanga owanie w działalno Klubu Seniora.Najpierw były to wtorkowe spotkania prowadzone przez Sylwestra. Pomagałem mu opracowywa ogłoszenia o kolejnych wycieczkach-pielgrzymkach autokarowych. W ramach terapii (po przebytym zawale serca) zacz łem organizowa piesze wycieczki w okolice
Anina. Po jaki czasie przeniosłem si do Puszczy Kampinoskiej, Le nej Podkowy i
w inna okolice Warszawy.
Sylwester miał bardzo du wiedz przyrodnicz , historyczn , krajoznawcz i,na
wtorkowych spotkaniach,ch tnie si t wiedz dzielił z nami. Był człowiekiem wielorakich zainteresowa , był te do apodyktycznym i stanowczym, co nie wszystkim
przypadało do gustu.
Z biegiem lat podupadał na zdrowiu. Niew tpliwie na pogł bianie si tego stanu
przyczynił si wieloletni pobyt w "sanatoriach PRL-u". U schyłku lat zacz ł traci władz w nogach. Po mierci p. Hanki (jego serdecznej opiekunki) został praktycznie bez adnej opieki. W Klubie seniora namawiali my go (z p. Lucyn ) bardzo
usilnie, by zgodził si na umieszczenie w domu opieki. Nie zgadzał si . W ko cu,
po dwukrotnym pobycie w szpitalu, na jesieni 2006 r. został umieszczony w Domu 0pieki Zdrowotnej. Zmarł tam 23 marca 2007 r. Spoczywa na Bródnie, kwatera 68 A.
Zachowamy go w pami ci, jako prawdziwego Polaka i szczerego patriot .
Ryszard Lorenz
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KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNYCH na rok 2007
ODDZIAŁU PTTK WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE im. Zygmunta Glogera

L

P

TERMIN
21.01.2007

2
3

3-11.02.07

1

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

10.02.2007

NAZWA RAJDU, IMPREZY
XXX Rajd na Orientacj "ORIENT 2007".
W drówki Północy - Suwalszczyzna.

XI "Zima na Pradze"
10.03.2007
X Rajd na Orientacj "Zimowe Tropy"
25.03.2007
XXX Rajd na Orientacj "ZAW-OR 2007".
7.04.2007
Wycieczka "Warszawska Obwodnica Turystyczna".
9.04.2007
XXIII Wielkanocny Rajd na Orientacj "ANINO"
21.04.2007
67. Rajd Szkolny "Szerokie Pola"
29.04-2.05.07 Spływ kajakowy rzek Drw c
12.05.2007
Rajd "Zdobywamy WOK"
19.05.2007
Wycieczka "Warszawska Obwodnica Turystyczna".
20.05.2007
Rajd na Orientacj "10xSOLOH
20.05.2007 IX Wiosenne Marsze na Orientacj WiMnO 2007 .
18-20.05.07 Spływ kajakowy "Młynarka" rzek Wkr
25-27.05.07 Spływ kajakowy rzek Pilic
2.06.2007
IX Długodystansowy MnO "Dymno 2007".
3.06.2007
IX Kolarska Jazda na Orientacj KolnO 2007
9.06.2007
Wycieczka "Warszawska Obwodnica Turystyczna".
7-10.06.07
Górskie W drówki - 2007
lipiec 2007 Obóz w drowny
07/08.2007
Spływ kajakowy
sierpie 2007 Obóz w drowny
13.09.2007 Rajd "Szlakiem Tragedii Ani sko-Wawerskiej"
15-16.09.07 Spływ kajakowy rzek Radomk
22.09,2007 Rajd " ladami Krajoznawców"
29.09.2007
Wycieczka "Warszawska Obwodnica Turystyczna".
6.10.2007
68. Rajd Szkolny "PUSZCZA 2007"
13.10.2007
Wycieczka "Warszawska Obwodnica Turystyczna".
2&-28.10.07 XXX Ogólnopolski RnO"PODKUREK200r.
17-1 8.1 1.2007 V Mazowiecki Zlot Przodowników InO
24.11.2007 Rajd Szlakiem Pami tek Historycznych Grochowa
1-2.12.2007 Rajd "BAM 2007"

DYSCYPLINA

ORGANIZATOR

mno, bno
obóz
mno, bno

HKT Trep"
Oddział
HKT”Trep", OWnO
OKInO
HKT”Trep", OKInO
OKTP
OKInO
SKKTnr5
KK "Wa ka"
HKTBtekitnr
OKTP
HKTTrep"
Maz.KlnO
KK "Wa ka"
KK "Wa ka"
HKTTrep"
Maz.KlnO
OKTP
Oddział
Oddział
KK "Wa ka"
Oddział
HKT „Bł kitni”
KK "Wa ka"
OKKraj.
OKTP
SKKTnr24
OKTP
OKInO; HKT”Trep"
Maz.KlnO
HKT „Bł kitni”
SKKTnr5

mno
mno, bno
piesza
mno, rjno
piesza
kajakowa
piesza
piesza
mno
.-mnp, rjno
kajakowa
kajakowa
mno, rjno
mno
piesza
piesza
piesza
kajakowa
piesza
piesza
kajakowa
piesza
piesza
piesza
piesza
mno,bno,kmo
InO
piesza
autokarowa

Oznaczenie dyscyplin na orientacj : mno - marsze na orientacj , bno - biegi na orientacj ,
rjno - rowerowa jazda na orientacj , kr no - krajoznawcza trasa na orientacj .
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