REGULAMIN RAJDU „MARZANNA 2017”
Termin: 18 marca 2017, sobota
Organizator: Klub Turystyczny „Datajana”
Prowadzący: Anna Mieczyńska-Jerominek PTP II nr 7722
Cele:
*
*
*
*

propagowanie turystyki pieszej,
popularyzacja aktywnego wypoczynku,
poznawanie walorów woj. mazowieckiego,
kultywowanie zwyczajów ludowych.

Trasa:
Goławice Fort – niebieskim szlakiem wzdłuż Wkry – Pomiechówek PKP (około 12,5 km) (dla
chętnych – odbicie do Fortu XIV, około 2,5 km więcej)
Program:
Na szlaku:
– zmajstrowanie, strojenie i topienie Marzanny, nauka piosenki obrzędowej;
– ognisko z kiełbaskami (kiełbaski we własnym zakresie);
Pamiątkowe znaczki, punkty na OTP.
Start:
Zbiórka uczestników w hali Dworca Warszawa Gdańska o godzinie 9.15 z biletami do
Pomiechówka, odjazd pociągu o 9.32 (koszt biletu normalnego 13,80, studenckiego 6,76,
uczniowskiego 8,69; być może są dalsze ulgi dla posiadaczy Warszawskiej Karty Miejskiej).
Z Pomiechówka jedziemy busem do Goławic (odjazd 10.42), koszt biletu na razie nieznany.
Powrót:
Ze stacji PKP Pomiechówek pociągiem do Warszawy Gdańskiej; odjazdy o 15.58, 16.58, 17.58.
Dodatkowo autobus (bus?) firmy SANIMAX TRANSPORT o 16.35, cena nieznana. Czas jazdy
około 50 min., koszt biletu kolejowego jak poprzednio (pytajcie o wycieczkowe, powinny być
tańsze).
Warunki uczestnictwa:
W rajdzie mogą uczestniczyć członkowie Oddziału Warszawskiego PTTK oraz turyści
indywidualni i grupy zorganizowane z pełnoletnim opiekunem. Wpisowe w wysokości 3 zł (koszt
znaczka okolicznościowego) jest pobierane na starcie imprezy. Koszty przejazdów we własnym
zakresie.
Zgłoszenia:
Telefonicznie lub mailowo u prowadzącej trasę w terminie do 15 marca.
Anka Mieczyńska-Jerominek, e-mail: kajman.mieczy@gmail.com, tel. 608 30 74 78

Postanowienia końcowe:
Uczestników obowiązuje zachowanie zgodne z Kartą Turysty.
Zuchy biorą udział w rajdzie pod opieką Anki Mieczyńskiej-Jerominek.
Przewidywany powrót zuchów –17.46 na Dworzec Warszawa Gdańska.
Do zobaczenia na trasie
Goławice – wieś złożona z dwóch części, usytuowana na wysokiej krawędzi ponad doliną Wkry,
letnisko. Goławice Pierwsze wzmiankowano w 1305 roku, w XVIII i XIX wieku wieś pańszczyźniana. W
1864 roku rozpoczęto budowę fortów XIV a i XIV b. W związku ze wznoszeniem fortów została
zbudowana linia kolejowa łącząca Twierdzę Modlin i Goławice. Mimo ogromnych rozmiarów forty te nie
były nigdy wykorzystane. Pierwszymi mieszkańcami Goławic Drugich byli robotnicy pracujący w XIX
wieku przy budowie pobliskich fortów – wszystkie domy, które jeszcze istnieją, a zostały wybudowane
przed II wojną światową, są drewniane ze względów strategicznych. Już przed wojną Goławice II cieszyły
się dużą popularnością jako miejscowość wypoczynkowo-rekreacyjna. W latach trzydziestych XX wieku
na terenie wsi powstał pensjonat, wcześniej domy letniskowe mieli oﬁcerowie carscy. W czasie wojny
ośrodek szkolenia „Hitlerjugend”. Zaś w jednej ze stodół umiejscowiono obóz dla jeńców rosyjskich
(Marek Ciborowski).
Nietuzinkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe okolicy zainspirowały malarzy i reżyserów.
W Goławicach nakręcono fragmenty wielu ﬁlmów fabularnych, m.in. „Wiernej rzeki”, „Polskich dróg”,
„Lalki”, fragmenty kilku utworów Wyspiańskiego, a także ﬁlm „Nigdy w życiu”.
Goławice rozsławia interesujący most wiszący na Wkrze, zbudowany w 1985 roku, o wysokości pylonu
26 m. Konstrukcję wzorowano na pięciokrotnie większym projekcie Mostu Toruńskiego (dziś: GrotaRoweckiego) dla Warszawy. W trakcie przejazdu większych pojazdów most lekko się buja. Między
Goławicami a Toruniem Włościańskim pozostałości artyleryjskiego fortu z lat 1912–14, inne forty
znajdują się na wysoczyźnie na zachód od Wkry; zamieszkuje je łącznie 8 gatunków nietoperzy. Punkty
widokowe na Wysoczyznę Płońską.
Pomiechówek – wieś letniskowa nad ujściowym odcinkiem Wkry, na skraju rozległych Lasów
Pomiechowskich (obszar chronionego krajobrazu); przystanek PKP na linii Warszawa – Nasielsk.
W rzeczywistości stacja znajduje się w osiedlu Brody, Pomiechówek jest za mostem, ale wspólna nazwa
łączy dwie miejscowości wraz z sąsiadującym od południa Pomiechowem.
Historia: W okresie wpływów rzymskich w latach 50–150 n.e. przebiegał tędy jeden ze szlaków
bursztynowych.
Historycznie najstarszą częścią Pomiechówka jest Pomiechowo, wymieniane w źródłach z około połowy
XII wieku jako Pomnychów (od imienia Pomiana lub starosłowiańskiego cmentarzyska w Świętym Gaju
na miejscu kościoła). Niewykluczone, iż niegdyś na Księżej Górze, leżącej na wzniesieniu tuż nad Narwią i
Wkrą, znajdował się gród słowiański kontrolujący szlak, biegnący wzdłuż Narwi i Wisły oraz przeprawę
przez Narew. Miejsce to było ważnym punktem strategicznym i handlowym, a w XV wieku mieściła się
tutaj komora celna dla flisaków, płynących Narwią z Litwy i Bugiem z Rusi Czerwonej. W XIV wieku
Pomnichów był we władaniu Książąt Mazowieckich. W XVI wieku rozwijał się szybko i bogacił się. Okolice
Pomiechówka były widownią zaciętych walk pomiędzy wojskami francuskimi i rosyjskimi podczas
kampanii napoleońskiej w 1806 roku. Po powstaniu styczniowym rząd carski wysiedlił na Syberię całe
wioski w odwet za pomoc udzielaną powstańcom: tak wysiedlone zostało Stanisławowo, Kosewko,
Szczypiorno, Błędowo, Wola Błędowska, Modlin Nowy. Na terenach tych osiedlano kolonistów
rosyjskich, a także niemieckich. W XIX wieku wrosło znaczenie młodszej części miejscowości –

