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Północne Mazowsze i południowe Podlasie nie obfitują w wielkie 
kompleksy leśne. W niektórych rejonach lasy są bardziej zwarte, 

w innych natomiast z dawnej puszczy pozostały jedynie fragmenty.  
Na zachód od środkowej Wisły szczególnie atrakcyjne przyrodniczo 
jest Pojezierze Gostynińsko-Włocławskie porośnięte borem sosno-
wym, a na wschodnim brzegu Wisły, poniżej Płocka, przyciąga tu-
rystów niezwykle malowniczy Brudzeński Park Krajobrazowy. Inny 
charakter mają ocalałe fragmenty Puszczy Zielonej, zamieszkanej  
od wieków przez Kurpiów.  Zwartym obszarem leśnym między Narwią 
a Bugiem jest Puszcza Biała; na jej zachodnim skraju leży Pułtusk, 
perła tego regionu. 

Rzeki przecinające mazowieckie puszcze i lasy, większe: Wisła, Na-
rew, Bug, i mniejsze: Skrwa, Pisa, Omulew, Orzyc i Liwiec, od wieków 
odgrywały niebagatelną rolę w transporcie, gospodarce i komunikacji. 
Jeszcze na początku ubiegłego wieku flisackie tratwy spływały nimi do 
Tczewa i Gdańska. Kamieńczyk i okolice były „wylęgarnią” retmanów 
– szeryfów flisackich konwojów.

Przysłowie mówi: „Im dalej na wschód, tym chleb ciemniejszy, 
wódka mocniejsza, a naród bardziej przyjazny”. Podlaski przełom Bugu 
to region, w którym stykają się obrządki katolicki i prawosławny – takie 
powojenne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej. Trochę zapomniane 
przez turystów, a przecież niezwykle atrakcyjne kulturowo i krajobra-
zowo. Ze stromego brzegu Bugu w pobliżu Łysej Góry widać na pół-
nocy rozległą Puszczę Mielnicką, a sam Mielnik, zapomniane miasto 
założone 575 lat temu, przenosi nas w krainę spokojnego bytu gdzieś 
na uboczu życia w pośpiechu.
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Gdyby się wznieść kilkaset metrów nad lustro środkowej Wisły, 
można by ujrzeć dwa zdumiewająco różne wizerunki tej rzeki. 

Na wschód od Płocka zachowuje ona charakter naturalny, rozlewa się 
szeroko, jak przed wiekami. Jej koryto zajmują liczne piaszczyste wyspy, 
zwane kępami, porośnięte wierzbami i topolami, zamieszkane przez 
liczne gatunki ptaków. Żerują i składają tam jaja: zimorodki, czajki, 
rycyki, ohary (kaczki norowe), czarne bociany, bieliki, czaple białe, 
mewy, rybitwy, sieweczki. Na zachód od dawnej stolicy Mazowsza Wisła 
zmienia charakter. Cofka Jeziora Włocławskiego wypełnia koryto roz-
szerzające się do ponad 2 km. Znikają wyspy, oddalają się od siebie 
brzegi: prawy – stromy i lewy – płaski. Ptaków nadal jest dużo. Żerują 
tam łabędzie, kormorany i bieliki. Pan Jarosław Borczyński, inżynier 
nadzoru z Nadleśnictwa Gostynin, opowiada: „Zimą zalew włocław-
ski dość późno zamarza. Na lodzie pojawiają się wędkarze i wyciągają 
małe jazgarze z przerębli. W czasie srogich zim wygłodniałe bieliki nie 
boją się ludzi i tuż za stołeczkami wędkarzy czatują na podarowane im 
rybki. Na własne oczy widziałem siedem tych drapieżników stojących 
w kolejce po żer”.

Lewy brzeg Wisły od Łącka do Włocławka zieleni się o każdej po-
rze roku. Sosny rosną na wydmach polodowcowych, ozach i kemach, 
a wśród nich błyszczą tafle 63 jezior. Pojezierze Gostynińsko-Włocław-
skie to najbardziej wysunięte na południe skupisko jezior, które powsta-
ło w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Największe na Mazowszu 
Jezioro Zdworskie ma powierzchnię 360 ha (10 km linii brzegowej). 
Chroniąc walory przyrodnicze tych obszarów, w 1979 roku utworzono 
na lewym brzegu Wisły Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, 
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Zalew Włocławski na Wiśle; w tym miejscu jest szeroki na 2 km

Przystań nad jeziorem Łąckie Duże
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a dziewięć lat później – Brudzeński Park Krajobrazowy na prawym 
brzegu rzeki. Malownicza kotlina Wisły, lasy, jeziora oraz zabytki histo-
ryczne sprawiają, że region ten jest niezwykle atrakcyjnym miejscem od-
poczynku dla mieszkańców dużych miast, zwłaszcza Warszawy i Łodzi. 
Jest to istny raj dla rowerzystów. Gęsta sieć ścieżek rowerowych pozwala 
na przemieszczanie się od jeziora do jeziora i wzdłuż wyznaczonego 
szlaku w rezerwacie „Dąbrowa Łącka” dookoła jeziora Łąckie Duże. 

Od Łącka do Sannik

Siedziba Nadleśnictwa Łąck mieści się niedaleko centralnego ron-
da w Łącku, przy ul. Lipowej. Lipowa, bo rosną przy niej lipy, drze-
wa wiekowe, ponadstuletnie, zakwalifikowane jako pomniki przyrody. 
Nieopodal alei lipowej przycupnęła wyłuszczarnia szyszek. Drewniana, 
zmodernizowana w 2015 roku budowla, pochodząca z lat 50. XX wie-
ku, służyła jako magazyn szyszek, a stojący obok murowany budynek 
powstał w 1921 roku. Wszystkie znajdujące się w nim niemal stuletnie 
urządzenia nadal są sprawne. Jeszcze 15 lat temu wyłuszczarnia pracowała 

Pomnik przyrody „Aleja Drzew” w Nadleśnictwie Łąck
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pełną parą, ale Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi po-
stawiła na nowoczesność i wybudowała nowy obiekt (łącznie z bankiem 
genów) w Nadleśnictwie Grotniki w okolicy Zgierza. Stareńka łącka 
wyłuszczarnia służy dziś jako obiekt edukacyjny. Jej sprawne urządzenia 
raz na dwa lata są uruchamiane. Pracownicy nadleśnictwa oprowadzają 
uczniów i studentów po obiekcie i zapoznają ich z technologią wydo-
bywania nasion.

Ale nie jest to jedyna forma działalności edukacyjnej Nadleśnictwa 
Łąck. Od 1995 roku zajmuje się ono edukacją ekologiczną. W 2013 
roku oddano w nim do użytku Izbę Edukacji Leśnej „Lipowa Ostoja”. 
Zajęcia są podzielone na dwa etapy: warsztaty na miejscu i wycieczki 
w teren ścieżką dydaktyczną. Odbiorcami wiedzy o lesie, przyrodzie, 
zwierzętach i roślinach są tam przedszkolaki, uczniowie podstawówek 
i gimnazjów, grupy PTTK, seniorzy z uniwersytetu trzeciego wieku 
– rocznie ponad 5000 osób. 

Izba Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Łąck
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W Łącku warto odwiedzić Państwowe Stado Ogierów. Na początek 
odrobina zapisanej historii tego obiektu. „Państwowe Stado Ogierów 
powstało w 1923 roku na mocy decyzji Prezydenta R.P. jako jedno 
z pierwszych w niepodległej Polsce. Zasadniczym zadaniem Stada jest 
służenie polskiemu rolnictwu przez podnoszenie jakości hodowanych 
koni. Drogą do tego jest pozyskiwanie i utrzymywanie ogierów różnych 
ras i typów najwyższej jakości hodowlanej, organizacja imprez jeździec-
kich i hodowlanych itp.”.

Stado Ogierów w Łącku oferuje turystom zwiedzanie stajni i za-
bytkowej powozowni, indywidualną i grupową naukę jazdy konnej 
oraz przejażdżki wierzchem, bryczkami i saniami po leśnych duktach 
wytyczonych wspólnie z nadleśnictwem. A jest gdzie pojeździć; łąckie 
lasy zajmują 46% powierzchni gminy.

Jacek Śluborski, koniuszy Stada, oprowadza mnie po swoim go-
spodarstwie: „Pracuję tu 33 lata i kocham to zajęcie. W Polsce, oprócz 
Łącka, jest kilka stad ogierów: Sieraków, Gniezno, Książ, Starogard 
Gdański, Kętrzyn. Dwa ostatnie w 2003 roku przyłączono organiza-
cyjnie do Łącka. Na turystach robią wrażenie zabytkowe stajnie (trzy 
i 81 boksów), kuźnia, powozownia. W latach 80. XX wieku ogierami 

Jeden z ogierów z opiekunem Jackiem Śluborskim w stajni Stada Ogierów w Łącku
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zajmowało się 45 masztalerzy. Dzisiaj sześciu opiekuje się 48 ogierami. 
Ogierów jest dużo mniej niż przed laty, bo zmniejszyła się liczba klaczy 
do inseminacji. Każdego roku robimy tzw. remont stada. Stare ogie-
ry odkupują miłośnicy jazdy konnej. Nigdy nie sprzedajemy naszych 
»emerytów« na mięso. Mamy 22–25-letnie ogiery. Zakładamy siodła 
i jeździmy na plac treningowy, do okolicznych lasów”.

Niemałe wrażenie robi powozownia, w której zgromadzono zabyt-
kowe pojazdy, o dziwo – wszystkie „na chodzie”. Odrestaurowane prezy-
denckie lando pochodzi z roku 1870. Ma rozsuwany dach, podnoszone 
szyby i mistrzowsko wykończone detale. Wypożyczane jest jako ślubna 
karoca, do której zaprzęga się dwa lub cztery konie. Zaparkowany obok 
pojazd ma zupełnie inny charakter – jest to ponadstuletni karawan o nie-
powtarzalnej snycerce, także używany w razie potrzeby. Waży prawie 
dwie tony, więc zaprzęga się doń cztery konie. W powozowni można też 
podziwiać dobrze zakonserwowaną uprząż szorową, siodła i chomąta.  

Tuż nad brzegiem jeziora Łąckie Duże (powierzchnia 61 ha, głę-
bokość 7 m), na kilkumetrowym wzniesieniu stoi Biały Dworek. Ongiś 

Zabytkowy karawan w powozowni Stada Ogierów w Łącku
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mieszkali w nim pracownicy pobliskiego zespołu pałacowo-parkowego, 
ogrodnik i służba. Po II wojnie światowej zajmowały go osoby zatrud-
nione w Stadzie Ogierów. Dziś jest to obiekt turystyczny, można go 
wynająć na przyjęcia, imprezy, można w nim także przenocować.

Po drugiej stronie jeziora, na terenie rezerwatu „Dąbrowa Łącka” 
(jednego z sześciu w nadleśnictwie), lśni nową elewacją kaplica pw. 
Piotra i Pawła z roku 1873. Należy ona do zbudowanego w tamtym 
czasie pałacu, w którym mieszkał Robert Fuhrman, łowczy cara Alek-
sandra III i właściciel dóbr łąckich. Budowla przypomina willę włoską; 
jest piętrowa, z ośmioboczną, czterokondygnacyjną wieżą. Wewnątrz 
mieszczą się sala balowa, biblioteka i prostokątny salon, na którego 
ścianach za szkłem wiszą pastelowe portrety kobiece. Eklektyczny pa-
łacyk projektu Kornela Gabrielskiego jest otoczony 20-hektarowym 
parkiem krajobrazowym z XIX wieku, z głównymi alejami: kasztanową 
i grabową. Przez ten obiekt przewijały się ciekawe postacie. W końcu 
lat 30. XX wieku marszałek Edward Rydz-Śmigły wraz z żoną Martą 
spędzał lato nad Jeziorem Łąckim. 7 i 8 września 1939 roku w pałacyku 
zatrzymał się gen. Władysław Anders, dowódca Nowogrodzkiej Brygady 
Kawalerii. Po II wojnie światowej obiekt przejął Urząd Rady Mini-
strów (od 1947 do 1950 roku); w Łącku wypoczywał wtedy premier 
Józef Cyrankiewicz. Później zarządcą pałacu został Fundusz Wczasów 
Pracowniczych, który ponadstuletnią willę doprowadził do rozpacz-
liwego stanu. Gdyby nie transformacja ustrojowa w 1989 roku, nie 
wiadomo, co stałoby się z tym budynkiem. Następni właściciele, Jan 
Kulczyk, Dariusz Miłek i ostatnio Zygmunt Solorz-Żak, zadbali o po-
siadłość i jest ona obecnie w dobrym stanie. Przynajmniej tak mogłem 
to ocenić przez teleobiektyw, z przeciwnego brzegu jeziora. Z wejściem 
do pałacyku są kłopoty.

Opisane wyżej miejsca przyciągały filmowców z Warszawy 
i Łodzi. Przy kapliczce Jerzy Hoffman, reżyser Ogniem i mieczem, 
umieścił scenę pojedynku Michała Wołodyjowskiego z Bohunem, 
a w jeziorze Łąckie Duże zażywała kąpieli filmowa Helena Kurcewi-
czówna. W 1960 roku pałac „zagrał” w filmie Szatan z siódmej klasy. 
W 1967 roku kręcono tam dwa odcinki serialu Stawka większa niż życie, 
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Biały Dworek nad jeziorem Łąckie Duże

Eklektyczny pałacyk nad jeziorem Łąckie Duże
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z Hansem Klossem i Hermannem Brunnerem. Tam też rozgrywały się 
sceny z filmów: Tajemnica Enigmy, Pościg, Szwadron i Cwał.

Wodami jeziora, którego brzegi uwieczniono w wielu filmach, za-
rządza Nadleśnictwo Łąck, zarybia je i gospodaruje na nim. Złowić tam 
można: karpia, suma, szczupaka, sandacza, lina, węgorza, płoć, leszcza 
i karasia. Między jeziorami Łąckie Małe i Łąckie Duże w 1990 roku 
powstał rezerwat „Dąbrowa Łącka”. Zachowano w nim liczne zbiorowi-
ska roślinne o naturalnym charakterze: bory mieszane, grądy, łęgi, olsy 
i 170-letnie drzewostany dębowe. Turysta ma wszędzie dostęp, dotyczy 
to zwłaszcza osób poruszających się po dobrej jakości ścieżkach rowe-
rowych: Łąck–Wisła, 35 km; Łąck–Miałkówek, 30 km; Łąck–Gąbin, 
30 km i Łąck–Dobrzyków, 25 km.

Na terenie nadleśnictwa znajduje się jeszcze jedno niezwykłe miej-
sce. Wieś Sanniki, leżąca 30 km na południowy wschód od Płocka, 
w latach 1200–1462 była własnością książąt mazowieckich; potem 
Kazimierz Jagiellończyk włączył ją do Korony. Podobno jej nazwa 

Rezerwat „Dąbrowa Łącka”
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pochodzi od głównego zajęcia mieszkańców – wyrobu sań dla księcia 
i jego płockiego dworu. Przez cały XVI wiek starostwo sannickie nale-
żało do rodu Szydłowieckich, wiek później – do rodziny Gostomskich, 
a przez dwie początkowe dekady XVIII wieku rządził w nim Jerzy Po-
tocki. W latach 1784–1856 Sanniki były własnością rodziny Pruszaków. 
Tu warto się zatrzymać.

Tomasz Tadeusz Pruszak herbu Leliwa (1724–1808), kasztelan gdań-
ski, pułkownik wojsk koronnych i senator Rzeczypospolitej, około 1793 
roku wybudował w sannickich dobrach neoklasycystyczny pałac. Jako 
samotny i bezdzietny stary kawaler przekazał majątek bratankowi, Alek-
sandrowi Pawłowi Pruszakowi. Syn Aleksandra, Konstanty (1808–1852) 
był jednym z najbliższych przyjaciół Fryderyka Chopina. 

Chopin przyjechał do sannickiej willi, letniej rezydencji Prusza-
ków, w 1828 roku, w celu podratowania zdrowia. Spędził tam dwa 
miesiące. Nie tracił czasu. Ukończył Trio g-mol i Rondo C-dur, brał 
udział w dożynkach… i romansował z guwernantką Pruszaków. Kiedy 
okazało się, że panna jest w odmiennym stanie, podejrzenie padło na 
Chopina. Podobno jednak „sprawcą” był inny kawaler, ale – co ciekawe 
– Fryderyk został ojcem chrzestnym dziecka. Ile w tych opowieściach 
prawdy, a ile plotki – nie dowiemy się nigdy. 

Fragment pałacu w Sannikach
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Od 2010 roku pałac nosi nazwę Europejskiego Centrum Artystycz-
nego im. Fryderyka Chopina. Każdego roku, od lutego do października, 
odbywają się w nim koncerty chopinowskie z udziałem znakomitych 
pianistów. Towarzyszą im wernisaże, warsztaty artystyczne oraz spotka-
nia poetyckie, jazzowe, organowe i poezji śpiewanej. 

Na sannickiej ziemi panuje dobra aura do kultywowania ludowego 
dziedzictwa, czego przykładami są choćby istniejące od 1953 roku Regio-
nalny Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki” oraz Kapela Ludowa „Sanniki”.

Sosny, jeziora, sosny

W Nadleśnictwie Gostynin lasy zajmują ponad 16 tys. ha. Są to 
zwarte siedliska borowe i mieszane (sosna stanowi 92%), ciągnące się 
kilometrami, „okraszone” czystymi jeziorami: Białym, Sumino, Lu-
cieńskim, Przytomnym. 

W średniowieczu te tereny należały do książąt płockich, a historia 
Gostynina sięga 1382 roku, kiedy uzyskał on prawa miejskie. Podobno 
nazwa grodu wywodzi się od słowa „gościnność” – miejscowa ludność 
z otwartym sercem przyjmowała strudzonych kupców wędrujących 
w stronę Płocka. Zapewne nie czyniła tego bezinteresownie, ale i nie 
zdzierała z nich skóry. Nad Gostyninem górował zamek, w którym 
w 1611 roku więziono cara Wasyla Szujskiego wraz z rodziną. Krótko 
tam przebywał, po roku zszedł z tego świata. Pochowano go pod bramą 
wjazdową, potem jego szczątki zawieziono do Warszawy. W 1635 roku, 
za króla Władysława IV, wywieziono je do Moskwy. To bodaj jedyny 
przypadek w burzliwych dziejach stosunków polsko-rosyjskich, kiedy 
Moskal, zarazem władca, zakończył żywot w Rzeczypospolitej; zazwy-
czaj to Polacy ginęli na Syberii czy Łubiance.

