REGULAMIN RAJDU „PRO MEMORIA 2019”
Termin: 29 września 2019, niedziela
Organizator: Klub Turystyczny PTTK Datajana
Prowadząca: Anna Mieczyńska-Jerominek PTP II nr 7722
Cele:
* uczczenie pamięci zmarłych członków Klubu:
Tadeusza Siedleckiego „Datajana” (1951–2002), założyciela Klubu,
Andrzeja Suchcickiego „Suchego” (zm. 2005),
Waldemara Wandowicza „Dyzia” (1949–2006),
Beaty Skrzyńskiej (zm. 2011),
Rogera Groszyńskiego (zm. 2015)
Krzysztofa Jerominka (zm. 2019)
* propagowanie turystyki pieszej,
* popularyzacja aktywnego wypoczynku,
* poznawanie walorów turystycznych woj. mazowieckiego,
* obchody Światowego Dnia Turystyki (27 września).
Start:
Zbiórka o 8.45 na przystanku P+R w alei Krakowskiej (odjazd busa o 9.00; bilet 4 zł), przejazd do
Wolicy
Trasa, program:
Wolica – rezerwat Wolica – Rokitno – Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Prymasów
(zwiedzanie, przed Mszą odsłonięcie cudownego obrazu, dla chętnych udział we Mszy Św.
o godzinie 11.30 w intencji m.in. zmarłych członków Klubu) – czerwonym szlakiem do Brwinowa
PKP; około 11 km
Osoby, które nie chcą uczestniczyć we Mszy, spędzają czas w Rokitnie (ok. 1 godz.) na własną
rękę; inna możliwość – dojazd do Wolicy busem o godz. 11.00 i samodzielne dojście do Rokitna
pod kościół na 12.30
Na trasie ognisko, prowiant we własnym zakresie.
Powrót:
Pociągiem Kolei Mazowieckich z Brwinowa, odjazdy o 15.26, 15,58, 16.26, 16.58 około pół
godziny jazdy do stacji Warszawa Śródmieście
Warunki uczestnictwa:
- w rajdzie mogą uczestniczyć członkowie klubu turystycznego DATAJANA oraz turyści
indywidualni;
- wpisowe 3 zł (koszt znaczka okolicznościowego), pobierane na starcie imprezy
Postanowienia końcowe:
- uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
- uczestników prosi się o zachowanie zgodne z kartą turysty.
Zgłoszenia: Anna Mieczyńska-Jerominek, e-mail kajman.mieczy@gmail.com, tel. 608 30 74 78
Ze względu na ew. konieczność zamówienia większego busa na przejazd do Wolicy proszę
o zgłoszenia do 26 września!
Do zobaczenia na trasie 

Rezerwat przyrody Wolica – leśny rezerwat przyrody utworzony w 1984 r. na terenie gminy Ożarów
Mazowiecki, w powiecie warszawskim zachodnim. Celem ochrony jest zachowanie łęgu jesionowowiązowego i fragmentu grądu niskiego w dolinie rzeki Utraty.
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rokitnie zbudowany w stylu barokowym według
projektu Tomasza Belottiego I. Wzorem dla świątyni był prawdopodobnie kościół San Carlo ai Catinari w
Rzymie. Budowę kościoła w Rokitnie rozpoczęto pomiędzy 1693 a 1701. Budowę przerwała III wojna
północna i śmierć biskupa Święcickiego w 1707. Sklepienia założono dopiero
w 1772, a kościół poświęcono w 1797. W 1869 burza uszkodziła dach i dopiero po 1885 położono nowy dach i
wzniesiono dwie wieże według projektu arch. Konstantego Wojciechowskiego. W 1895 wykończono kościół
dolny, pierwotnie projektu Belottiego i doposażono wnętrze.
16 października 1915 kościół uległ prawie całkowitemu zniszczeniu po niemieckim ostrzale artyleryjskim.
Odbudowa rozpoczęta w 1917 zakończyła się w 1925. Kościół poświęcono w 1931. We wrześniu 1939 lekko
uszkodzony. Od 2005 przechodzi gruntowny remont. Do dzisiaj nie przywrócono pierwotnych zwieńczeń
wież.
W kościele:
o

dwa kamienne rokokowe putta autorstwa Jana Jerzego Plerscha stojące do 1887 roku przed bramą
Dworu pod Gwiazdą przy ul. Miodowej w Warszawie. W Rokitnie od końca XIX wieku.

o

figura Najświętszej Marii Panny Łaskawej autorstwa Jana Jerzego Plerscha z kościoła Pijarów w
Warszawie.

o

obraz Matki Boskiej z XVII wieku autorstwa Józefa Bellottiego.

o

ołtarz kolumnowy w stylu barokowym

o

dzwonnica z 1913 roku z dzwonami: Michał z 1912, Jakub z 1884, Jan Chrzciciel z 1884 (dzwon
Witold ukradziony został przez Niemców w 1940)

Przy kościele cmentarz założony w 1852
Foto AMJ

