
Długa	Kościelna
Długa	historia	Długiej

Długość	trasy:	3,3 km
Liczba	PK:	16
Aktualność	mapy:
			maj	2021	r.
Wersja:	1.0
Opracowanie	trasy,
kreślenie	mapy:
			Damian	Murach
PInO	PTTK	nr	720

Na	mapie	Długiej	Kościelnej	czerwonymi	okręgami	zaznaczono	punkty	kontrolne	(PK),
którymi	są	charakterystyczne	obiekty.	Należy	odnaleźć	te	miejsca	i	potwierdzić,

udzielając	odpowiedzi	na	zadane	pytanie.	Odpowiedzi	należy	dostarczyć	do	organizatora.		

N

"Długa Kościelna to wieś, zamieszkała przez ok. 1000 mieszkańców, położona
nad rzeczką Długą, obecnie znajdującą się w gminie Halinów, ok. 3 km na wschód
od Sulejówka. Powstała pod koniec XVI lub na początku XVII w. w wyniku podziału 
wsi Długa Wola na część szlachecką (obecny Okuniew) i kościelną. W 1445 r. we wsi 
erygowana została para�ia rzymskokatolicka św. Anny. W 2001 roku spłonął 
barokowy drewniany kościół rzymskokatolicki, a na jego miejscu wybudowano 
kościół murowany nawiązujący architektonicznie do spalonej świątyni. Z obiektów 
znajdujących się we wsi, do rejestru zabytków wpisano: dzwonnicę kościoła 
rzymskokatolickiego, konstrukcji słupowej, oszalowanej, krytą dachem 
krokwiowym pokrytym gontem, powstałą na przełomie XVI i XVII w., XIX-wieczną 
plebanię rzymskokatolicką, neogotycki kościół mariawicki z 1907 r., drewniany 
dwór z połowy XIX w. (przebudowany w XX w.), XIX wieczne czworaki. Ponadto
pod opieką konserwatorską znajduje się park podworski oraz cmentarze: 
mariawicki i rzymskokatolicki, na którym znajdują się groby żołnierzy z września 
1939 r. Na przełomie XIX i XX w. był tu silny ośrodek ruchu mariawickiego. Obecnie 
w okolicach Długiej Kościelnej mieszka niewielka społeczność wiernych Kościoła 
Katolickiego Mariawitów."

 

Źródło:	https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/
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Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza na stronie trino.pttk.pl . 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 liście osób, które przebyły trasę TRInO 
na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/.  Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły trasę TRInO. 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (5/M/21) 
 
 

PK 1 
Cmentarz rzymskokatolicki. Mogiła zbiorowa polskich żołnierzy poległych w II Wojnie 
Światowej. 

W jakiej miejscowości poległ kapral? 

PK 2 
Drewniany krzyż przydrożny. 

W którym roku go ustawiono? 

PK 3 
Cmentarz mariawicki założony w latach 40. XX wieku. 

Ile krzyży znajduje się na bramie i furtce? 

PK 4 
Metalowo-drewniany krucyfiks przydrożny. 

Z ilu metalowych przęseł, zakończonych grotem, składa się ogrodzenie? 

PK 5 
Figura św. Anny z 2003 r., ufundowana przez wdzięcznych parafian i ks. proboszcza. 

Jakie wydarzenie miało miejsce w 2003 roku? 

PK 6 
Strażnica OSP Długa Kościelna. 

Ile toporków znajduje się na balustradzie? 

PK 7 
Kościół Katolicki Mariawitów p.w. Przenajświętszego Sakramentu z 1907 r. 

Ile monogramów IHS znajduje się na bramie i furtce? 

PK 8 
Pomnik przyrody – głaz narzutowy. 

Ile słupków „chroni” głaz? 

PK 9 
Drewniany krzyż przydrożny. 

W którym roku go ustawiono? 

PK 10 
Prywatny, murowany budynek mieszkalny. 

Jakie zwierzę znajduje się na dachu? 

PK 11 
Prywatny, murowany budynek mieszkalny. 

Który rok widnieje na szczycie? 

PK 12 
Pomnik Powstańców Powstania Styczniowego 1863 roku ufundowany w 1960 r. 

W jakim mieście zmarł major? 

PK 13 
Łowisko specjalne w Halinowie Okręgu Mazowieckiego PZW. Smażalnia ryb. 

Ile liter znajduje się na południowej ścianie?  

PK 14 
Dzwon dziękczynny „August” z 1946 r. 

Jakiej świątyni? 

PK 15 
Drewniany krzyż misyjny z 1980 r. 

W jakim miesiącu odbyły się pierwsze misje? 

PK 16 
Głaz pamiątkowy z 1995 r. 

Za co wdzięczni? 
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