Jeszcze kilka lat temu gostyniński zamek był w ruinie. Ostały się 
wieża i XIX-wieczny kościół ewangelicki. Zamożny sponsor dobudował 
do nich hotel z restauracją. Miejscowi nazywają ten budynek Domkiem 
Barbie, z powodu barwy. U podnóża wzgórza zamkowego, na Skrwie 
Lewej, znajduje się niewielki staw, pozostałość po zamkowym młynie. 
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Przed II wojną światową na Skrwie Lewej i Osetnicy było ponad 
20 spiętrzeń młyńskich, przy których pracowały młyny i tartaki.

Ślady pierwszej osady znajdują się jednak w innym miejscu, kilo-
metr na północ. To niepozorne wzgórze, porośnięte państwowym lasem, 
jest zwane przez miejscowych Łysą Górą. Teren dawnego podgrodzia 
zajmuje obecnie zabytkowy cmentarz. 

Do 1942 roku jedną czwartą obywateli Gostynina stanowili Żydzi. 
Wszystkich zamordowano w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem, 
w mieście nie pozostał po nich nawet ślad. Porozbijane macewy z kir-
kutu posłużyły do budowy leśnej drogi do garaży Wehrmachtu. Pięć 
lat temu ciężarówka steyer wywożąca drewno do tartaku zaryła się ko-
łami w piasku i odsłoniła zniszczone tablice z hebrajskimi napisami. 
Dzięki miłośnikom historii ze Stowarzyszenia Tradytor powstanie z nich 
na dawnym cmentarzu pomnik upamiętniający miejsce pochówku 
gostynińskich Żydów.

Odbudowany zamek w Gostyninie
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Na ziemi gostynińskiej pozostały liczne ślady powstań narodowych 
z XIX wieku. Jedno z takich miejsc, w Gaśnie, znajduje się na terenie 
nadleśnictwa. Obok wykutego w piaskowcu pomnika leśnicy z Gostyni-
na ufundowali tablicę. Napis na niej głosi: „W dniu 12 marca 1863 roku 
między Lucieniem a Gaśnem miała miejsce największa bitwa Powstania 
Styczniowego w powiecie gostynińskim. Na stacjonujące w Lucieniu 
oddziały Józefa Łakińskiego napadły przeważające wojska rosyjskie. Po-
wstańcy wycofali się przez lasy gostynińskie do Gaśna. Na skraju wsi, 
przy forsowaniu grobli nad stawem i rzeczki, miała miejsce kilkugodzin-
na bitwa. Część powstańców zginęła na grobli, część utonęła w stawie, 
nieliczni z dowódcą wycofali się do Iłowa. 49 bohaterów zginęło. Władze 
rosyjskie zakazały upamiętnienia pochówku nawet krzyżem. W pamię-
ci mieszkańców miejsce mogiły przetrwało przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. W latach 1918–1939 upamiętniała bohaterów kapliczka 
zniszczona przez Niemców w czasie II wojny światowej. W 1963 roku 
wybudowano pomnik wraz z tablicą pamiątkową. Obecna forma pomni-
ka pochodzi z 1988 roku. Renowacji jego dokonano z okazji 150-lecia 
Powstania”. Miejsce na śródleśnej polanie jest zaciszne, spokojne, godne 
refleksji i upamiętnienia młodych ludzi poległych za Polskę.

Pomnik powstańców styczniowych w Gaśnie
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Na północ od Gostynina, za jeziorami Lucieńskim i Białym, 
aż do samej Wisły, a wzdłuż niej do Włocławka, ciągną się lasy. Zado-
mowiły się w nich łosie (podobno wędrują aż z Puszczy Kampinoskiej), 
jest też sporo jeleni, saren, dzików i lisów, o bobrach nie wspominając. 
Wyjątkowo rozległe powierzchniowo są rezerwaty leśne; ma to niezwy-
kle ciekawe wyjaśnienie. Otóż na początku lat 80. XX wieku ówczesne 
władze zamierzały w Karolewie nad Jeziorem Włocławskim wybudować 
elektrownię atomową. Dla okolicznych lasów stwarzałoby to zagrożenie, 
bowiem trzeba by było wyciąć ogromne połacie lasu – setki hektarów 
– pod liczne przesyłowe linie energetyczne. Mało tego, Wisła w tam-
tych latach była bardzo zanieczyszczona. Dodatkowe zrzuty podgrzanej 
wody z elektrowni do Jeziora Włocławskiego spowodowałyby katastrofę 
ekologiczną. Ornitolodzy, wędkarze i leśnicy załamywali ręce. Lokalne 
społeczeństwo było negatywnie nastawione do pomysłu. Miejscowi przy-
rodnicy wpadli na pomysł utworzenia w tym rejonie kilku rezerwatów 
o dużej powierzchni, z rozległymi otulinami. Mieli nadzieję, że decydenci 
w Warszawie opamiętają się i zostawią w spokoju największy kompleks 
leśny na Mazowszu – zwarty bór sosnowy ciągnący się na wydmach  
w pradolinie Wisły od Gąbina do Włocławka na długości 55 km. 
Po zmianach ustrojowych w 1989 roku nikt już nie myślał o „atomówce” 
nad Wisłą, ale leśnicy zostali z rozległymi rezerwatami. Na dobrą sprawę 
należałoby je okroić o cztery piąte, ale na to nie chcą się zgodzić władze 
RDOŚ (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska). 182-hektarowy  
Rezerwat „Kresy” – zdaniem leśników – można zamknąć w 30 ha,  
aby chronić torfowiska i stare drzewostany sosnowe z jałowcem i trzcinni-
kiem w podszycie. Kilka lat temu podczas gradacji brudnicy RDOŚ wy-
jątkowo zgodziła się na opryski. Gdyby nie te zabiegi, rezerwat zniknąłby. 
„Na tym obszarze gradacje zawsze występowały. Kroniki podają, że w cza-
sie, gdy Władysław Jagiełło szedł z rycerstwem pod Grunwald, całe po-
łacie lasów gostynińskich były zjedzone przez szkodnika. A w 1938 roku 
wąskotorówka do Duninowa i Kowala ślizgała się po torach obsadzonych 
przez barczatkę sosnówkę” – opowiada inżynier Borczyński.

Po rozbiorach Nowy Duninów oraz okoliczne wioski i lasy stały się 
dobrami rodziny von Ike (nazwisko Duninowskich przyjęła później). 
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W drugiej połowie XIX wieku baron von Ike prowadził w lasach  
gospodarkę planową. Posługiwał się operatami z mapami. Jeśli wyciął 
kilka hektarów drzew na wiosnę 1900 roku, to do wiosny 1902 musiał 
odnowić las. W oddziale 128 są jeszcze tak zwane sosny baronowe li-
czące około 160 lat. Stanowią one zbiorowy pomnik przyrody. Podczas 
planowanych cięć te stare drzewa pozostają do następnej kolei zrębów. 
Mogą dożyć i 200 lat. Przeważają drzewa 40–60-letnie, sosny cenione 
przez odbiorców – drobnosłoiste, zdrowe. 

W drodze z Gostynina do Duninowa, w zakamarkach leśnych na-
potykamy stawy bobrowe zajmujące około 20 ha. Dzięki działalności 
bobrów powstało wiele zbiorników retencyjnych, ale – niestety – te 
zwierzęta niszczą siedliska dębowe nad rzekami. Leśnicy chronią drzewa, 
zakładając siatkowe osłony. Tak właśnie wyglądają ostępy w okolicach 
Grodzisk. Kiedyś były tam łąki, ale rodziny bobrów powycinały olszyny 
i łoziny, a następnie zbudowały tamę szeroką na 3 m. Powstało płytkie 
jezioro, a drogę, którą wywożono surowiec z lasu, zastąpiła szeroka na 
1,5 m grobla, pocięta korytarzami. 

Rezerwat „Kresy”
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Rozlewiska w okolicach Grodzisk to robota bobrów

Młode dęby chronione przez leśników przed bobrami



• 25 •

Pojezierze nad Wisłą

Nowy Duninów wsławiła jedna z pierwszych w Królestwie Polskim 
cukrowni – Leonów – utworzona w 1846 roku przez Ferdynanda Ike-Du-
ninowskiego. W roku 1866 zarządcą spółki został Leon Epstein. Podczas 
kampanii firma zatrudniała 700 robotników. Kolejka wąskotorowa, port 
na Wiśle i barki zapewniały sprawny transport buraków. Rodzina  
Ike-Duninowskich nie ograniczała się do cukrownictwa – budowała 
cegielnie, tartaki, gorzelnie, młyny, prowadziła hodowlę rasowych koni 
i bydła, zarybiała stawy. Ostatni właściciel dóbr, oficer Wojska Polskiego, 
został zamordowany w Katyniu. Legenda głosi, że przed 1939 rokiem 
baron zakopał w okolicznych lasach kolekcję zabytkowej broni. Po zacnej 
i przedsiębiorczej rodzinie w Duninowie nad Wisłą pozostały trzy pała-
cyki. Jeden z nich znajduje się w rękach prywatnych. Jest to neogotycki 
zabytek z 1840 roku, z czterokondygnacyjną wieżą od wschodu. Po woj-
nie mieścił się w nim hotel PTTK, potem działało kino, a w 1990 roku 
trafił do prywatnego właściciela. Drugi, pokaźny, dwukondygnacyjny, 
jest w ruinie. W czasach PRL znajdowała się w nim szkoła, a po trans-
formacji za grosze kupił go jakiś obywatel, który wziął kredyt i zniknął. 
W trzecim murowanym obiekcie, też podupadającym i należącym do 
gminy, mieszka kilka rodzin.

Neogotycki pałac z 1840 roku w Nowym Duninowie
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Skrwa w okolicy Robertowa

Leśniczówka we wsi Choinek liczy ponad 90 lat
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W Nadleśnictwie Gostynin wyjątkowym i cennym zabytkiem jest 
budynek leśniczówki we wsi Choinek. Jest on równy wiekiem Lasom 
Państwowym – powstał w 1924 roku, więc ma ponad 90 lat. 

Brudzeński Park Krajobrazowy – Szwajcaria Płocka

Patrzących z Duninowa na prawy brzeg Wisły zaskakuje kraj -
obraz. Zalesione, wznoszące się 50–60 m nad poziomem rzeki wzgórza 
to skutek działalności lodowca. A wędrowiec zagłębiający się w dolinę 
Skrwy ogląda strome stoki, do których nigdy nie dociera słońce – śnieg 
leży tam do maja. 

Brudzeński Park Krajobrazowy utworzono w 1988 roku. Jego po-
wierzchnia to tylko 31 km2, z otuliną – 44 km2. Park obejmuje dolinę 
Skrwy (Prawej) tuż przy ujściu do Wisły; 66% jego obszaru zajmują lasy, 
w większości należące do Nadleśnictwa Płock. Osią BPK jest Skrwa, 
dopływ Wisły, o długości 114 km (26 km w Parku). Rzeka ma charak-
ter naturalny: meandruje, rozlewa się, podcina skarpy, a w okolicach 
wsi Robertowo przypomina górski potok. Głazy i żwirowiska kamien-
ne tworzą 30-centymetrowe progi. Na długości 3 km Skrwa wije się 
jak żmija. Zbliżone do siebie zbocza tworzą wąwóz głęboki na 30 m. 
W dolnym biegu, niedaleko ujścia do Wisły, rzeka się uspokaja, staje 
się głębsza, zwiększa się ilość roślinności wodnej; pojawiają się, między 
innymi rdestnice i grążel żółty. 

Na 19 lat przed utworzeniem BPK uruchomiono we Włocławku 
elektrownię wodną o mocy 160 MW. Zbiornik, ciągnący się aż do 
Płocka, zmienił krajobraz doliny Wisły. Mapy sprzed lat pokazują, jak 
wyglądało ujście Skrwy przed spiętrzeniem Wisły. Trzy meandry Skrwy 
zostały zatopione, podobnie jak dwa spiętrzenia młyńskie, w Cierszewie 
i Biskupicach. Na rzece pracują dziś cztery małe elektrownie wodne, 
a najnowocześniejsza i największa z nich znajduje się w Radotkach. 
Jej właścicielem jest Mieszko Ogończyk-Mąkowski, właściciel płockiej 
firmy handlującej chemią przemysłową. Przed laty jego rodzice byli wła-
ścicielami młyna w Radotkach, ale go sprzedali. Po latach syn odkupił 
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Leśne wąwozy w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym

Elektrownia wodna w dawnym młynie w Radotkach
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i w ciągu trzech lat wyremontował rozsypujący się budynek starego mły-
na i spiętrzenie wodne. „On był w bardzo złym stanie. Odnowiłem go 
według uzgodnień z konserwatorem zabytków. W elewacji znalazły się 
nawet cegły z lat 20. XIX wieku. Elektrownia wodna będzie miała moc 
75 KW, a nowe turbiny pochodzą od polskiego producenta ze Świecia. 
W budynku znajdzie się miejsce na wypożyczalnię kajaków, bo ta rzeka 
przyciąga coraz więcej miłośników takiej turystyki, oraz na magazyn 
ekologicznej żywności” – opowiada pełen zapału i energii pan Miesz-
ko. A nie jest to jedyny jego pomysł na ożywienie tego atrakcyjnego 
przyrodniczo terenu; na wakacje zamierza przyciągnąć dzieci i młodzież 
z pobliskiego Płocka. Ruszyły półkolonie, za rok będą kolonie i spływy 
kajakowe. Jest już gotowy 12-metrowy basen z rozsuwanym dachem 
i jacuzzi; powstaną hotelik dla 30 osób i niewielka stadnina. Wszystko 
pod hasłem „Bliżej natury – lato urwisów”.

Siedziba Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, który wchodzi 
w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, znajdu-
je się w Murzynowie nad Wisłą. Jego szef, pan Ludwik Ryncarz, był 
moim przewodnikiem po Parku. Przed powstaniem BPK w 1974 roku 

Turbina elektrowni wodnej o mocy 75 KW
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powołano w Murzynowie Mazowiecki Ośrodek Geograficzny Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.  
Od początku placówką kierował dr Witold Lenart, a pobliskim muzeum, 
głównie etnograficznym, zarządzał prof. Jacek Olędzki, etnograf, antro-
polog i etnolog. Nazwa miejscowości – Murzynowo – wiąże się z me-
teorologią, w tym miejscu bowiem, nad wysoką (40 m) prawobrzeżną 
skarpą Wisły kłębią się chmury napływające od północnego zachodu. 
Dawniej mówiono, że się murzy, czyli chmurzy, mgli. W Polsce jest sie-
dem miejscowości o podobnych nazwach, wszystkie leżą przy dolinach 
dużych rzek: Wisły, Warty i Noteci. Z Murzynowem był związany także 
Stanisław Murzynowski (1528–1553), potomek dawnych właścicieli 
Murzynowa, autor pierwszej Ortografii polskiej i pierwszego polskiego 
tłumaczenia Nowego Testamentu. Zmarł młodo, a mógłby jeszcze wiele 
dokonać. Jego imieniem nazwano Muzeum Geografii Historyczno-Kul-
turowej zorganizowane przez prof. Jacka Olędzkiego. Obok stoi obelisk 
upamiętniający postać Stanisława Murzynowskiego.

Z Murzynowa prowadzi 4,5-kilometrowa dydaktyczna ścieżka 
ornitologiczna wytyczona i opisana między innymi przez służbę par-
kową; z przewodnikiem można ją pokonać w dwie godziny. Najlepiej 
wędrować w okresie lęgowym, w maju i czerwcu, albo w okresie ptasich 
wędrówek, w kwietniu i drugiej połowie września. Jest wtedy okazja 
poznania największej liczby gatunków ptaków. Ścieżka ornitologiczna 
najpierw prowadzi w górę Wisły, do wyspy na wysokości rezerwatu 
„Brwilno”. Na piaszczystej łasze, porośniętej drzewostanem mieszanym 
o gęstym podszycie, gniazduje 1000 par kormoranów i 50 par czapli 
siwej. Trasa kończy się niedaleko Cierszewa. W lesie, niedaleko ośrodka 
rekreacyjno-szkoleniowego, zawieszono na sosnach kilkanaście budek 
dla nietoperzy. Drugi ciekawy szlak to ścieżka przyrodniczo-leśna w re-
zerwacie „Sikórz”, z ośmioma tablicami informacyjnymi. Przygotowały 
ją Nadleśnictwo Płock i Zarząd Parków Krajobrazowych. 

W Brudzeńskim Parku Krajobrazowym zasmucają dwa miejsca. 
„Antonówka” w Brwilnie, duży, piętrowy drewniany budynek w stylu 
zakopiańskim z 1828 roku, stoi pusty na skarpie wiślanej i niszczeje. 
Kiedyś znajdował się w nim ośrodek wypoczynkowy dla kleryków,  
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obecnie pozostaje w gestii starostwa. Zabyt-
kowy park też jest zaniedbany. W bardzo 
złym stanie jest również dawny Dom Pra-
cy Twórczej w lesie niedaleko Cierszewa.  
W latach 90. XX wieku Towarzystwo  
Naukowe Płockie zamierzało postawić tam 
swoją letnią siedzibę, ale z jakichś powodów 
budowy nie skończono.

