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Opracowanie	trasy:	Andrzej	Krochmal

N

Źródło:otwock.wikia.com/

Glinianka Dawny	Wawrzyńczew
Trasa powstała w ramach

XL Ogólnopolskiego Rajdu na Orientację
„PODKUREK 2017“
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Opracowanie	gra�iczne:	Wojciech	Drozda

Dł.	trasy:	2,6	km
Liczba	PK:	23

Aktualność	mapy:	
październik		2017

Wersja	1.1

Strona	1/2

Na	mapie	Glinianki	zaznaczono	różne	miejsca	i	obiekty,
będące	punktami	kontrolnymi	(PK).
Należy	odpowiedzieć	na	pytania	lub	odnaleźć	na	trasie	przejścia
obiekty	ze	zdjęć.	Odpowiedzi	należy	dostarczyć	do	organizatora.	
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granica rezerwatu "S�wider"

Glinianka (dawniej Wawrzyńczew) - wieś

w gminie Wiązowna. Leży przy dawnym

trakcie łączącym Karczew z Mińskiem

Mazowieckim, ok. 10 km na wschód

od Otwocka, na prawym brzegu Świdra,

zmieniającego w tym miejscu kierunek

z północno-zachodniego na zachodni.

Nazwa wsi nawiązuje do gliny, której duże

pokłady zalegają płytko na tych terenach.

Początki wsi sięgają ok. 1481 r. W poł. XVI w. właściciel wsi, podstolnik czerski Wawrzyniec

Dobrzyniecki h. Ciołek wywodzący się z pobliskiego Dobrzyńca ufundował kościół.

Osada musiała się nieźle rozwijać, skoro Wawrzyniec Dobrzyniecki, za pozwoleniem króla

Zygmunta Augusta, lokowałw tym miejscu 3 lipca 1557 r. miasto na prawie magdeburskim

pod nazwąWawrzyńczew.

W 1920 r. miało tu miejsce kilka potyczek z cofającymi się bolszewikami. Szczególnie zacięty

przebieg miała walka o miejscowy dwór.

W 1933 r. doszło do strajku rolnego. W 1974 r. przyłączono Gliniankę do gminy Wiązowna.

Obecnie Glinianka nie wyróżnia się spośród innych większych wsi regionu. Zachował się

jednak fragment dawnego rozplanowania miejskiego, z dużym placem przed kościołem,

dawnym rynkiem miasta Wawrzyńczew.
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Nr PK Opis/pytania (v 1.1) 

1 
Most na rzece Świder będącej rezerwatem przyrody obejmującym doliny rzek Świder i Mieni o długości 41 km. 
Pyt. Ile jest pionowych elementów w barierce mostu po jego płn.-zach. stronie? 

2 
Posesja na zakręcie ul. Świderskiej 
Pyt. Jaki jest numer narożnej posesji? 

3 Budynek Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance oddanej częściowo do użytku już w 1935 r. Po 
wybuchu II Wojny Światowej szkołę zamknięto i utworzono szpital. Ponowne otwarcie nastąpiło w 1940 r z 
ograniczonym programem edukacyjnym. W 1943 r. Gestapo w szkole przesłuchiwało mieszkańców Glinianki 
podejrzanych o działalność konspiracyjną (w środku tablica pamięci). 
Pyt. Ile stopni mają schody prowadzących do wejścia od strony boiska szkolnego?   

4 Przydrożna kapliczka z oszkloną figurką przy ul. Wrzosowej. 
Pyt. Jaki numer widnieje na skrzynce transformatora obok kapliczki? 

5 Przydrożna kapliczka z końca XX w. 
Pyt. Jaki rok widnieje w podstawie kapliczki? 

6 Izba Regionalna przy ul. Napoleońskiej 36 założona w 1978 r. gromadząca zbiory kultury materialnej. Dawny 
drewniany budynek urzędu gminy, w którym do 1902 r. mieścił się Sąd Okręgowy, a od 2007 r. ma siedzibę 
Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki”. Swoją siedzibę ma  tutaj też Koło 
Gospodyń Wiejskich. 
Pyt. W którym roku powstało Koło Gospodyń Wiejskich? 

7 Drewniany budynek plebanii. 
Pyt. Ile figurek znajduje się przy wejściu do budynku? 

8 Przedszkole Niepubliczne „Karolek”. 
Pyt. Ile okrągłych okien jest na północnej ścianie budynku? 

9 Drewniany Kościół p.w. św. Wawrzyńca wzniesiony w 1973 r. w miejscu dawnego wybudowanego przed 1556 r. 
W środku późnogotycki krucyfiks z 2 poł. XVI w., wystój wnętrz ma charakter barokowo-ludowy z XIX w., na 
ścianach obrazy z XVIII w. W bocznym ołtarzu obraz „Matki Bożej Glinieckiej” z przełomu XIX i XX w. będący 
kopią fragmentu „Madonny Sykstyńskiej” Rafaela Santi, koronowany 10.09.2017 r. W kościele nagrywano 
fragmenty serialu „Ojciec Mateusz”. 
Pyt. Ile krzyży wieńczy szczyty dachu kościoła? 

10 Zabytkowa drewniana dzwonnica z drugiej poł. XIX w. 
Pyt. Ilu kolorów użyto do pomalowania figury św. Wawrzyńca umieszczonej na ścianie dzwonnicy? 

11 Kamień upamiętniający żołnierzy AK z obwodu „Mewa”. 
Pyt. Ilu osobom jest poświęcony? 

12 Murowany budynek z pocz. XX w. 
Pyt. Jaki rok widnieje na ścianie od ul. Wawrzynieckiej? 

13 Drewniana rzeźba smoka o imieniu „Zapałek” ustawiona w rocznicę 100 rocznicy powstania OSP w Gliniance w 
dniu 27.08.2017 r. (z miejscem do siedzenia i robienia fotki) 
Pyt. Ile smok ma trójkątnych wypustek na grzbiecie i ogonie? 

14 Dawny drewniany budynek z XIX w. z charakterystycznymi zdobieniami. 
Pyt. Jaki jest numer posesji? 

15 Krzyż upamiętniający 450 rocznicę powstania parafii i dawnego miasta Wawrzyńców. 
Pyt. Ile pamiątkowych kamieni znajduje się w pobliżu krzyża? 

16 Ogród japoński z rzeźbami poplenerowymi byłego dyrektora pobliskiego dawnego Gimnazjum Publicznego im. 
J. Pawła II 
Pyt. Ile drewnianych figur pilnuje wejścia na mostek do ogrodu? 

17 Teren szkolny, placu zabaw. Przyrząd edukacyjny. 
Pyt. Pies, kot i … (co)? 

18 Przydrożna kapliczka. 
Pyt. Z ilu warstw cegieł składa się podstawa kapliczki? 

19 Kapliczka za betonowym ogrodzeniem, przy wejściu do dawnego dworu szlacheckiego przy ul. Łąkowej 2.         
W 1920r. stoczono tutaj  kila potyczek, walcząc zacięcie z bolszewickimi o dwór. 
Pyt. Ile dużych kamieni znajduje się wokół kapliczki? 

Zdjęcie A Jaki jest numer posesji z której pochodzi zdjęcie? 

Zdjęcie B Jaki jest numer posesji z której pochodzi zdjęcie? 

Zdjęcie C Jaki jest numer najbliższej posesji z której pochodzi to zdjęcie? 

Zdjęcie D Jaki jest numer posesji z której pochodzi zdjęcie? 

Odpowiedzi należy przesłać pod adresem: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej 

http://trino.pttk.pl/ imienia i nazwiska na liście osób, które przebyły trasę TRInO. 
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