Pomiechówka. Został tu wybudowany III Fort, należący do wewnętrznego pierścienia obronnego
odległej o 5 km Twierdzy Modlin.
W 1887 roku Pomiechowo należało do gminy średniej wielkości. Znajdował się tutaj kościół katolicki,
cerkiew prawosławna, ewangelicki dom modlitwy, urząd leśny, urząd gminy i sąd, a także duże przedsiębiorstwa: fabryka zapałek, fabryka odlewów żelaznych, 2 cegielnie oraz młyn wodny i 5 wiatraków.
Działało 6 szkół i … 11 karczem. Istniała też stacja kolei żelaznej.
Tuż przed I wojną światową (w latach 1912–1914) zostały zbudowane forty, należące do zewnętrznego
pierścienia Twierdzy Modlin: fort międzypolowy w Czarnowie i główny fort przy drodze Pomiechówek –
Psucin. Jednym z epizodów wojny polsko-rosyjskiej i heroicznej obrony Warszawy przed Armią Czerwoną
była tzw. bitwa nad Wkrą, która rozegrała się 15 sierpnia 1920 roku. Poprzedził ją przemarsz wojsk
polskich 67 i 68 pułków piechoty z Twierdzy Modlin do Kosewka (wówczas Kossówki). Zwycięska dla
Polaków bitwa rozegrała się na wysokości Fortów XIV i XV.
Do 1939 roku właściwy Pomiechówek był dzielnicą handlową, zamieszkałą głównie przez ludność
żydowską. Znajdował się tu także dom modlitwy i łaźnia. Podczas II wojny światowej tragicznie zapisał
się w dziejach III Fort (patrz Stanisławowo). (na podst. strony Urzędu Gminy w Pomiechówku).
Ciekawe miejsca: Znajduje się tu kościół barokowy z XVI w. Nad Wkrą rośnie topola biała „Wiktoria”.
Przy szkole pomnik ofiar 1939–1945, w szkole izba pamięci narodowej.
♣ Od płn.-zach. Lasy Pomiechowskie, rezerwaty przyrody, piękne szlaki. Od płd. malownicze, okresowo
podtapiane łąki nad Narwią, liczne starorzecza Wkry (największe to Macherzeniec) i Narwi, szuwary i
turzycowiska, dające schronienie i odpoczynek 127 gatunkom ptaków, m.in. zagrożonemu wyginięciem
derkaczowi, zimorodkowi, rycykowi, żurawiowi, bocianowi czarnemu, a z ptaków drapieżnych – bardzo
nielicznie gniazdującemu w Polsce błotniakowi stawowemu i łąkowemu, czy sowie uszatej (możliwość
obserwacji ornitologicznych, wędkowania). Nad wodą pojawiają się piżmaki i karczowniki.

Rajd „Marzanna” 2012, foto AMJ