Ale koniec smutków! Każdej wiosny, 
na przełomie kwietnia i maja, w 40-hekta-
rowym rezerwacie „Brudzeńskie Jary” moż-
na podziwiać śnieżnobiałe łany śnieżyczki 
przebiśniegu, wędrując po pagórach, wśród 
150-letnich dębów. Wokoło świeża zieleń, 
biel i głębokie jary! 

papierNia socZeWka

Na lewym brzegu Wisły, nieopodal Płocka, przycupnęła 
spora wieś – Soczewka. Jej nazwa prawdopodobnie wywodzi 
się od nazwiska Soczewka, jakie nosił właściciel XVI-wiecznego 
młyna w Radziwiu. Ozdobami nadwiślańskiego krajobrazu 
są sztuczne jezioro i rzeka Skrwa Lewa. Ta nieduża rzeka ma 
źródła na Równinie Kutnowskiej. Spiętrzono ją (i utworzono 
sztuczne jezioro) wtedy, gdy wioski Soczewka i Moździerz stały 
się osadami fabrycznymi, w połowie XIX wieku. Ciąg dalszy 
dziejów tego miejsca sprzed prawie 200 lat przytacza ksiądz 
Michał Marian Grzybowski w książce Soczewka. Dzieje osady 
i parafii wydanej w Płocku w 1994 roku. 

Papiernię „Soczewka” zbudowano w XIX wieku. Wzdłuż 
Skrwy Lewej, w kilku oddalonych od siebie osadach: Sapie, 

Budki dla nietoperzy umieszczone na sosnach 
w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym
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Moździerzu, Soczewce oraz wsi Socha powstały młyny i tar-
taki. Na początku XIX wieku te posiadłości były własno-
ścią Skarbu Państwa, a gospodarowali w nich dzierżawcy. 
W latach 1822–1828 osadę Soczewka oddano w wieczyste 
władanie papiernikom Janowi Raschowi i Antoniowi dal 
Trozzo. W 1825 roku w osadzie Socha rozpoczęto produkcję 
papieru. Podstawowym surowcem do jego wytwarzania były 
szmaty bawełniane, lniane i konopne. Cięto je, wsypywano 
do dołów i zalewano wodą z wapnem. Włókna umieszczane 
potem w kadziach stanowiły tzw. masę czerpalniczą, z której 
po odpowiednich zabiegach uzyskiwano papier.

W 1842 roku zakłady papiernicze za 22,5 tys. rubli 
kupił Jan Epstein, przemysłowiec, człowiek gruntownie wy-
kształcony, który wkrótce przekształcił czerpalnię-manufak-
turę w nowoczesny (na tamte lata) zakład, zatrudniający 600 
osób. W latach 80. XIX wieku Fabryka Papieru „Soczewka” 
zajmowała 29 murowanych i 14 drewnianych budynków. Jej 
właściciel zbudował domy dla urzędników i robotników fa-
brycznych, a nawet szpitalik i szkołę elementarną. Fabryka 
produkowała lepsze gatunki papieru, między innymi: papier 
wekslowy, dokumentowy, do akcji i obligacji, fotograficzny. 
Wyroby sprzedawano nie tylko w Kongresówce, ale i w całej 
Rosji, a nawet na Syberii, aż po Władywostok. Technologia 

Jezioro Soczewka 
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się zmieniła, papier zaczęto wyrabiać z drewna. Jako że w oko-
licy przeważały lasy, o surowiec nie było trudno; dowożono 
go do papierni kolejką wąskotorową. Na rzece Skrwie Lewej 
zbudowano elektrownię i utworzono sztuczne jezioro. Pra-
cownicy papierni marnie zarabiali – rocznie około 155 rubli. 
Dniówka dla mężczyzn wynosiła 35, dla kobiet – 25, a dla 
dzieci – 20 kopiejek (w tamtych latach, pod koniec XIX wieku, 
koszt dziennego utrzymania 5-osobowej rodziny wynosił 73 
kopiejki). Praca trwała 13 godzin, od godziny 6 do godziny 19. 
Dopiero w 1905 roku zatrudnieni wywalczyli ośmiogodzinny 
dzień pracy i wymusili na pracodawcy powołanie delegacji 
robotniczej – rodzaj dzisiejszych związków zawodowych.

W 1914 roku papiernię kupił Piotr Kasztelan, właściciel 
papierni na Ukrainie. Po 14 latach sprzedał ją spółce akcyjnej 
Papiernia „Soczewka”. Wkrótce nastąpił kres przemysłu na 
tych terenach. W 1932 roku „Soczewkę” wykupiła Mirkow-
ska Fabryka Papieru w Jeziornie pod Warszawą. Nowy wła-
ściciel zdemontował urządzenia i maszyny, po czym przeniósł  

Pozostałości dawnej papierni w Soczewce
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je do Jeziorny. Z czasem pofabryczne budynki ulegały dewasta-
cji; pozostały tylko resztki dawnej świetności papierni.

Soczewka jest obecnie wsią letniskową otoczoną lasami 
gostynińskimi. Siedliska borowe w 80% porasta sosna, gdzie-
niegdzie pojawiają się olsza i świerk. W czasie okupacji hitle-
rowskiej ten teren włączono do III Rzeszy; w latach 1940–1943 
niemieccy leśnicy zalesili 800 ha gruntów porolnych. 

Pan Wiesław Torbicki, leśniczy z 36-letnim stażem w La-
sach Państwowych, opowiada o zmianach w jego leśnictwie 

Żeremie bobrowe na rzece Skrwa Lewa w pobliżu Soczewki

Dzika rzeka Skrwa Lewa w okolicach Gostynina
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i przede wszystkim bobrów. Kiedyś przy wiślanych wałach żyły 
sobie dwie, trzy rodziny tych ssaków. Obecnie cała Skrwa, od 
Gostynina do Wisły, jest utkana bobrowymi tamami”. 

Należąca niegdyś do papierni elektrownia wodna jest 
obecnie własnością prywatną. Latem z pobliskiego Płocka zjeż-
dżają tam na wypoczynek tłumy ludzi. Dodatkową atrakcją jest 
bogate w ryby jezioro Soczewka ściągające tłumy do stanicy 
wędkarskiej. Jezior w pobliżu jest bez liku, każdy znajdzie tam 
coś dla siebie.

iNformacje praktycZNe

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Łodzi zbadała infra-
strukturę turystyczną na opisywanym terenie. W Łącku i okoli-
cy doliczono się ponad 800 miejsc noclegowych, w Gostyninie 
– 50. Baza noclegowa jest zróżnicowana. 

Na Pojezierze Gostynińsko-Włocławskie przyjeżdżają głów-
nie mieszkańcy Płocka i Gostynina, najczęściej nad jeziora, 
na dzień lub dwa dni. Większy napływ turystów przypada na 
sezon letni oraz wrzesień i październik (grzyby!).

Brudzeński Park Krajobrazowy
• Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy Cierszewo: pokój 1-oso-

bowy – 120 zł, 2-osobowy – 140 zł, 3-osobowy – 160 zł, 
4-osobowy – 180 zł, apartament – 220 zł, miejsca parkingo-
we bezpłatne. W ofercie są: jazda konna, spływy kajakowe, 
przejażdżki bryczką, usługi hotelarskie i gastronomiczne. 

Gostynin
• Zamek Gostynin: pokój 1-osobowy – 120 zł, pokój 2-oso-

bowy – 140 zł, apartament – 240 zł.

iN
fo

rm
ac

je
 p

ra
kt

yc
ZN

e



iN
fo

rm
ac

je
 p

ra
kt

yc
ZN

e

pa
pi

er
N

ia
 s

o
cZ

eW
ka

Pojezierze nad Wisłą

Łąck
• Biały Dworek nad jeziorem Łąckie Duże: 50 zł za osobę; 

także organizacja przyjęć i imprez.
• Hotel „Rusałka” nad Jeziorem Górskim, przy trasie z Łącka 

do Płocka: pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 140 zł. 
• Hotel „Dębowa Góra” nad Jeziorem Górskim: pokój 1-oso-

bowy – 149 zł, 2-osobowy – 179 zł, 3-osobowy z balkonem 
lub apartament – 229 zł, apartament z widokiem na jezioro 
– 399 zł; dodatkowa opłata za zwierzę: 50 zł – do 8 kg, 
70 zł – powyżej 8 kg. 

Płock 
Jest to największe miasto regionu i jego historyczne cen-
trum.
• Muzeum Diecezjalne, ul. Tumska 3A, jest otwarte (oprócz 

poniedziałków) w godz. 11.00–15.00, bilet – 10 zł. 
• Muzeum Mazowieckie, ul. Tumska 8, jest otwarte latem 

w godz. 10.00–17.00, zimą – w godz. 10.00–16.30; bilety: 
normalny – 8 zł, ulgowy – 4 zł. 

Sendeń Mały
• Schronisko młodzieżowe na północ od Łącka, noclegi: 

22–33 zł za osobę. 

Soczewka
• Liczne kwatery w cenie 20–80 zł za osobę. 

Stefanów
• Pensjonat i karczma „Babskie Jadło” przy drodze z Łącka 

do Gostynina – dania lokalne: kluski przecierane ze skwar-
kami i serem twarogowym, wyśmienite pierogi z różnorod-
nym nadzieniem; noclegi: pokój 2-osobowy ze śniadaniem 
– 170 zł. 
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Kurpie z Puszczy Zielonej

W dziele Puszcze polskie z 1920 roku Ferdynand Ossendowski 
(1878–1945), geograf, chemik, podróżnik i myśliwy, tak między 

innymi pisze o Kurpiach: „Nie każda dzielnica może pochwalić się tak 
zaszczytną i burzliwą historią, jak ziemia kurpiowska. Wytrzymali Kur-
piowie bowiem niezwykle silny napór Prus protestanckich, nie ulegli im 
jednak, jak to przydarzyło się niegdyś ich pobratymcom – Mazurom 
z Pojezierza, i nie oderwali się od Macierzy. Zająwszy w wieku XIII 
swoje puszcze, stali się Kurpie ludźmi książęcymi, a potem królewski-
mi, i nie zaznali ciężkiej ręki nie zawsze »ludzkiej« szlachty. Z tego to 
powodu znaleźli się Kurpie w znacznie lepszych warunkach społeczno- 
-gospodarczych niż reszta ludności starego Mazowsza, co wytworzyło 
odrębność ich typu i charakteru, osobną gwarę i obyczaje”.

Około 400 lat temu do słabo zaludnionej Puszczy Zielonej, wcześniej 
zwanej Zagajnicą, wprowadzili się licznie głównie Mazowszanie. Ludzie 
spoza Puszczy nazwali ich Kurpiami, od określenia butów („kurpsie”), 
które wykonywali z lipowego łyka. Gleby były tam liche, porośnięte sosną, 
więc przybysze żyli głównie z lasu. Zajęli się bartnictwem, smolarstwem, 
myślistwem, rybołówstwem oraz wydobywaniem i obróbką bursztynu.

Od rezerwatu do rezerwatu, od bartnika do bursztynu 

Nadleśnictwo Myszyniec znajduje się na terenie Puszczy Kurpiow-
skiej, zwanej również Puszczą Zieloną. Jest to fragment olbrzymiego kom-
pleksu leśnego, a właściwie jego resztki, między Mazurami na północy 
a Narwią na południu oraz Pisą na wschodzie a Orzycem na zachodzie. 
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„Co się zmieniło w Nadleśnictwie Myszyniec w ciągu ostatnich 
30–40 lat?” – pytam jego szefa, inżyniera Andrzeja Głuszkę. – „Sporo. 
Poprawiła się infrastruktura i warunki pracy. Jeszcze do niedawna były 
tu leśniczówki i gajówki drewniane, z malutkimi ganeczkami. Sławojki 
[wolnostojące drewniane toalety – przyp. red.] były na zewnątrz, wodę 
brało się ze studni. Dopiero w latach 70. XX wieku doprowadzono tu 
elektryczność. Teraz pracujemy i mieszkamy w zdecydowanie lepszym 
otoczeniu. 60% kadry ma wyższe wykształcenie. Za mojej kadencji 
wiele osób ukończyło studia. Zdecydowanie lepiej wygląda edukacja 
leśna, w tym udostępnianie Lasów Państwowych obywatelom”.

Trzeba wierzyć słowom nadleśniczego, ale warto to sprawdzić. W le-
śnictwie Serafin rządzi Robert Kubeł. Jest „pniokiem”, czyli tutejszym. 
Jedziemy do rezerwatu przyrody „Torfowisko Serafin” o powierzchni 
ponad 180 ha. Jeszcze na początku XX wieku było tam zarastające je-
zioro, co dokumentuje fotografia z 1906 roku przedstawiająca rybaka 

Lasy w okolicach Myszyńca



Kurpie z Puszczy Zielonej

Leśniczy Robert Kubeł przy dębie papieskim posadzonym obok leśnictwa Serafin 

Rosiczka okrągłolistna – gatunek rosnący w rezerwacie „Torfowisko Serafin”
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udającego się dłubanką na połów. W celu osuszenia podmokłych łąk 
w połowie XIX wieku przeprowadzono roboty melioracyjne, w wyniku 
których zbiornik się spłycił, zarósł i zniknął. Jest to szczególne środo-
wisko przyrodnicze, z chronionymi gatunkowo roślinami: storczykiem 
krwistym, rosiczką okrągłolistną, reliktowymi mchami, turzycą siwą 
i żurawiną błotną. „Serafin” jest ostoją ptactwa, żyją tam między inny-
mi: derkacz, trzcinniczek, brzęczek, kulik, żuraw i cietrzew. 

Na torfowisku wykopano zbiornik retencyjny o powierzchni 1,8 ha. 
Nadleśnictwo zarybiło go karpiami i linami. Obok zbiornika w głąb 
rezerwatu wiedzie ścieżka przyrodnicza. Jednokilometrowa drewniana 
kładka, zbudowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

W lipcu 2002 roku przez leśnictwo Serafin przeszedł potężny hura-
gan, ten sam, który w kilka godzin później w Nadleśnictwie Pisz powalił 
las na powierzchni 12 tys. ha. Na obszarze leśnictwa Serafin zniszczył on 
1300 ha, a całkowicie wylesił 156 ha. Uprzątnięto 53 tys. m3 powalonych 

Kładka prowadząca w głąb rezerwatu „Torfowisko Serafin”
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i połamanych drzew; 40-tonowe ciężarówki zniszczyły drogi leśne (w cią-
gu 13 lat odbudowano dukty na długości 66 km). Resztki pociętych 
gałęzi wywieziono do elektrowni w Ostrołęce, by je spalić w piecach 
przystosowanych do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Miejscowy przekaz głosi, że ze wsi Serafin pochodził Johannes 
Scolvus, czyli Jan z Kolna. W 1476 roku był on uczestnikiem duńskiej 
ekspedycji, która ponoć dotarła do Labradoru i na 16 lat przed Kolum-
bem odkryła Amerykę. Ile w tym prawdy? Niektórzy badacze uważają 
Scolvusa za Skandynawa.

W odległości 28 km w linii prostej na zachód od rezerwatu „Tor-
fowisko Serafin” znajduje się inny interesujący rezerwat, „Czarnia”, 
istniejący już ponad pół wieku. Na wjeździe od 1996 roku stoi kapliczka 
powstała z inicjatywy proboszcza Wacława Nowackiego, zamiłowanego 
myśliwego. Zbudowano ją z jednego pnia lipowego, a wewnątrz usta-
wiono figurkę św. Huberta z je-
leniem. Na Kurpiach od wieków 
na rozstajach dróg stawia się ka-
pliczki. Tę w „Czarni” poświęcono 
bartnikom. Od maja do września 
mieszkają w niej pszczoły. 

„Czarnia” ma powierzchnię 
141 ha. Jest to fragment natu-
ralnego boru świeżego, typowego 
dla dawnych kompleksów Puszczy 
Kurpiowskiej. Zachowano w nim 
sosny bartne świadczące o dawnej 
gospodarce pszczelarskiej. Wobec 
braku cukru, miód był dawniej 
podstawowym produktem sło-
dzącym w kuchni. Prawo bartne 
zostało zatwierdzone przywilejem 

Kapliczka koło rezerwatu „Czarnia”.  
Stoją pracownicy leśnictwa:  

Elżbieta Błaszczak i Krzysztof Kurzyński
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królewskim przez Zygmunta III Wazę w 1630 roku. Na początku wy-
bierano miód dzikich pszczół gnieżdżących się w dziuplach. Z czasem 
zaczęto osadzać roje w dziuplach – dłubano, czyli „dziano”, po kilka 
otworów w dorodnych sosnach. Dziuple wydłubywano bartnicą od 
strony południowo-wschodniej, na wysokości kilku metrów. Bartnicy 
zakładali bractwa, którymi rządzili starostowie bartni. Daniny dla króla 
(w 1526 roku Puszcza Kurpiowska stała się własnością królów pol-
skich) zbierano od boru, czyli 60 barci; bywało to nawet 16 garnców 
miodu. To zajęcie wymagało pozostawania przez wiele miesięcy w lesie 
i mieszkania w szałasie, zwanym stanem. Bartnik wydłubujący nowe 
działy i pilnujący starych wdrapywał się na sosny i świerki z pomocą 
linek. Zabierał połowę słodkiego nektaru, resztę zostawiał pszczołom na 
dożywianie. Miodobranie odbywało się raz w roku, w dniu św. Łucji. 
W naszych czasach te tradycje są pokazywane na imprezie folklory-
stycznej „Miodobranie Kurpiowskie” odbywającej się w ostatnią nie-
dzielę sierpnia w Zawodziu nad zbiornikiem Wykrot koło Myszyńca. 

Do zniszczenia bartnictwa przyczynili 
się Prusacy, którym te ziemie przypadły 
w wyniku III rozbioru, w 1795 roku. 
Prowadzili oni rabunkową gospodarkę 
leśną – masowo wycinali drzewa i zli-
kwidowali sady bartne, co praktycznie 
zniszczyło podupadłe już bartnictwo.

W rezerwacie „Czarnia”, po któ-
rym oprowadza mnie leśniczy Krzysz-
tof Kurzyński, pozostały nieliczne ślady 
bartnictwa. Dwie sosny z widocznymi 
dziuplami są martwe, trzecia jeszcze 
żyje, a czwarta, leżąca pod wiatą, służy 
jako obiekt edukacyjny. 

Przez pierwsze lata istnienia re- 
zerwatu częściowego nadleśnictwo, 

Sosna bartna w rezerwacie „Czarnia"
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za zgodą konserwatora przyrody, mogło usuwać chore świerki zaata-
kowane przez szkodniki. Kilka lat temu zgodę wstrzymano. Wszystko 
wskazuje na to, że w niedługim czasie lat ten gatunek zostanie wyparty 
z „Czarni”. 

Przez rezerwat i wokół niego prowadzi szlak „Barcie kurpiowskie” 
o długości 9 km. Zaczyna się we wsi Czarnia, przy kościele. W starej 
plebanii stojącej obok od 2002 roku mieści się Muzeum Brata Zeno-
na Żebrowskiego. Franciszkanin Władysław Żebrowski (brat Zenon), 
urodzony we wsi Surowe, był budowniczym Niepokalanowa i współ-
pracownikiem ojca Maksymiliana Kolbego. Przez wiele lat pracował 
w Japonii jako misjonarz. Brat Zeno (jak go tam nazwano) przeżył 
wybuch bomby atomowej w Nagasaki. Opiekował się jego ofiarami, 
głównie dziećmi, i niósł posługę chorym, biednym i bezdomnym miesz-
kańcom tego kraju. W Kraju Kwitnącej Wiśni został uhonorowany 
orderem, a u podnóża góry Fudżi postawiono jego pomnik. W roku 
1971 po raz ostatni odwiedził Polskę. Zmarł w Japonii w 1982 roku, 

Muzeum Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni
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Pamiątka po żywicowaniu – spały na sośnie zwyczajnej w rezerwacie „Czarnia”

Stareńki dąb Kmicic przy leśniczówce Brzozowy Kąt
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w 52. rocznicę przybycia do tego kraju. W 1998 roku w Czarni posta-
wiono pomnik. Przedstawia on postać misjonarza obejmującego dwoje 
dzieci: Kurpiankę i Japończyka. 

Szlak „Sosny bartne” prowadzi na północ od wsi Czarnia do leśni-
czówki i rosnącego obok niej dębu zwanego Kmicicem, liczącego 400, 
a może nawet 600 lat. Wedle legendy chorąży orszański Andrzej Kmi-
cic wspólnie z Kurpiami walczył ze Szwedami, a pod wspomnianym 
dębem wypoczywał i nabierał sił. Sędziwe drzewo ma 30 m wyso- 
kości i 6 m obwodu w pierśnicy. Jak mówią leśnicy, dodaje ono lu-
dziom energii życiowej, tak jak kiedyś dodawało jej panu Andrzejowi. 

Przed odwiedzeniem kolejnych rezerwatów zaglądamy do Kadzi
dła, największej kurpiowskiej wsi. Liczy ona ponad 4 tys. mieszkań-
ców i dawno utraciła charakter rolniczy. O jej tradycjach przypomina 
Zagroda Kurpiowska – skansen powstały w 1991 roku, filia Muzeum 
Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Zrekonstruowano tam obiekty 
charakterystyczne dla dawnej kultury regionu, między innymi: chatę 

Skansen w Kadzidle
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z bali sosnowych, spichlerz i stodołę z lat 20. XX wieku, wozownię, 
drwalnię, chlew, olejarnię i warsztat stolarski. Turystów najbardziej 
przyciąga „Wesele Kurpiowskie”, w którym biorą udział prawdziwe 
pary młode, nie zaś podstawieni aktorzy. Widowisko sponsorują: gmi-
na, marszałek województwa i po części rodzina młodej pary, choćby 
stawiając na stole weselnym rozweselające napoje. Ślub odbywa się 
w kościele, po czym korowód weselny wjeżdża bryczkami do skan-
senu, gdzie czekają goście przyodziani w stroje regionalne. W czasie 
„Wesela” odbywa się przegląd zespołów folklorystycznych z całej Pol-
ski. Wbrew pozorom, niełatwo znaleźć młode pary do tego publicz-
nego widowiska. 

Najbardziej znany i pierwszy skansen kurpiowski znajduje się 
w Nowogrodzie nad Narwią. To jeden z największych w kraju obiek-
tów skupiających budownictwo drewniane. Jego założycielem był et-
nograf Adam Chętnik, miejscowy obywatel. To on przez całe życie 

Okiennica kurpiowskiej chałupy w Kadzidle
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Skansen Kurpiowski nad Narwią w Nowogrodzie

Młyn wodny zbudowany w drugiej połowie XIX wieku; przeniesiono  
go do skansenu w Nowogrodzie z Dobrego Lasu
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propagował lokalną kulturę ludności zamieszkującej Puszczę Zieloną. 
Jeszcze przed II wojną światową wraz z żoną zorganizował Skansen 
Kurpiowski – drugie w Polsce muzeum pod gołym niebem. Po wojnie 
działalność placówki wznowiono w 1948 roku. W 1983 roku otwarto 
działy bartniczy i rolniczy. Adam Chętnik zmarł w 1967 roku i spo-
czywa na cmentarzu w Nowogrodzie.

Pomiędzy Kadzidłem a płynącą leniwie wśród łąk do Narwi rzeką 
Omulew znajduje się powstały w 2001 roku rezerwat „Torfowisko Ka
raska” o powierzchni 400 ha, największe torfowisko wysokie w środko-
wej Polsce. Rosną na nim rzadkie i ginące już torfowiskowe zbiorowiska 
roślinne: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, turzyca strunowa 
i bagienna, widłak, modrzewnica, torfowiec czerwony; zadomowiły się: 
bekas, batalion, derkacz, kszyk, pustułka, cietrzew i żuraw. W wysokiej 
trawie można się natknąć na gady i płazy: żmiję zygzakowatą, jaszczur-
ki, kumaka naziemnego, żaby trawną i zieloną. Torfowisko jest ostoją: 

Skansen w Nowogrodzie – wiatrak z 1920 roku pochodzi ze wsi Plewki 
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jelenia, sarny, łosia i dzika. Jesienią ludność z Piaseczni i okolicznych 
wiosek całymi wiadrami zbiera dorodną żurawinę. Jej owoce są stoso-
wane jako przyprawa do ryb i mięs, nadają się na kompoty, galaretki, 
kisiele, dżemy. Ma ona także właściwości lecznicze. W medycynie ludo-
wej żurawinę stosowano między innymi przeciwko zakażeniom układu 
moczowego i w leczeniu kamicy nerkowej. Warto wspomnieć o nalewce 
z żurawiny, która podobno uspokaja skołatane nerwy.

W sąsiedztwie rezerwatu „Torfowisko Karaska” na obszarze 250 ha 
od 1968 roku przemysłowo wydobywa się torf. Kiedyś było w tym 
miejscu jezioro, ale zarosło i utworzyły się pokłady torfu. Przed II wojną 
światową miejscowi kopali tam torf na opał. W 1993 roku kopalnię 
torfu sprywatyzowano. Kupił ją Henryk Skowroński. Zainwestował 
w sprzęt, odnowił tabor kolejki wąskotorowej, rozbudował zakład wzbo-
gacania torfu. Informacjami o tej kopalni podzielił się Kazimierz Giers, 
pracujący w niej od 1973 roku: „Właściciel daje pracę 70 ludziom. To 
największy pracodawca w gminie Kadzidło. Technologia jest prosta. 
Torf jest skrawany, nie jest wydobywany z dołów. Maszyna zgarnia 
dwucentymetrową warstwę i sypie torf na hałdy przy torach. Następnie 
traktor ciągnie kolczatkę, która wygrzebuje drobne korzenie i sypie je 

Prace na torfowisku 
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do pojemnika. Teren pod następną warstwę musi być czysty. Wydobyty 
torf wozi się kolejką do zakładu, gdzie wzbogaca się go o mikroele-
menty, ładuje do worków o pojemności 25–50 litrów i wysyła jako 
ziemię kwiatową do sklepów ogrodniczych. Za 50-litrowy worek trzeba 
zapłacić 10–12 zł” – podsumowuje pan Kazimierz.

Kopalnia sprawia wrażenie pustyni ciągnącej się po horyzont. Po-
dmuchy wiatru zamieniają pylisty torf w burzę piaskową, a powstające 
gdzieniegdzie wiry wyglądają jak minitrąby powietrzne!

Pobliski las również jest ciekawym zjawiskiem dla wędrowców; 
100-hektarowy teren, obsadzony 40 lat temu drzewami, nazwano 
Pożarzyskiem. 24 maja 2014 roku ktoś podpalił ten fragment lasu, i zro-
bił to skutecznie. Elżbieta Błaszczak, starszy specjalista Służby Leśnej 
z Nadleśnictwa Myszyniec, przypomina tamten dzień: „Było słonecznie, 
sucho, bez opadów, ale za to wietrznie. Pożar szybko się przemieszczał. 
Linia ognia z młodników doszła do starego drzewostanu. Silny wiatr 

Widok ogólny kopalni torfu
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przenosił ogniste kule palącego się igliwia. Zjechało z 80 jednostek straży 
pożarnej. Z powietrza żywioł gasiło siedem samolotów. Akcję prowadzo-
no sprawnie, ale na wydmowym terenie samochody bojowe zakopywały 
się w piasku. Szybko wyczerpywały się zbiorniki przeciwpożarowe, wodę 
dowożono nawet z Kadzidła. Po paru godzinach opanowano ogień”.

Następnego dnia, jak opowiadali leśnicy, widok był jak z piekła: 
90% drzewostanu zostało wypalone, a 10% było częściowo żywe, z nad-
palonymi konarami. Co robić z takim pogorzeliskiem? Nadleśnictwo 
złożyło wniosek do Ministerstwa Środowiska o zaakceptowanie ich 
planu. Leśnicy chcą z Pożarzyska uczynić poletko doświadczalne. Nie 
powstało jeszcze żadne opracowanie dotyczące reaktywacji i regeneracji 
takiego terenu na nizinach, oprócz Kuźni Raciborskiej. Badania ma 
prowadzić Instytut Badawczy Leśnictwa.

Na dalszych stronach tego przewodnika, przy okazji opowie-
ści o skansenie w Wachu, wspomniałem o jednym z nielicznych 

Pożarzysko w Nadleśnictwie Myszyniec
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bursztyniarzy na Kurpiach, Zdzisławie Bziukiewiczu. Drugim jest 
Tadeusz Konopka z Kadzidła. Historia „kurpiowskiego złota” zaczę-
ła się ponad 220 lat temu. W 1796 roku obywatel Prus Wolgram de 
Voza odkrył bogate złoża bursztynu w pobliżu wsi Wolkowe. Pierwsze 
warsztaty obróbki powstały w Ostrołęce już w 1798 roku. Rozkwit wy-
dobycia bursztynu nastąpił w latach 1857–1880. Badacze doliczyli się 
ponad 100 kopalni odkrywkowych. Były to doły głębokie na 0,5–8 m. 
Bursztyn wydobywano nawet z rzek. Tylko w latach 1835 i 1836 w leś-
nictwie ostrołęckim wydobyto 2500 kg bursztynu. W tamtych latach 
bursztyn był podstawowym „pieniądzem” w sklepach i kościele. Każda 
Kurpianka na wydaniu musiała mieć trzy sznury korali bursztynowych, 
od drobnych naszyjnych, po wielgachne „kartoflaki”. Bursztynu używa-
no także leczniczo, do nalewek oraz do okadzania domów i podwórzy 
przed zarazą i chorobami.

W ostatnich latach amatorzy „złota północy” dłubią nielegalnie 
(konieczne jest wykupienie koncesji) na świeżo zaoranych polach i nie-
kiedy znajdują pojedyncze bryłki. Jak przed laty skończyło się złoto 
Alaski, tak obecnie kończy się „złoto kurpiowskie”.

Między Omulwią a Orzycem

Między wpadającymi do Narwi rzekami Orzyc (145 km) i Omulew 
(113 km), niezwykle atrakcyjnymi dla kajakarzy, kończą się Kurpie. 
W Nadleśnictwie Parciaki, w południowo-zachodniej części Puszczy 
Zielonej, więcej jest terenów rolnych, łąk i pastwisk niż lasów. Na tery-
torium nadleśnictwa zajmują one 31% powierzchni; więcej niż połowa 
to lasy państwowe, a około 45% – tak zwane chłopskie. 

Intensywne karczowanie tych terenów rozpoczęto w XV wieku, gdy 
lasy jeszcze były własnością królewską. Od XIX wieku lasami w połu-
dniowej części nadleśnictwa rządzili Czartoryscy, Krasińscy i Domaradz-
cy. W 1945 roku władza ludowa odebrała ziemianom, przede wszystkim 
Ludwice Krasińskiej-Czartoryskiej, wszystkie okoliczne lasy i przekazała 
je w ręce państwa. 
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Dawnym właścicielom nie można zarzucić braku dbałości o przy-
rodę. Rezerwat „Zwierzyniec” w pobliżu rzeki Orzyc koło Krasnosielca 
ma stuletnią historię i jest jednym z najdłużej chronionych obiektów 
przyrodniczych w Polsce. Księżna Czartoryska ogrodziła teren i wpro-
wadziła tam zwierzęta. W 1964 roku utworzono rezerwat państwowy, 
by zachować fragmenty typowego dla Puszczy Kurpiowskiej naturalnego 
boru mieszanego świeżego. Ma on powierzchnię 40 ha, więc nie jest 
wielki, ale robi ogromne wrażenie. Drzewostan sosnowy z domiesz-
ką świerka ma 150–230 lat. Niektóre drzewa osiągają wysokość 40 m 
i pierśnicę 80–90 cm, a pamiętają jeszcze przemarsz wojsk napoleoń-
skich na wojnę z Rosją. 

„Wiekowy drzewostan nieustannie się regeneruje. Świerki padają 
po gradacji kornika i w tych miejscach wyrastają młode sosny, świer-
ki i brzozy, obecnie już 10–15-letnie” – opowiada leśniczy Tadeusz 
Grabowski.

Leśniczy Marian Firer oprowadza po rezerwacie „Zwierzyniec”
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Zwiedzający rezerwat „Zwierzyniec” mogą zaparkować samochody 
w wytyczonym przez nadleśnictwo miejscu, odpocząć pod wiatą, posilić 
się i zapoznać z informacjami zamieszczonymi na tablicach oraz z mapą 
rezerwatu. W latach 1939–1945 okoliczne lasy należały do Ericha Ko-
cha, gauleitera Prus Wschodnich. Jego własnością był pałac w Krasnem, 
ale mieszkał on w Suchem, odległym o 2 km od rezerwatu. Hitlerowski 
dygnitarz w 1949 roku został aresztowany i przekazany Polsce. Przesie-
dział w zakładzie karnym w Barczewie aż do śmierci w 1986 roku. Od 
Krasnosielca do rezerwatu prowadzi szlak pieszo-rowerowy „Z lasem za 
pan brat”. Do jego wytyczenia przyczynili się wójt gminy Krasnosielc 
oraz pracownicy Nadleśnictwa Parciaki w Budziskach.

Nadleśnictwo to jest nastawione na udostępnianie lasu turystom oraz 
edukację przyrodniczą. Leśna ścieżka edukacyjna „Pod sosnami” biegnie 
w pobliżu siedziby nadleśnictwa. Ma 3 km długości, jest dokładnie ozna-
kowana i zaopatrzona w tablice tematyczne dotyczące gospodarki leśnej, 
łowiectwa i ochrony przyrody. Ponadto od 2005 roku blisko nadleśnictwa 
istnieje sala edukacyjno-przyrodnicza mieszcząca grupy 80-osobowe. Zaj-
muje się nimi pani Hanna Kępczyńska, specjalistka Służby Leśnej do spraw 
ochrony lasu, przyrody i edukacji. Sala jest bogato wyposażona w eks-
ponaty zebrane na terenie nadleśnictwa: mapy historyczne, dokumenty, 
trofea łowieckie, gabloty z owadami i roślinami, staroświeckie narzędzia 
do pracy w lesie (numeratory, cechówki itp.), dermoplasty (wypchane 
modele ssaków i ptaków zamieszkujących Puszczę Zieloną). Ekspona-
tami najciekawszymi z historycznego punktu widzenia są zebrane przez 
pana Polakowskiego, byłego pracownika nadleśnictwa, szczątki zwierząt 
żyjących na tym terenie kilka tysięcy lat temu. Można obejrzeć poroże 
renifera sprzed 7–10 tys. lat (jednego ze 114 znalezionych w Polsce), 
możdżeń [wyrostek kości czołowej pokryty skórą – przyp. red.] prażubra 
sprzed 6 tys. lat wydobyty z rzeki Orzyc w czasie jej regulacji, czaszkę 
tura sprzed 400 lat oraz poroże łosia pochodzące z czasów piastowskich. 
Salę edukacyjną odwiedza rocznie około 1500 osób.

W Nadleśnictwie Parciaki znajduje się część (60%) obszaru 
specjalnej ochrony ptaków zwanego Doliną Omulwi i Płodownicy, 
liczącego łącznie 35 tys. ha. Należą do niego doliny dwóch rzek pły-
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nących przez Równinę Kurpiowską, pasy rozdzielających je wydm 
oraz torfowiska, łąki, pastwiska i przylegające obszary leśne. Rzeka 
Omulew ma źródła w dawnych Prusach Wschodnich, a kończy bieg 
pod Ostrołęką. W środkowym odcinku ma naturalny charakter, me-
andruje przez rozległe wilgotne łąki. Wpadająca do niej w pobliżu 
Baranowa Płodownica to ciek zmeliorowany. Doliny obu rzek w 25% 
porastają monokulturowe sosnowe drzewostany oraz bory mieszane 
i łęgi. Są to ostoje ptactwa: lelka, karaski i derkacza. Jesienią odby-
wają się tam zloty żurawi, w jednym miejscu spotkać można nawet 
do 1500 osobników.

Z Pawłem Zdziochem, nadleśniczym z Parciak, jedziemy doliną 
Omulwi. Kiedyś były tam lasy, obecnie to zazwyczaj zmeliorowane 
pastwiska. Miejscowa ludność nastawiła się na hodowlę bydła i sprzedaż 

Szymon Kępczyński pokazuje czaszkę tura ze zbiorów prezentowanych w sali 
edukacyjno-przyrodniczej Nadleśnictwa Parciaki
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Rzeka Omulew koło Krukowa

Oazą spokoju są stawy nad Płodownicą, niedaleko Parciak – 150 ha wody,  
raj dla ptaków i ornitologów
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mleka. Nieduże pastwiska nie są w stanie przyjąć tak dużego pogłowia. 
Problemem staje się nadmiar gnojowicy, która niekorzystnie wpływa 
na stan czystości biologicznej kurpiowskich rzek. Zachodnia część Kur-
piowszczyzny nie jest atrakcyjna turystycznie: brak jezior, teren jest 
płaski, kompleksy leśne są niewielkie, a baza turystyczna – skromna. 
Ludzie przyjeżdżają tam z dwóch powodów: spływów kajakowych latem 
i grzybobrania jesienią.

Wach, cZyLi skaNseN bZiUkieWicZóW

W 2009 roku „pniok”, czyli rodowity Kurp z Wachu, 
Zdzisław Bziukiewicz i jego pochodząca z miasta żona Laura 
w starej stodole we wsi Wach otworzyli prywatne Muzeum 
Kurpiowskie. Pan Zdzisław od najmłodszych lat interesował 
się najnowszą historią. Jak mówi: „Za mojego 50-letniego życia 
więcej się zmieniło na Kurpiach niż przez setki lat”. Zaczął 
zbierać i skupować stare sprzęty i przedmioty gospodarskie. 
Eksponatów jest dziś ponad 4 tys., a ich liczba stale się powięk-
sza. Zbiory podzielono tematycznie na działy, między innymi: 
bursztyniarstwo, tkactwo, plecionkarstwo, ciesielstwo, kowal-
stwo, garncarstwo, bartnictwo, rzemiosło, strój kurpiowski. 
Więcej niż połowę eksponatów skatalogowano.

Do połowy XX wieku typowym kurpiowskim strojem były 
lniane portki z czerwonymi lampasami, które po kolejnych 
praniach blakły. Koszule też były lniane, a haft na nich zależał 
od parafii. Marynarki najczęściej były czerwone. Na głowie 
Kurp nosił kapelusz w kształcie grzybka z kwiatkiem. U żona-
tych kwiatek był po prawej stronie, u kawalerów i wdowców 
– po lewej. Dekoracja miała znaczenie praktyczne – aby w ko-
ściele było wiadomo, kto jest kim. Panny częściej polowały na 
wdowców niż na kawalerów, bo w wypadku wdowca z reguły 
nie żyła już teściowa. Stroje niewiast w każdej parafii były 
inne. W Kadzidle haft był skromny, w Myszyńcu – bogaty 
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z kwiatami. Czółkę na głowach mogły nosić tylko panny. Jeśli 
ciotki wypatrzyły, że panna chodzi „po żytach” z chłopakami, 
zrywały jej czółkę z głowy. 

W zabytkowej stodole Muzeum Kurpiowskiego jest tak-
że część militarna. Zebrano w niej różnego rodzaju strzelby, 
bo tutejszy lud był bardzo bitny. Już siedmioletnie „siurki”, 
czyli chłopcy z pierwszej klasy, przechodziły egzamin ze strze-
lania. „Ojce” zbierali ich na polanie i na sosnowej gałęzi wie-
szali bochenek chleba. Chłopiec musiał odstrzelić sznurek,  
aby skonsumować bochenek; inaczej chodził głodny cały dzień. 

Interesujący jest zbiór narzędzi leśnych. Kurpie od zarania 
byli związani z lasem i żyli z lasu. Drewno stanowiło pod-
stawowy surowiec budowlany i energetyczny. Z lasu pozyski-
wano żywicę, miód bartny, w lesie zbierano grzyby, jagody, 
poziomki. Kurpie byli gospodarzami Puszczy Zielonej aż do 
rozbiorów. W muzeum zgromadzono narzędzia już nieużywa-
ne przez robotników leśnych i drwali. Bywa, że młodzi leśnicy 

Laura i Zdzisław Bziukiewiczowie
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Dawne narzędzia używane w lesie przez robotników i drwali

Wozy drabiniaste kurpiowskich chłopów
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odwiedzający muzeum po raz pierwszy w życiu widzą numera-
tory, noże do pozyskiwania żywicy, spały, dłutka do korowania 
pni, lance do sadzonek, topory ciesielskie do obróbki drewna, 
jednostronnie ostrzone piły i lachy do ładowania sosen na 
wozy konne. 

Muzeum istnieje od sześciu lat, a warsztaty i lekcje są 
prowadzone w nim od lat 15. Biorą w nich udział dzieci i mło-
dzież z przedszkoli, gimnazjów i szkół średnich oraz dorośli 
w grupach zorganizowanych lub z rodzinami. Dwadzieścia 
rodzajów warsztatów daje możliwość poznania szerokiego za-
kresu tradycyjnej ludowej kultury kurpiowskiej. Pan Zdzisław 
pochodzi z rodziny, która od wielu lat zajmuje się bursztyniar-
stwem. Tajniki wydobywania i obróbki jantaru ma w jednym 
palcu, toteż uczestnicy jego warsztatów mogą się wiele od 
niego nauczyć. W nieczynnej już kopalni można się zapo-
znać z metodami wydobycia jantaru (a nawet wykopać garść 
bursztynu) i jego obróbki. Pani Laura jest znaną koronkarką 
i specjalizuje się w wykonywaniu tak zwanych frywolitek.  
To trudna praca koronkarska, ale jej efekty są godne podziwu. 

Warsztaty i lekcje dotyczą prawie 20 tematów, między 
innymi: zielarstwa ludowego, wyrobu palm wielkanocnych, 
stroju wiejskiego, wyrobów z lnu, gwary kurpiowskiej. Oto 
przykład tej ostatniej: „Skiela wzion się burśtyn? Kiedy pan 
Bog na grześnych ludzi napuścił potop, to jak ziedomo ze 
starych księgów, straśny dosc loł bez czterdzieści dni i noców 
niepserwanie”.

Warto wiedzieć, że bursztyn występuje głównie na po-
łudniowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, od Gdańska do li-
tewskiej Kłajpedy; w Polsce także w dorzeczu Narwi, czyli na 
Kurpiach właśnie. 

Uczestnicy warsztatów kulinarnych własnoręcznie przygo-
towują drożdżaki z owocami lub powidłami i lepią drożdżowe 
kurpiowskie pierogi, które potem smażą i zjadają. Na specjalne 
życzenie, zgłoszone kilka dni wcześniej, gospodyni przyrządza 
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regionalne potrawy, więc zasiadamy do kurpiowskiej biesiady 
„U Bursztyna”. Zaczynamy od kapusty z kaszą, potem zabie-
ramy się do rejbaka, czyli babki ziemniaczanej z zasmażanym 
wędzonym boczkiem. Za chwilę na stole pojawiają się gryca-
ki, czyli placki z mąki pszennej i mąki gryczanej z masłem, 
śmietaną i siekanym jajkiem albo konfiturą. W czasie krótkiej 
przerwy chłodzimy gardło kozicowym psiwem (miód, jagody 
jałowca, chmiel, drożdże), po czym zabieramy się za fafer-
nuchy, czyli ciasteczka z marchwi, buraków, cukru, miodu 
i pieprzu (od niemieckiego pfeffer – pieprz). Fafernuchami 
obdarowywali się dorośli przy składaniu życzeń noworocznych, 
ale głównie były one przysmakiem dzieci. Biesiadę kończymy 
mioduszkiem – mocnym bimbrem na miodzie, a zakąszamy 
chlebem ze smalcem. Po czym układamy się na ślabanku (ława 
wysuwana na noc z głównego łoża, przypominająca stary drew-
niany piórnik) i zasypiamy.

Wach – Kurpiowskie stroje ludowe
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iNformacje praktycZNe

Czarnia
• Muzeum Brata Zenona Żebrowskiego można zwie-

dzać po uzgodnieniu z proboszczem parafii w Czarni,  
tel. 29 772 70 12.

Kadzidło
• Zagroda Kurpiowska jest otwarta od wtorku do soboty 

w godz. 10.00–17.00, w niedziele w godz. 12.00–17.00; 
bilety: normalny – 3 zł, ulgowy – 2 zł.

• Stacja Paliw Deptuła – hotelik i restauracja. Do wynajęcia są 
trzy pokoje w cenie 35–50 zł od osoby. Restauracja serwuje 
smaczne posiłki, między innymi pierogi z mięsem za 9–12 zł.

Lelis
• Ośrodek Etnograficzny przy Gminnym Ośrodku Kultural-

no-Oświatowym. W drewnianym budynku zebrano 2 tys. 
eksponatów obrazujących życie codzienne ludności pusz-
czańskiej. Ośrodek organizuje również wystawy i imprezy 
kulturalne. Przewodnikiem jest p. Henryk Kulesza. Ośrodek 
jest otwarty w środy w godz. 9–12 i czwartki w godz. 9–15.

Łyse 
• Obchody Niedzieli Palmowej, coroczny konkurs „Palma 

Kurpiowska”.

Myszyniec
• Zajazd „Kurpiowski Zakątek” – serwuje kurpiowskie przy-

smaki, między innymi: żurek, pierogi, placki po kadzidlań-
sku z gulaszem i rejbak. 

• Miodobranie Kurpiowskie to największa impreza folklory-
styczna w regionie i jedna z większych w Polsce. Odbywa 
się w ostatnią niedzielę sierpnia. 
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Nowogród
• Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika usytuowano na 

malowniczej stromej skarpie przy ujściu Pisy do Narwi. 
Znajdują się tam 23 zabytkowe budynki drewniane: dwor-
ki, młyny, karczmy, wiatraki, chałupy. Skansen jest otwarty 
w dni powszednie w godz. 9.00 –17.00, w soboty i niedziele 
w godz. 10.00–17.00; bilety: normalny – 7 zł, ulgowy – 5 zł. 

Ostrołęka
• Muzeum Kultury Kurpiowskiej mieszczące się w budynku 

starej poczty przy pl. Bema, prezentuje zbiory archeologicz-
ne, historyczne, etnograficzne i zbiory sztuki; jest otwarte 
w dni powszednie w godz. 10.00–16.00 lub 10.00–18.00, 
w niedziele w godz. 10.00–14.00. 

Wach
• Prywatne Muzeum Kurpiowskie w Wachu: wstęp bezpłat-

ny (skarbonka przy wejściu na dobrowolne wpłaty w celu 
wspomożenia placówki); warsztaty i lekcje muzealne oraz 
zamówione dania regionalne są płatne; tel. 607 676 356 
lub 607 110 393.
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Od Pułtuska do Ostrowi Mazowieckiej, od Broku nad Bugiem po 
Różan nad Narwią, na 120 tys. ha rozciąga się Puszcza Biała. Lasy 

porastają 52 tys. ha. W 70% jest to starodrzew sosnowy liczący około 
140 lat, jedną dziesiątą stanowi bór mieszany świeży, a kilka procent 
– ols i bór mieszany wilgotny. Przed wiekami gęste bory ciągnęły się 
od Wisły do Podlasia; pozostała resztówka, ale jakże bogata w pomniki 
przyrody, pamiątki historyczne i zabytki architektury.

Dlaczego Biała? Przed wiekami w obiegu były nazwy: Kurpie Bia-
łe, Kurpie Gocie, Puszcza Południowa, Puszcza Nadbużna, Puszcza  
Wyszkowska, Puszcza Brańszczykowska, a nawet Biskupszczyzna, 
bo od XI wieku ta puszcza była własnością biskupów płockich. Białą 
zaczęto ją nazywać ponad 120 lat temu, a na stałe ta nazwa przyjęła się 
w okresie międzywojennym. Badacze różnie tłumaczą jej pochodzenie: 
a to brakiem wilgoci, czyli marnym podszytem, a to porywanymi przez 
wiatr tumanami białego piasku pozostawionego przez wody topnie-
jącego lodowca, a to wełnianką porastającą trzęsawiska i trawiastymi 
łysinami wśród lasów i mokradeł. 

Krajobraz tej mazowieckiej ziemi jest monotonny, czasem lekko 
pagórkowaty, z wydmami polodowcowymi i nieuregulowanymi, dzi-
kimi brzegami Bugu i Narwi. W puszczańskiej krainie rosną liczne 
zabytkowe drzewa-pomniki przyrody. Nieznany piewca tej ziemi pi-
sał: „W naszej Białej Puszczy stoi dąb wyniosły, z dziada pradziada 
Kurpie tutaj wzrosły”. W Długosiodle nad rzeczką Wymakracz, blisko 
parafialnego kościoła rośnie najstarszy w tym regionie dąb szypułkowy 
zwany Świętym Janem (o obwodzie 640 cm). Posadzono go w 1481 
roku. Rzeczpospolitą rządził wtedy Kazimierz Jagiellończyk, Wit Stwosz 



• 70 •

Między Narwią a Bugiem

rzeźbił Ołtarz Mariacki, a dopiero co (w 1480 roku) w wieku 65 lat zmarł 
Jan Długosz, dziejopis i historyk średniowiecznej Polski. Wiekowe dęby 
rosną też w pobliżu Brańszczyka, w leśnictwie Tuchlin. Potężny wiąz 
górski, o ponadczterometrowym obwodzie, stoi w pobliżu Tuchlina, 
a w Rząśniku (na granicy nadleśnictw Wyszków i Pułtusk) rośnie topola 
czarna o obwodzie 640 cm. 

W trzech nadleśnictwach na terenie Puszczy Białej – pułtuskim, 
wyszkowskim i ostrowskim – przeważają gleby bielicowe, dlatego rosną 
tam głównie sosny. Ale jakie sosny! O najlepszym ekotypie: proste, 
strzeliste, z wysoko osadzoną koroną. Mają po 30 m wysokości i po 
0,5 m średnicy. Niemało jest kilkusetletnich jałowców. 

Wokół Pułtuska 

Pułtusk, gród nad Narwią, ma prawa miejskie od ponad 700 lat 
(od 1257 roku). Do XVI wieku był jednym z głównych ośrodków go-
spodarczych i kulturalnych Mazowsza. Nazwano go Wenecją Mazowsza 
pewnie dlatego, że najstarsza część miasta leży na wyspie, w zakolach 
Narwi i jej odnóg, Rybitwy i Duszka. A może dlatego, że Jan Baptysta, 
twórca wspaniałej renesansowej bazyliki kolegiackiej pw. Zwiastowania 
NMP, pochodził z włoskiej Wenecji. 

XV-wieczna kolegiata wznosi się przy brukowanym rynku, podob-
no najdłuższym w Europie, a na pewno w Polsce (400 m). Spośród 
otaczających ją kamienic, pod względem historycznym wyróżniają się 
dwie: ta pod numerem 27, w której w latach 1854–1864 mieszkał 
powieściopisarz Wiktor Gomulicki (autor Wspomnień niebieskiego mun-
durka), oraz ta pod numerem 37, w której w 1806 roku stacjonował 
sztab Napoleona. W centrum stoi ratusz z 30-metrową gotycką wieżą. 
Można z niej dostrzec Zamek Biskupów wznoszący się nad XVI-wiecz-
nym parkiem biskupa Firleja. W zamku spędzali lato biskupi płoccy. 
Od 1975 roku mieści się w nim Dom Polonii z przystanią wodną, 
terenami sportowo-rekreacyjnymi i hotelem z restauracją serwującą 
dania staropolskie.
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Rynek w Pułtusku długi na 400 m

Brama prowadząca do Zamku Biskupów
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Z czego jeszcze słynie Pułtusk? Otóż w roku 1868 na północno- 
-wschodnie okolice miasta, w Puszczy Białej, spadł deszcz meteorytów; 
doliczono się prawie 70 tys. kamieni ważących łącznie 8863 kg. Naj-
większy, o wadze niespełna kilograma, można oglądać w Muzeum Ziemi 
w Warszawie. Kroniki nie wspominają o ofiarach czy zniszczeniach 
zabudowy, ale podkreślają masę „kosmicznych gości”, która spadła na 
tak niewielki obszar.

W mieście nad Narwią znajduje się także Wyższa Szkoła Humani-
styczna im. Adama Gieysztora, w której uczy się około 15 tys. studen-
tów (miasto liczy 19 tys. mieszkańców).

Po drugiej stronie Narwi, w budynku z 1998 roku, mieści się Nad-
leśnictwo Pułtusk. Obok niego powstała ścieżka edukacyjna „Nasz las”, 
zapoznająca z ekosystemami leśnymi w Puszczy Białej. Wędruję po 
niej z pracownikiem nadleśnictwa, Adamem Gadomskim. Pan Adam 

Dziedziniec zamkowy
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przez 8 lat służył w Marynarce Wojennej, pływał na trałowcu bazowym. 
Morze Bałtyckie mu się trochę znudziło, więc wrócił do rodzinnych 
stron i 22 lata temu zatrudnił się w nadleśnictwie.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna ma dwa warianty: krótszy 
800-metrowy jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich, a dłuższy 5-kilometrowy – dla 
osób sprawnych. Przy ścieżce znajdziemy tablice edukacyjne, sprzęt 
do ćwiczeń fizycznych oraz przystanek historyczny z odrestaurowanym 
okopem i ziemianką. Przy nadleśnictwie znajduje się punkt edukacyjny, 
w którym odbywają się zajęcia dla młodzieży i seniorów uniwersytetu 
trzeciego wieku. 

Zachodnim jęzorem Puszcza Biała sięga Narwi w okolicach Paw-
łówka. W 1977 roku utworzono w tym miejscu rezerwat „Bartnia” chro-
niący 200-letni starodrzew sosnowy z bogatym runem, łanowo rosnącą 
konwalią oraz kolonią lęgową czapli siwej (doliczono się 50 gniazd). 
Tak było jeszcze w połowie lat 90. XX wieku. Obecnie czaple zmieniły 

Tutaj Orzyc wpływa do Narwi – pokazuje Adam Gadomski
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Rezerwat „Bartnia” – rosną tam sosny liczące 200 lat

Jedno z ostatnich gniazd czapli siwej w pobliżu rezerwatu „Bartnia”
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Cmentarz w Zambskach Kościelnych, kwatera polskich żołnierzy poległych  
we wrześniu 1939 roku

Nagrobek Hieronima Kownackiego,  
właściciela dóbr Zambskich, „zgasłego” w 1858 roku
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Piaszczyste nieużytki nad Narwią…

…porośnięte łanami rozchodnika
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miejsce gniazdowania – przeniosły się bliżej rzeki. Ekspansja czerem-
chy amerykańskiej spowodowała zaciemnienie dużej połaci rezerwatu. 
Konwalia zanika. 

Zacierają się też ślady po okopach z 1939 roku na wschodnim 
brzegu Narwi. 6 września 1939 roku Niemcy forsowali rzekę na od-
cinku Pułtusk–Zambski Kościelne. Poległo wówczas 280 żołnierzy 
5 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego („Zuchowaci”) z Wil-
na. Pochowano ich w Zambskach Kościelnych. Od sierpnia 1944 roku 
do stycznia 1945 roku stał tam front rosyjsko-niemiecki. Sowieci, bu-
dując umocnienia, zdewastowali 50% okolicznych lasów; ze ściętych 
sosen budowali ziemianki i drogi. Do dziś pozostały ślady tak zwanych 
drewnianych dróg.

Na starorzeczach Narwi, o kształcie podkowy, gnieżdżą się łabę-
dzie i kaczki, polują rybołowy oraz wydry. W Pawłówku na koronach 
drzew kilkanaście lat temu 
było jeszcze 45 zasiedlonych 
gniazd czapli; pozostało kilka. 
Podobnie przerzedziła się po-
pulacja piżmaka, perkoza i ły-
ski – z powodu ekspansji norki 
amerykańskiej. Człowiek nie 
przyczynia się do zachowania 
czystości krajobrazu; wędkarze 
wycinają nadbrzeżne leszczyny, 
śmiecą, palą ogniska z rosną-
cych na piaskach jałowców. 

Lewy brzeg Narwi stracił 
sielski charakter. Wyludniły się 
wsie, między innymi Pawłó
wek i Szygłówek. Ta ostatnia, 
otoczona z trzech stron lasami, 

Ponadstuletnia pokręcona sosna 
w Szygłówku
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jeszcze w latach 80. XX wieku liczyła kilkanaście zagród. Najbliższa 
szkoła podstawowa znajdowała się w Bobach, po przeciwnej stronie 
rzeki, a dzieci przeprawiano do niej łodziami. Zimą – jak mówi pan 
Jabłoński, miejscowy rybak – na lodzie wykładano słomę, która wmar-
zała, więc uczniowie bezpiecznie pokonywali 50–80 m przez Narew na 
tak zwanym cuplu (tak nazywano ten meander rzeki, a słowo to znaczy 
„dziób łodzi”). Dzisiaj w Szygłówku gospodaruje jeden rolnik, a kró-
lują ogrodzone siatką działki letniskowe, podobnie jak w Zambskach 
Kościelnych. Nad jedną z działek góruje XIX-wieczny wiatrak prze-
niesiony z pola w okolicy. Bliżej rzeki las sosnowy rzednie, a gdzienie-
gdzie przechodzi w piaskowe nieużytki porośnięte jałowcami i sosnami 
pokręconymi przez zachodnie wiatry.

W małych wioskach na puszczańskich polanach przycupnęły ka-
tolickie świątynie. W Sokołowie wśród wiekowych lip stoi drewniany 

Narew we wsi Zambski Kościelne
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kościółek z 1687 roku. Podobno ukazała się tam wiernym Matka 
Boska, więc postawiono świątynię. Jedna z lip jest jej rówieśnicą. 
W pobliskim Sadykierzu, też wśród 100-letnich lip, stał drewniany 
kościółek pw. św. Rocha, wzniesiony w XVIII wieku. Przed laty spło-
nął. Zamierzano go odbudować jako murowany, ale parafianie orzekli, 
że postawią go z miejscowej puszczańskiej sosny. Obok kościoła stoi 
zabytkowa dzwonnica z początku XIX wieku. Nazwa miejscowości 
wywodzi się od sadów i krzewów porastających okoliczne wydmy, 
nazywanych „krzami”. 

Pniewo leżące przy drodze 618, między Pułtuskiem a Wyszko-
wem, to według miejscowych najbardziej kultowe miejsce zachodniej 
Kurpiowszczyzny. W budynku dawnej szkoły powszechnej mieści się 
małe muzeum – Kuźnia Kurpiowska. Można w nim zobaczyć, jak nie-
gdyś wyglądało wnętrze chaty kurpiowskiej, a także sprzęty i narzędzia 
używane w gospodarstwie. Opowiada o nich dobry duch Kuźni, pani 
Halina Witkowska. Przy Kuźni Kurpiowskiej działają zespoły: „Puszcza 
Biała” i „Dzieci Puszczy Białej”. Pierwszy z nich założył przed laty Bo-
nifacy Kozłowski. W repertuarze zespołu są pieśni, przyśpiewki ludowe 
i tańce. Zespołem „Dzieci Puszczy Białej” kieruje pani Jolanta Jackow-
ska. Każdego roku na wyszkowskim przeglądzie kulinarnym Kuźnia 
wystawia lokalne potrawy: „psiwo” (ale nie kozicowe, jak na Kurpiach 
Zielonych, ale z podpiwku), pierogi z kaszą gryczaną, kotlety z kaszy 
gryczanej i grzybów, pierogi z gęsiną, również z soczewicą, fafernuchy, 
żur z kapustą i grzybami. Jak widać, lokalna kuchnia opiera się na kaszy 
gryczanej, pierogach i grzybach. 

Nieopodal Pniewa zagłębiamy się w wilgotny grąd w rezerwacie 
„Wielgolas”. Chroni on fragmenty sosnowego lasu, który niestety jest 
już w odwrocie; 200–300-letnie sosny, pochylone na wschód, umierają, 
odchodzą. Leśnicy twierdzą, że za 20–30 lat już ich tu nie będzie, za-
stąpią je graby i dęby, a rezerwat straci sens. W gęstym liściastym drze-
wostanie leżą 30-metrowe masztowe sosny. W jedną z nich, 260-letnią, 
uderzył piorun, na korze widać listwę piorunową. Obok spoczywa sosna 
zaatakowana przez mróz; w podłużne, kilkucentymetrowe pęknięcia 
wtargnęły grzyby i efekt obumierania jest już widoczny.
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Rezerwat „Stawinoga” – raj dla ornitologów

Rezerwat „Wielgolas” – umierające sosny liczące ponad 200 lat
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I jeszcze jeden rezerwat w pobliżu Pułtuska, niemal w widłach 
Narwi i Bugu – „Stawinoga”. Utworzono go w 1979 roku w celu 
ochrony siedlisk ptactwa wodno-błotnego, gniazdującego tam i za-
trzymującego się podczas przelotów wiosenno-jesiennych. Stawy rybne 
przez długi czas użytkowało Nadleśnictwo Pułtusk, a od kilkunastu 
lat korzysta z niego Polski Związek Wędkarski Wierzbica. Zapewne 
z tego miejsca pochodzą liny, sandacze, okonie i szczupaki podawane 
w istniejącej już ponad 40 lat słynnej restauracji „Złoty Lin” w Wierz
bicy nad Narwią. 

Rezerwat „Stawinoga” to raj dla ornitologów. Spośród ptaków 
gniazdujących można tam spotkać: perkozy, płaskonosy, bąki, bączki 
i trzciniaki. Dziesięć lat temu powróciły gęsi gęgawy, łabędzie krzykliwe, 
pojawiły się kormorany, czaple siwe i żurawie. W pobliżu znajdują się 
stanowiska lęgowe bielika – 10 km od 20-tysięcznego miasta!

Na grzyby do Długosiodła 

Nadleśnictwo Wyszków stało się głośne na Mazowszu w 2003 roku, 
kiedy wójt gminy Długosiodło i reżyser Jacek Kęcik postanowili zorgani-
zować mistrzostwa Polski dziennikarzy i aktorów w grzybobraniu. W ko-
lejnych latach coraz liczniejsze stawało się grono amatorów prawdziwków, 
podgrzybków, koźlarzy i maślaków. Rywalizowały drużyny leśników, sa-
morządowców, polityków, młodzieży szkolnej, artystów i dziennikarzy. 
Ile sławnych nazwisk przewinęło się przez Długosiodło, nikt nie zliczy. 
Grzybów zbierano sporo, choć nie każdego roku plon był obfity. 

W 2006 roku zwycięska drużyna dziennikarzy z tygodnika „Wysz-
kowiak” zebrała 40 kg grzybów. W 2012 roku aktorka Adrianna Bie-
drzyńska położyła na wadze borowika ważącego prawie pół kilograma 
i – rzecz jasna – została królową Wielkiego Grzybobrania. W tym sa-
mym roku 18 drużyn zebrało aż 153 kg grzybów. Rok 2015, z powo-
du dwumiesięcznej suszy, okazał się marny dla grzybiarzy – jedenaście 
drużyn zebrało tylko 40 kg grzybów. „Królowa”, Maria Chmielińska, 
położyła na wadze czerwonego koźlarza o wadze 21 dag. 
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Impreza wpisała się na dobre do księgi Puszczy Białej. Pomysło-
dawcy, czyli lokalni samorządowcy i leśnicy, mogą być z niej dumni. 
Wrześniowe spotkanie nie polega tylko na wędrówkach po sosnowym 
lesie i wyciąganiu z runa koźlarzy czy borowików; na stoiskach można 
posmakować tradycyjnych potraw „białokurpiowskich”, a także chleba 
ze smalcem i zupy, rzecz jasna grzybowej. Co roku podczas imprezy 
wręczane są nagrody szkołom biorącym udział w konkursie „Czysty 
las”. Koła łowieckie zapraszają na degustację wyrobów z dziczyzny, so-
kolnicy – na prezentację ptaków drapieżnych, leśnicy – na pokaz pracy 
maszyn leśnych, strażacy – na gaszenie pożaru w Długosiodle. Młodzi 
mogą się wdrapywać na słup, aby dosięgnąć złożonej na jego czubku 
nagrody. Wszystko w takt muzyki wykonywanej przez Orkiestrę Ligi 
Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Ak-
teon” z Wydziału Leśnego SGGW lub reprezentacyjną orkiestrę Lasów 
Państwowych z Tucholi. 

Grzybiarze zapewne nie wiedzą, że w przemierzanych przez nich 
wydmach ciągnących się na południowy wschód od gminnej wsi, zwa-
nych Dziewiczymi Górami, kryje się być może jeszcze jeden skarb. Jak 
mówią lokalne podania, urodziwe dziewczęta długosiodlańskie chowały 
się tam przed jaćwieskimi wojami czy szwedzkimi żołdakami i zapadały 
się pod ziemię. 

Drzewostan Puszczy Białej to bór sosnowy świeży. Świerk wystę-
puje tam rzadko; porasta obszar północno-wschodniej Polski i sięga 
południowej granicy Mazowsza. Od 1916 roku profesor Władysław 
Jedliński badał na tym terenie drzewostany świerkowe. Oznaczył kilka 
miejsc, w których to drzewo rośnie, choć środowisko glebowe mu nie 
sprzyja. Najważniejsze stanowisko znajdowało się w nieistniejącym już 
Nad leśnictwie Jegiel. Na Kurpiach i w Łomżyńskiem „jeglije” to w lu-
dowej gwarze świerk właśnie. 

W ówczesnym Nadleśnictwie Jegiel prawie 90 lat temu założono 
gospodarstwo rybne na nieużytkach po obu stronach szosy z Wyszkowa 
do Ostrowi Mazowieckiej. Przy rzeczce Białce wykopano stawy i usy-
pano groble. W 1935 roku obok stawów zaczęto hodować bażanty. 
Wieść niesie, że na odgłos trąbki strażnika stawów bażanty zlatywały się 
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Zbiornik retencyjny niedaleko Osuchowej jest ostoją ptaków

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka oznakowało szlaki rowerowe
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do karmników. To była pierwsza bażantarnia w puszczy. Ptaki rozmno-
żyły się i zajmowały kolejne tereny. Dobiła je mroźna zima 1939–1940, 
podczas której wyginęły. 

Stawy rybne oraz zbiorniki retencyjne znajdują się też w leśnic-
twach Osuchowa i Nagoszewka, przy tej samej szosie, bliżej Ostrowi. 
W okolicy Nagoszewki na przełomie lat 2014 i 2015 powstał nowy 
zbiornik retencyjny o głębokości 1,5 m. W Nadleśnictwie Ostrów Ma-
zowiecka w ramach konstruowania retencji nizinnej zaprojektowano 
zbiorniki na obszarach zaniedbanych. Są one konieczne, gdyż wody 
stałej i bieżącej jest tam jak na lekarstwo. Wzdłuż rzeczki Tuchełki, 
w okolicy Osuchowej, znajdują się tak zwane stawy paciorkowe – nie-
duże, kilkuhektarowe, z jednego do drugiego przelewa się woda. Są 
ostoją żurawi i czapli, a także rajem dla wędkarzy. Od puszczańskiej 
wioski Osuchowa prowadzi droga krzyżowa do drewnianej kapliczki 
na polanie, nieopodal zarośniętego stawu. 

Kapliczka w Osuchowej
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Puszczańska martyrologia 

W średniowieczu bory między Narwią a Bugiem były naturalną 
zaporą chroniącą Księstwo Mazowieckie przed sąsiadami z północy 
i północnego wschodu: Prusami, Jaćwingami, Litwinami i Rusami. Nie 
była to jednak zapora szczelna. Zbójeckie i łupieżcze napady ścierały 
z powierzchni ziemi wsie, osady i miasteczka; ludność mordowano lub 
porywano do niewoli. Kres temu położyli Krzyżacy, którzy wytępili 
Jaćwingów, a Władysław Jagiełło na zawsze powstrzymał Litwinów. 
Spokój trwał aż do czasu wojen szwedzkich. Najeźdźcy ze Skandyna-
wii dali się we znaki Kurpiom Białym – doprowadzili do wyludnienia 
i zniszczyli infrastrukturę gospodarczą. W Długosiodle liczba ludności 
spadła o połowę. 

Pięknymi, ale i tragicznymi zgłoskami zapisała się społeczność Pusz-
czy Białej w powstaniu styczniowym. Wstępowano do leśnych oddzia-
łów, zaopatrywano je w odzież, żywność i obuwie, naprawiano broń 
i wojskowy rynsztunek. Wzorowo spisało się duchowieństwo z księdzem 
Florianem Jastrzębskim na czele. Przywódcy powstania skoncentrowali 
w puszczańskich osadach liczne, ale słabo uzbrojone oddziały. Naj-
ważniejszym ich zadaniem było przerwanie linii kolei żelaznej War-
szawa–Petersburg, by w ten sposób odciąć carskie wojska stacjonu-
jące w Królestwie Polskim od posiłków z głębi Rosji. W maju 1863 
roku oddział powstańczy pod dowództwem Ignacego Mostkowskiego 
urządził w Kietlance zasadzkę na pociąg wiozący do Małkini żołnierzy 
i broń. W wyniku zdrady polskiego konduktora atak się nie powiódł. 
Z Czyżewa i Małkini dojechały pociągiem carskie posiłki i powstańcy 
musieli się rozproszyć po okolicznych lasach i wioskach nadbużańskich. 
Na początku czerwca 1863 roku pod Nagoszewem (między Brokiem 
a Ostrowią) stoczono największą bitwę polsko-rosyjską. Powstańcze 
wojsko przyprowadzone przez dowódców: Wacława Broniewskiego, 
Polikarpa Dąbrowskiego, Jana Nowaka i Stanisława Mańkowskie-
go, liczyło 1400 ludzi. Walki trwały kilkanaście godzin. Aby pomóc 
powstańcom, mieszkańcy Nagoszewa podpalili własne zagrody wraz 
z broniącymi się w nich wrogimi żołnierzami. Przewaga liczebna wroga 
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zmusiła powstańców do wycofania 
się do Puszczy Zielonej. W krwawej 
bitwie poległo 500 Rosjan i 110 po-
wstańców, w tym przywódca chło-
pów Stanisław Mańkowski. Poległych 
przeniesiono z mogił polowych na 
cmentarz w Broku. Powstanie upa-
dło, a carscy sołdaci mścili się na 
mieszkańcach. Przy „furmańskiej 
drodze”, między Porządziem a Sie-
czychami, stoi dąb „Wieszatiel”, na 
którym kozacy wieszali schwytanych 
bojowników – chłopów z okolicz-
nych wiosek. Ocalałych skazano na 
długoletnią syberyjską katorgę. 

„Dostało” się też lasom. Przeszły 
one pod zarząd carski, który polskich 
leśników zastępował przysłanymi 

z Rosji. Generałów i urzędników zasłużonych w tłumieniu buntu ob-
darowano majątkami i znacznymi połaciami puszczy. Zlikwidowano 
Zakład Praktyki Leśnej w Feliksowie koło Broku (wcześniej spłonął), 
wyrąbywano drzewostan. Na początku XX wieku zalesienie tych tere-
nów zmniejszyło się o 10%.

W czasie II wojny światowej okupanci hitlerowscy podzielili pusz-
czę na część południową należącą do Generalnego Gubernatorstwa 
i północną – należącą do III Rzeszy. Szybko powstały placówki ruchu 
oporu dokonujące doraźnych akcji bojowych. W okolicach Broku 
oraz Wyszkowa odbywały ćwiczenia jednostki batalionów AK „Zośka” 
i „Parasol”. W sierpniu 1943 roku oddziały Armii Krajowej obwodu 
„Rajski Ptak” przeprowadziły akcję „Taśma”, której celem byla likwi-
dacja 10 posterunków żandarmerii niemieckiej na granicy Guberni. 

Dąb „Wieszatiel” przy drodze z Porządzia 
do Sieczychów
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Wzięły w niej udział grupy AK Szare Szeregi z Warszawy. Jedną z nich 
dowodził 22-letni Tadeusz Zawadzki „Zośka”. Ten legendarny do-
wódca, znany z książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec, 
zginął w Sieczychach 20 sierpnia 1943 roku. Jego pamięć uczczono 
pomnikiem. Jak to się splata tragiczna historia naszej walki o niepod-
ległość: 80 lat wcześniej na pobliskim dębie „Wieszatiel” pozbawiano 
życia polskich patriotów. Pod Pecynką kolejny pomnik, tym razem 
poświęcony żołnierzom AK poległym 31 sierpnia 1944 roku w bitwie 
z Niemcami. Zginęło wówczas 60 partyzantów, kilkunastu rozstrzelano 
po wzięciu do niewoli. Nie oszczędzono mieszkańców okolicznych 
wsi, Lipniak i Majorat – oddziały Wehrmachtu wymordowały ich już 
po bitwie. Stojące kilka kilometrów od Pecynki frontowe oddziały 
sowieckie nie pomogły partyzantom; ruszyły się dopiero wtedy, gdy 
dobito ostatniego Polaka.

Po 1945 roku w Puszczy Białej walczyły nieliczne oddziały anty-
komunistycznego podziemia. 13 kwietnia 2012 roku z inicjatywy 

Pomnik w Sieczychach upamiętniający śmierć Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”
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Podleśniczy Mariusz Orzoł pokazuje stare nagrobki na prawosławnym  
cmentarzyku w Komorowie

Las pochłonął komorowski cmentarz
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ostrowskich leśników na leśnym cmentarzyku koło Gliny (na wschód 
od Broku) odsłonięto tablicę poświęconą trzem „Żołnierzom Wyklę-
tym” – kapitanowi Stanisławowi Pieszkowskiemu („Bomba”), poruczni-
kowi Hieronimowi Piotrowskiemu („Jur”) i Janowi Kmiołkowi („Wir”). 
Tego ostatniego aresztowano w 1951 roku, skazano na śmierć i zamor-
dowano w więzieniu na Rakowieckiej.

Po Komorowie, miejscowości leżącej nieopodal Ostrowi 
Mazowieckiej, oprowadzał mnie Mariusz Orzoł, miejscowy pod leśniczy. 
Do I wojny światowej znajdowały się tam carskie koszary wojskowe. 
W okresie międzywojennym objęło je Wojsko Polskie, podobnie 
jak po 1945 roku. Obecnie mieści się tam 22. Wojskowy Ośrodek 
Kartograficzny.

W lesie obok koszar widać resztki dawnego prawosławnego cmen-
tarzyka i ślady po cerkiewce. Groby zostały zdewastowane; prawdo-
podobnie szukano w nich ukrytych skarbów. Sektor polski (chowa-
no tam również żołnierzy z naszego garnizonu) częściowo ocalał. To 
miejsce od 1963 roku nie ma statusu cmentarza. Wśród chaszczy  

Kwatera 43 tys. jeńców radzieckich, którzy zginęli w 1943 roku
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widać dwie płyty z nagrobka 
oficera służby carskiej i napis 
cyrylicą: „Oficer ppłk 23 pułku 
Aleksander Iwanowicz Żenik  
– 9 III 1862 – 7 X 1913”. Na dru-
giej płycie widnieje zatarty napis: 
„Olga Konstantyno wna Ekers-
dorf  23 VI 1869 – 20 VI 1894, 
Mir Prachu Twojemu” (Pokój 
Twoim Prochom).

To nie koniec memoria-
łu. Blisko ogrodzenia jednostki 
znajduje się sześć kwater z 66 
zbiorowymi mogiłami oraz co-
kół z czerwoną gwiazdą, na któ-
rym widnieje napis: „Komorowo 
– stalag 333. Cmentarz żołnierzy 
radzieckich z II wojny światowej. 
W listopadzie 1941 roku był tu 
obóz specjalny Sonderlager, któ-

ry zlikwidowano jesienią 1943 roku. Od XI 1941 do IX 1943 zginęły 
43 tysiące jeńców”. Tak wyglądało wiele jenieckich obozów, w których 
naziści przetrzymywali czerwonoarmistów: ogradzali teren drutem kol-
czastym, nie dawali więzionym jeść, żołnierze umierali z głodu i zimna 
w wykopanych w ziemi jamach.

W 1932 roku podchorążowie komorowskiej jednostki wojskowej 
ufundowali pomnik Marszałka Piłsudskiego z napisem „Za honor i oj-
czyznę”. Stał on do 1950 roku, kiedy na polecenie ówczesnych władz 
został wysadzony, a jego szczątki wywieziono ciężarówką w nieznane. 
45 lat później absolwenci Szkoły Podchorążych Piechoty Wojska Pol-
skiego wznieśli pomnik ponownie. 

Pomnik Marszałka J. Piłsudskiego 
w jednostce WP w Komorowie 
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Brok ma prawa miejskie od 500 lat. Usytuowany malow-
niczo nad Bugiem, leży na niegdysiejszym szlaku handlowym 
łączącym Pomorze z Rusią Kijowską. Z tamtych czasów po-
został jedynie gotycko-renesansowy kościół pw. św. Andrze-
ja Apostoła. Na centralnym placu, blisko kościoła i ratusza, 
w 2011 roku postawiono obelisk upamiętniający Wojciecha 
Bogumiła Jastrzębowskiego (1799–1882); jemu też poświęco-
no trasę rowerową z Ostrowi do Broku.

Wojciech Bogumił Jastrzębowski wielce się zasłużył 
dla Puszczy Białej; poświęcił jej 15 lat życia. Dzieciństwo 
miał trudne. Wcześnie stracił rodziców; wychowywał go 
starszy brat. Uczył się w Płocku i w liceum w Warszawie. 
Na Uniwersytecie Warszawskim pobierał nauki na wydziale 
budownictwa i miernictwa. Jako 32-latek walczył w powsta-
niu listopadowym pod Olszynką Grochowską. W 1836 roku 
władze carskie pozwoliły mu na powrót do pracy naukowej. 
W Instytucie Agronomicznym na Marymoncie Jastrzębowski 
wykładał botanikę, zoologię i mineralogię, organizował także 
wydział leśnictwa. Był doskonałym pedagogiem i patriotą. 
W wieku 61 lat został powołany na komisarza leśnego  
w Feliksowie koło Broku, gdzie z jego inicjatywy powstał 
Zakład Praktyki Leśnej, pierwsza taka placówka w Polsce. 
W nowoczesny na tamte lata sposób kształcono w niej kadry 
leśne. Wojciech Jastrzębowski krótko nią kierował. W stycz-
niu 1863 roku 64-letni profesor i jego uczniowie przyłą-
czyli się do powstania w Królestwie. Po jego upadku karą 
za patriotyczną postawę młodzieży było rozwiązanie szkoły. 
Jeden z uczniów, Ludomir Benedyktowicz, podczas powsta-
nia został okaleczony kozackim szablami i stracił obie dłonie. 
Rozpoczął studia u Wojciecha Gersona i Jana Matejki w Kra-
kowie. Rysując i malując pejzaże nadbużańskie oraz portrety 
powstańców, posługiwał się drewnianą protezą zamocowaną 
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Brok – kościół gotycko-renesansowy św. Andrzeja Apostoła z XVI wieku

Obelisk upamiętniający Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
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na ramionach. Był podobno znakomitym szachistą. Zmarł 
w roku 1926 we Lwowie, w niepodległej Polsce. Jego mistrz, 
Wojciech Bogumił Jastrzębowski, po powstaniu podjął od 
nowa trud zalesiania Puszczy Białej. Zmarł w Warszawie 
w 1882 roku, pochowano go na Powązkach. Informacje 
o „człowieku niezwykłym” zapisała Karolina Barc w książce 
Puszcza Biała. W tej samej książce Krzysztof Mielnikiewicz 
przypomina Bolesława Zarzyckiego, leśnika, myśliwego, spo-
łecznika, nadleśniczego w Ostrowi Mazowieckiej w latach 30. 
XX wieku, wybitnie zasłużonego w porządkowaniu gospo-
darki leśnej i łowieckiej na tym terenie. 

Zbierając materiały do tego przewodnika, czerpałem wie-
dzę także z wydanej przez Lasy Państwowe monografii-albu-
mu Dwie długości życia sosny. Nadleśnictwo Wyszków wczoraj 
i dziś, 1794–2014. To gigantyczne opracowanie zainicjował 
w 2004 roku nadleśniczy Waldemar Żmijewski, a obecny szef 
Nadleśnictwa Wyszków, Wojciech Kwiatkowski, powierzył 

Pod Brokiem jeszcze można spotkać drewniane kurpiowskie chałupki
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dokończenie pracy inżynierowi nadzoru, pani Ewie Kaczyń-
skiej. To jej zasługa – dokumenty, ludzie, wydarzenia, fakty. 
Nie mogła jednak opisać pewnego zdarzenia, którego byłem 
świadkiem, wracając z Porządzia do Wyszkowa. Musiałem 
się zatrzymać, bo wąską drogę zatarasował kilkunastotonowy 
TIR. Kierowca ciężarówki wysiadł z kabiny, założył rękawicz-
ki i z asfaltowej drogi ostrożnie przeniósł do lasu całą rodzinę 
jeży, po czym uśmiechnął się i wolno odjechał, spoglądając 
na drogę.

iNformacje praktycZNe 

Brok nad Bugiem
• Hotel „Nadrzecze”: pokój 1-osobowy – 105 zł, 2-osobowy – 

od 160 do 170zł, 3-osobowy od 225 do 240 zł, 4-osobowy 
– 280 zł. W ofercie spływy kajakowe po Bugu. 

Lipa koło Pułtuska
• Karczma „Wielka Lipa” – oferuje dania regionalne. 

Pułtusk
• Muzeum Regionalne w wieży ratuszowej na Rynku (cie-

kawa ekspozycja: Meteoryty pułtuskie – 11 okazów 
o łącznej wadze 310 g), otwarte (oprócz poniedziałków) 
w godz. 10.00–16.00. 

• Hotel „Zamek” w Domu Polonii dysponuje 160 miejscami, 
w cenie za pokój: 1-osobowy – 180 zł, 2-osobowy – 260 zł, 
apartament – 350 zł. W restauracji można zjeść dania z dzi-
czyzny; bogata oferta rekreacyjna; miejsce parkingowe 
płatne oddzielnie. 

• Hotel „Podzamcze” noclegi w pokojach: 1-osobowym 
– 120 zł, 2-osobowym – 160 zł.



Wierzbica
• Zajazd „Złoty Lin” w Wierzbicy niedaleko Serocka – restau-

racja serwuje świetne dania rybne. 

Wyszków
• Hotel „Na Skarpie”: pokoje 2-osobowe – 120 zł

Nadleśnictwo Wyszków
• Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy w Leszczydole-Nowiny 

oferuje noclegi dla 64 osób – 70 zł od osoby, śniadanie 
i kolacja – 18 zł, obiad – 28 zł

• Bar „Pingwin”, ul. 1 Armii Wojska Polskiego, smaczne i ta-
nie dania.
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Bliżej Lwowa niż  Lublina

pUsZcZa kamieNiecka 
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Puszcza Kamieniecka i Lasy Miedzyńskie

Wyglądu Kamieńczyka sprzed 500 lat, gdy otrzymał on prawa 
miejskie, nie sposób odtworzyć, bo nie zachował się ani jeden 

rysunek, szkic ani obraz tego miejsca. Dzisiaj jest to duża wieś nad 
Bugiem, niedaleko ujścia Liwca. W XVI wieku, jako Kamieniec Ma-
zowiecki, był liczącym się miastem nadbużańskim. Stały w nim za-
mek, trzy kościoły, ratusz w rynku, sukiennice i 300 domów. Rzeką ze 
wschodu i południa płynęły barki pełne zboża, drewna i płodów rol-
nych. Liczni rzemieślnicy obsługiwali przyjezdnych i okoliczną ludność. 
W roku 1869 ukazem carskim odebrano Kamieńcowi prawa miejskie 
i zmieniono jego nazwę na Kamieńczyk.

Tradycje flisackie 

Przez stulecia mężczyźni z Kamieńczyka i okolic zajmowali się 
spławianiem drewna – słabe ziemie sprawiły, że ludność musiała szu-
kać pozarolniczych źródeł zarobkowania. Okoliczne lasy, czyli Puszcza 
Kamieniecka, dawały doskonałej jakości materiał sosnowy, ceniony 
w zachodniej Europie. W Niderlandach, Anglii, Danii, gdzie wytrze-
biono lasy, popyt na polskie drewno był ogromny. Przez cały wiek XIX 
i połowę wieku XX miejscowość żyła z transportu wodnego. 

Drewnem handlowano na wielką skalę. Jak się to odbywało? 
Żydowski kupiec nabywał od posiadacza ziemskiego kilka hektarów 
lasu. Do wyrębu najmował chłopów. Całą zimę ścinali sosny i zawo-
zili je na bindugę [miejsce nad rzeką służące do składowania drewna 
i przygotowania go do spławu – przyp. red.]. Wiosną z puszcz Białej 
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i Kamienieckiej, z Węgrowa zjeżdżali się flisacy. Stały skład – pięćdzie-
sięciu mężczyzn – angażował retman. Był on dla podwładnych pierwszy 
po Bogu, bo dawał im dobrze płatną pracę. W Kamieńczyku przez kilka-
dziesiąt lat żyło ośmiu retmanów. Nie było łatwo zostać retmanem; adept 
tej profesji zaczynał od fryca, potem stawał się hartfulnikiem, następnie 
przednikiem, hetmańczykiem, podmistrzem i wreszcie retmanem. Przy-
słowie głosiło: „retman to wodny książę, co drzewo drzewem wiąże”. 

Na bindudze flisacy przetaczali kłody do rzeki i ogromnymi gwoź-
dziami, zwanymi siorcami, zbijali je po 10 w tafel. Na Liwcu tafel nie 
mógł być szerszy, bo nie pozwalał na to charakter rzeki. Tafle łączono 
po 10 sztuk w sznurek, który spływał Liwcem tylko na wiosnę, przy 
wysokim stanie wody. Gdy załoga docierała do Bugu, znacznie szerszego 
i głębszego od Liwca, łączono sznurki w pasy. Na szerokiej Wiśle dwa 
pasy obok siebie nazywano tratwą. Tratwy wyładowane zbożem, węglem 
drzewnym, skórami i płodami rolnymi płynęły aż do Gdańska.

Flisactwo jako zawód zaczęło zamierać w końcu XIX wieku. Ko-
lej żelazna wypierała tratwy, ale jeszcze w latach międzywojennych 

Zakole Bugu niedaleko Kamieńczyka
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flisactwo w Polsce uprawiano w trzech ośrodkach: w Ulanowie nad 
Sanem, Czernichowie pod Toruniem nad Wisłą i właśnie w Kamieńczy-
ku nad Bugiem. Młodzi chłopcy z nadrzecznych wsi garnęli się do tego 
zawodu z powodów ekonomicznych. W latach 20. XX wieku robotnik 
przy pracach polowych zarabiał złotego dziennie. Co mógł za to kupić? 
Kilogram cukru, tyle samo słoniny, mniej niż ćwiartkę wódki. Małe 
pudełko zapałek kosztowało tyle co cztery jajka, toteż zapałkę dzielono 
na pół. Na tratwie flisak zarabiał 5 zł (równowartość dolara), a retman – 
20 zł dziennie. Rejsy trwały miesiąc, a nawet dłużej. W sierpniu flisacy 
całą kompanią wracali pieszo z Gdańska i Tczewa do Kamieńczyka. 
Przywozili rodzinom podarunki i oczywiście pieniądze. Za zarobione 
150 zł można było kupić krowę, żywicielkę chłopskiej rodziny. Ostat-
ni flis odbył się na Narwi w 1949 roku. Zostały wspomnienia, które 
przypomina pomnik flisaka na rynku w Kamieńczyku.

Henryk Słowikowski, gawędziarz i miłośnik ziemi kamienieckiej, 
urodził się ponad 70 lat temu w Świniotopie nad Liwcem. Mówi o so-
bie, że był obrotnym chłopakiem i szczęściło mu się w życiu. „Z zawo-
du jestem hydraulikiem i dorobiłem się w latach 70. i 80. XX wieku. 
Wtedy, za Gierka, warszawiacy masowo wykupywali działki nad Liwcem 
i stawiali dacze. Ja im wierciłem studnie. Nie miałem żadnej konkuren-
cji, a zamówień było bez liku. Od dziecka zajmowałem się zbieractwem, 
to moja pasja. Część zarobionych na studniach pieniędzy zacząłem prze-
znaczać na zakup eksponatów: narzędzi rolniczych, sprzętu domowego 
ze starych wiejskich chałup, a także siodeł ułańskich, bo pierwszą moją 
miłością były konie” – mówi Henryk Słowikowski. 

Przed 16 laty na swojej posesji przy niewielkim rynku w Ka-
mieńczyku pan Henryk założył Muzeum Etnograficzno-Historyczne 
(wcześniej zebrane eksponaty udostępniał znajomym). Różnorodne 
zbiory są poukładane tematycznie: flisactwo, dawne drewniane sprzęty 
domowe i narzędzia rolnicze, kolekcja siodeł ułańskich, stare motocy-
kle i rowery. Najstarsze eksponaty to siodło z XVII wieku i 300-letnia 
rohatyna [rodzaj włóczni – przyp. red.]. Gospodarz opowiada zwie-
dzającym o żołnierzach Września 1939 roku i o tym, „jak to ze lnem 
było” w tym regionie Mazowsza. A ponieważ ma talenty krasomówcze,  
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Pan Henryk Słowikowski zaprasza gości do muzeum

Henryk Słowikowski prezentuje zbiory swojego muzeum  
i opowiada o życiu dawnych mieszkańców regionu
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słucha się go z zainteresowaniem. Żona pana Henryka, Maria Sło-
wikowska, artysta plastyk prowadzi profesjonalne zajęcia z rysunku 
i malarstwa. Prywatne muzeum odwiedzają grupy szkolne, wycieczki 
firmowe i polonijne, Białorusini i Ukraińcy, osoby prywatne, a także 
pielgrzymi z pobliskiego sanktuarium w Loretto. Pan Henryk, ubrany 
w biały uniform i marynarską czapkę, wita gości przed bramą.

Sanktuarium Zgromadzenia Sióstr Loretanek znajduje się w pięknej 
okolicy. Wokół są sosnowe bory i meandrujący, płytki, przyjazny Liwiec. 
Wytworzył się tam mikroklimat – wokół burze, a w Loretto sucho i spo-
kojnie. Początki sanktuarium sięgają 1920 roku. Ówczesny proboszcz 
parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie, ksiądz Ignacy Kłopotow-
ski, kupił majątek Zenówka. Może kierował się sentymentem do nad-
bużańskich okolic, bo urodził się koło Drohiczyna. W Zenówce założył 
Zgromadzenie Sióstr Loretanek i nazwał to miejsce Loretto [dwie litery 
„t” dla odróżnienia od Loreto we Włoszech – przyp. red.]. Skromną 
drewnianą kapliczkę dopiero po pół wieku rozbudowano do solidnego 
murowanego kościoła. Po II wojnie światowej władze długo nie godziły 
się na przeniesienie loretańskiego kultu ze Starej Pragi w Warszawie  

Wśród zbiorów w muzeum kamieńczykowskim jest kulbaka polska z XVII wieku 



Puszcza Kamieniecka i Lasy Miedzyńskie

Krajobraz okolic Kamieńczyka to częsty temat w malarstwie pani Marii Słowikowskiej 

Przeprawa promowa między Kamieńczykiem a Brańszczykiem  
–  atrakcja dla turystów, wygoda dla mieszkańców
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nad Liwiec. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w kościele w Loretto 
umieszczono kopię figury Matki Boskiej z włoskiego Loreto. 

Lorettańską ciszę cenił ksiądz-poeta Jan Twardowski. W Auto-
biografii pisał: „Było mi tam bardzo dobrze. Cenię siostry loretanki 
i jestem im wdzięczny za wielką życzliwość. Ale po pewnym czasie 
okolicę bardzo zabudowano. Wokół powstały ośrodki wypoczynko-
we, a wzrost liczby samochodów sprawił, że wciąż przybywało ludzi 
szukających letniego wypoczynku. Zniknął zupełnie dawny spokój, 
nawet na leśnych ścieżkach trudno było o samotność. Można powie-
dzieć, że dawne przysłowie nabrało nowego sensu – im dalej w las, 
tym więcej samochodów”.

Każdego roku, w pierwszą niedzielę po 8 września, droga do Ka-
mieńczyka jest zamknięta. Parkuje na niej 100–150 autokarów, którymi 
przyjeżdżają wierni, by pomodlić się przy figurze Matki Bożej i sarko-
fagu księdza Kłopotowskiego. Pośmiertna droga księdza do Loretto 
była długa. Zmarł on w 1931 roku i został pochowany na Cmentarzu 

Wnętrze kaplicy w Loretto koło Kamieńczyka
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Powązkowskim w Warszawie. Rok później jego szczątki sprowadzono 
na  cmentarz w Loretto, a w 2000 roku złożono je w sarkofagu w ka-
plicy. Ksiądz Ignacy Kłopotowski został beatyfikowany w 2005 roku.

Wokół łochowskiego nadleśnictwa  

Przez stulecia lasy nad Bugiem i Liwcem różnie nazywano: Lasy 
Łochowskie, Lasy Miedzyńskie, Puszcza Jadowska, Puszcza Kamieniec-
ka. Nadleśnictwo Łochów podzielone jest na dwa obręby: Łochów 
(10 821 ha) i Węgrów (5880 ha). Lasy obrębu Łochów są mało zróż-
nicowane gatunkowo: sosna zajmuje 91%, olsza – 4%, brzoza – 3%, 
pozostałe gatunki po około 1%. Obręb Węgrów, ze względu na żyź-
niejsze siedliska, ma bardziej zróżnicowany skład gatunkowy; sosna 
stanowi 67%, dąb – 19%, pozostałe gatunki liściaste mają mniejszy 
udział w drzewostanach. Żyjące tam sarny, dziki i łosie nie wyrządzają 
większych szkód na polach. Rocznie za zniszczenia dokonane przez 
dziki wypłaca się rolnikom od 4 do 8 tys. zł, a przychody z upolowa-
nej zwierzyny przewyższają wydatki na odszkodowania. Nadleśnictwo 
prowadzi Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Przed laty była tam hodowla 
bażantów, ale stała się nieopłacalna, więc zlikwidowano ją pod koniec 
lat 70. XX wieku. Od 2007 roku ośrodek – pod kontrolą Zakładu 
Zoologii Leśnej i Łowiectwa Wydziału Leśnego SGGW – realizuje 
program reintrodukcji kuropatwy. Celem jest odtworzenie populacji 
kuropatwy szarej przez adaptację w warunkach naturalnych ptaków 
pochodzących z hodowli fermowej – taką informację przekazał nadle-
śniczy Bogusław Piątek.

Przy nadleśnictwie stoi drewniany budynek wyłuszczarni. Nie jest 
ona nowoczesna, ale istnieje od wielu lat i nadal spełnia swoje zada-
nia – odbywa się w niej łuszczenie szyszek dla wszystkich nadleśnictw 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Zebrane 
szyszki są składowane w magazynie i opisywane, a następnie podda-
wane procesowi łuszczenia. Obniża się ich wilgotność do momentu 
otwarcia szyszki, z której wypadają nasiona. Termiczna obróbka nie 
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niszczy nasion, po wyłuszczeniu nadal są zdolne do kiełkowania. Rocz-
nie łuszczy się 10–30 ton szyszek sosnowych oraz niewielkie ilości 
szyszek modrzewiowych i świerkowych.

Północną część nadleśnictwa zajmuje Nadbużański Park Kraj
obrazowy, którego ponad jedną trzecią stanowi Puszcza Kamieniecka. 
Krajobraz monotonnej mazowieckiej równiny staje się tam bardziej 
urozmaicony, kompleksy leśne przecinają tereny podmokłe sąsiadujące 
z wysokimi wydmami. Malowniczymi przykładami tego urozmaice-
nia są użytki ekologiczne: „Torfowisko Kules” w pobliżu wsi Sadowne 
i sąsiadujące z nim „Wydmy Zielenieckie” w pobliżu wsi Zieleniec. 
Torfowisko znajduje się w niecce polodowcowej otoczonej wydmami. 
Ale jakimi! Wysokie na 10 m piaszczyste pagórki z miałkiego piasku, 
miejscami porośnięte rachitycznymi sosenkami, zajmują obszar 11 ha. 

Między Kamieńczykiem a Udrzynem (16 km w linii prostej) Bug 
wije się zakolami zamkniętymi od południa wysokimi skarpami poro-
śniętymi strzelistymi sosnami. Nad jednym z nich ulokowała się wieś 
letniskowa Szumin, pocięta ogrodzonymi siatką parcelami, na których 
stoją drewniane domki. Niedaleko wsi znajduje się rezerwat „Jegiel” 

Wyłuszczarnia szyszek przy siedzibie Nadleśnictwa Łochów
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Obszar wydmowy „Wydmy Zielenieckie” przypomina pustynię 

Rzeka Bug w okolicy wsi Szumin
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o powierzchni 18,54 ha, utworzony w celu zachowania niezwykle rzad-
ko spotykanego zbiorowiska leśnego – borealnej świerczyny na tor-
fie. Rosną tam zarówno młode świerki, jak i 120-letnie drzewa. Mają 
piękny kolor igliwia, nie chorują, odradzają się. Wśród nich widać 
pojedyncze brzozy i sosny.

Kolejny rezerwat w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym, „Cza
plowizna”, to teren bagienny, podmokły. Na obszarze 213,33 ha objęto 
ochroną rośliny i ptaki wybierające do życia takie środowisko. Okoliczni 
mieszkańcy snują opowieści o duchach i stworach wynurzających się 
z bagien, o tajemniczym „czymś” przesuwającym meble i sprzęty w cha-
łupach, o dziewczynie śpiącej w stodole, z której „coś” zerwało pierzynę 
i rzuciło na parobków. Parobkowie nie ucierpieli, a biedna dziewczyna 
wkrótce zmarła. Straszne miejsce! Lepiej je omijać. 

Rezerwat „Moczydło”, znajdujący się między Węgrowem a Łocho-
wem, utworzono w 1991 roku na powierzchni 58,08 ha. Przy zarasta-
jącym śródleśnym jeziorku stoi pomost widokowy, z którego można 
oglądać torfowiskowy drzewostan przyciągający 66 gatunków ptaków 

Po rezerwacie „Jegiel” oprowadza inż. Jerzy Derlicki
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wodnych, między innymi: żurawie, rybitwy, mewy śmieszki, a także 
drapieżnych: jastrzębie, myszołowy, ponadto rzadkie bociany czarne. 
Z Huty Gruszczyno ścieżką przyrodniczą „Jeziorka Kałęczyńskie” wę-
drujemy 15 km rowerem lub pieszo – lasami, piaszczystymi drogami, 
mijając pomniki przyrody: sosny, lipy i robinię akacjową. 

W leśnictwie Wrotnów w Lasach Miedzyńskich, we wschodniej 
części Nadleśnictwa Łochów, znajduje się osobliwy pomnik przyrody 
– „Kolonia mrowisk”. W sosnowym lesie na 3-hektarowej powierzchni 
naliczono ponad 50 kopców mrówek. Jest to prawdziwe miasto z po-
nadmetrowymi „wieżami”. 

Pałace, rezydencje, cmentarze, mogiły

W Łochowie nie wolno pominąć jednej z jego nielicznych atrak-
cji. Na południe od miasta, nad rzeką Liwiec, w XIX wieku powstał 
zespół pałacowo-parkowy rodziny Hornowskich, zaprojektowany przez 

Pomnik przyrody „Kolonia Mrowisk” w Lasach Miedzyńskich
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architekta Bolesława Podczaszyńskiego. Pierwotnie był to XIX-wieczny 
dworek z gankiem. Budowę ukończono w 1830 roku. Częstym gościem 
Hornowskich był Cyprian Kamil Norwid. Kolejni właściciele – Dow-
narowiczowie, w latach 1875–1876 dobudowali dwa piętra i żeliw-
ną kolumnadę. W 1913 roku włości przeszły w posiadanie Elżbiety 
Zamoyskiej i jej męża Henryka Kurnatowskiego. Byli oni dobrymi 
gospodarzami, potrafili też swoim gościom uatrakcyjnić pobyt – urzą-
dzali wyścigi konne i polowania w okolicznych lasach. W 1944 roku 
dobra łochowskie znacjonalizowano, a w pałacu zakwaterowano wiele 
rodzin. W latach 90. XX wieku państwo pozbyło się zrujnowanego 
obiektu. Prace remontowe ruszyły w latach 2004–2008. Pieniądze na 
nie wyłożył nowy właściciel, firma ARCHE S.A. Odrestaurowano pa-
łac, oficynę i wozownię. Jest to odpowiednie miejsce, aby organizować 
konferencje i imprezy firmowe, a także warsztaty ceramiczne, malarskie 
i kulinarne. Rozległy park, dwa stawy, dostęp do Liwca, wszystko to 
sprzyja aktywnemu wypoczynkowi; odbywają się tam spływy kajakowe, 
wyprawy „szkoły przetrwania”, turnieje rycerskie, loty balonem, pikniki 
oraz biesiady staropolskie.

Pałac w Łochowie
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Poruszając się leniwym nurtem w górę Liwca, po 8 km docieramy 
do miejscowości Starawieś, po drodze mijając – jedyną chyba na tej rzece 
– prywatną elektrownię wodną w Kalinowcu, której właścicielem jest 
Jacek Sielski. Do XVI wieku wieś wraz z okolicznymi lasami wchodziła 
w skład posiadłości węgrowskiej należącej do litewskiego rodu Kiszków. 
W roku 1593 na 70 lat przeszła w ręce Radziwiłłów. Na polecenie Janu-
sza Radziwiłła powstała rezydencja, na początku skromna, o charakterze 
obronnym. Trzykondygnacyjny pałacyk otaczały palisada wzmocniona 
basztami i zachowana do dziś fosa. Następni właściciele, między innymi 
Krasińscy, Świdzińscy i Ossolińscy, modernizowali obiekt. Największych 
zmian dokonał w latach 1859–1862 książę Sergiusz Golicyn. Pałac za-
czął wówczas przypominać neogotyckie angielskie zameczki. I historia 
zatoczyła koło – ostatnimi właścicielami Starejwsi ponownie zostali 
Radziwiłłowie (władali nią w latach 1912–1945). W czasie II wojny 
światowej w pałacu rozgościli się Niemcy, a po jej zakończeniu ludzie 
rozgrabili to, co pozostało. Do roku 1966 w pałacyku mieściły się: szko-
ła podstawowa, ośrodek kolonijny dla dzieci, magazyn gminnej spół-
dzielni. Wreszcie zrujnowany pałac i park objął w posiadanie Narodowy 
Bank Polski. W latach 70. XX wieku odrestaurowano obiekt i ostatecznie 

Elektrownia wodna Kalinowiec na Liwcu
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na początku XXI wieku, po pracach konserwatorskich, zaczął on po-
nownie błyszczeć. W parku rosną stare świerki, wiązy, graby i lipy, 
co pięknie harmonizuje ze świetnie utrzymaną dawną rezydencją Radzi-
wiłłów. Zarządca, Narodowy Bank Polski, organizuje w niej szkolenia, 
a pracownicy banku przy okazji mogą się relaksować w pałacu i parku. 
Wnętrza można zwiedzać po uzyskaniu zgody dyrekcji obiektu.

Wędrując dalej, w górę Liwca, napotykamy kolejny zabytek 
– zamek w Liwie. W średniowieczu Liwiec stanowił granicę między 
Mazowszem a Podlasiem. Powstały w X wieku gród miał bronić Ma-
zowsza przed najeźdźcami ze wschodu. Na przełomie XIV i XV wieku, 
z inicjatywy księcia Janusza I, na sztucznej wyspie wśród bagien zaczęto 
wznosić kamienne i ceglane mury. Zamek dotrwał do czasu wojen pol-
sko-szwedzkich. W XVIII wieku starostowie rezydujący w Węgrowie 
dobudowali do zachowanych murów dwór barokowy. Od 1963 roku 
w wyremontowanych wieży i dworku mieści się Muzeum-Zbrojownia. 

Dawna rezydencja Radziwiłłów w Starejwsi
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Wśród eksponatów znajdują się między innymi: broń artyleryjska, hala-
bardy z XVII wieku, strzelby arabskie, bagnety europejskie i japońskie, 
spora kolekcja broni białej. Na ścianach wiszą portrety sarmackie i obrazy 
o tematyce batalistycznej. Rocznie muzeum odwiedza 17,5 tys. osób. 

Z Liwem, który po powstaniu styczniowym stracił prawa miejskie, 
jest związanych wiele znaczących osobistości. Najważniejszą był Jan 
Paweł Woronicz, prymas Królestwa Polskiego. 

W Węgrowie przy pięknie wyremontowanym rynku stoi kościół 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ze słynnym lustrem czarno-
księżnika Jana Twardowskiego, czyli popękaną lustrzaną płytą o wy-
miarach 56 cm x 46 cm. Według legendy Twardowski latał na kogucie, 
siedział na Księżycu i paktował z diabłem. Lustro jest jednak pamiątką 
po biskupie Franciszku Krasińskim. Trafiło do kościoła za panowania 
króla Zygmunta Augusta. Legenda głosi, że dzięki czarom Twardowskie-
go królowi ukazała się w nim postać ukochanej żony Barbary Radziwił-
łówny. Król zbliżył się do zjawy i dotknął lustra, a to z hukiem pękło. 
Niedługo potem zmarli uczestnicy tej sceny. Są też inne wyjaśnienia 

Zamek w Liwie
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Drewniany dom na rynku w Węgrowie – pozostałość po licznej społeczności 
węgrowskich Żydów

Kościół Wniebowzięcia NMP w Węgrowie; tam znajduje się  
słynne lustro mistrza Twardowskiego
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skaz na lustrze. Jedni powiadają, że miejscowy proboszcz ujrzał w nim 
diabła i rzucił w niego pękiem kluczy, a inni, że Napoleon, idąc w 1812 
roku na Moskwę, wypatrzył w tym lustrze swoją klęskę, więc wściekły 
cisnął nim o podłogę. Ponadto w 1980 roku pewna studentka spojrzała 
w lustro i ujrzała siebie za kratami. W następnym roku za działalność 
opozycyjną wylądowała w więzieniu. Uprzedzony o tych nieziemskich 
zjawiskach, nie zdecydowałem się na wizytę w węgrowskiej świątyni.

Wróćmy jednak do Łochowa. W centralnym jego punkcie, na tere-
nie należącym do Lasów Państwowych, ale przekazanym w użytkowanie 
miastu, rośnie ładnie zagospodarowany las pełniący funkcję parku. Wła-
dze miasta doprowadziły do postawienia w tym miejscu pomnika Igna-
cego Paderewskiego. Co wiąże słynnego pianistę z Łochowem? W nieod-
ległym Julinie nad Liwcem stoi willa, w której mieści się Dom Dziecka. 
W 1920 roku pianista kupił (powiadają też, że wygrał w karty) ten drew-
niany dworek dla swej żony Heleny. Pani Paderewska zawsze z ochotą 
angażowała się społecznie, toteż umyśliła sobie, że w Julinie powstanie 
Szkoła Hodowli Drobiu i Gospodarstwa Domowego dla dziewcząt. 

Dawna willa Heleny Paderewskiej w Julinie
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Placówka zaczęła działać w 1924 roku. Młode panny przygotowywano 
teoretycznie i praktycznie do działalności w gospodarstwach wiejskich 
i ogrodnictwie. Ponadto uczestniczyły one w zajęciach z krawiectwa, 
tkactwa, zabawkarstwa, robótek ręcznych, gimnastyki, języków angiel-
skiego i francuskiego. Nabywały ogłady towarzyskiej, uczyły się prowa-
dzenia domu. Do szkoły przyjmowano dziewczęta 16-letnie i starsze, 
w trudnej sytuacji i osierocone. Opłaty były niewielkie, a w niektórych 
przypadkach uczennice były z nich zwolnione.  

Powstanie szkoły i jej działalność to chlubna karta ziemi łochow-
skiej. W czasie okupacji niemieckiej budynek tej placówki służył jako 
schronienie wszystkim zagrożonym, między innymi partyzantom. Szko-
ła i pensjonat zakończyły działalność w 1948 roku.

Puszczę Kamieniecką bardzo lubił Julian Ejsmond, bajkopisarz, po-
eta i tłumacz, z zamiłowania myśliwy. Polował on w różnych rejonach 
Polski: na poleskich bagnach, w Puszczy Rudnickiej, na Wileńszczyźnie. 
Każdego roku, wiosną lub jesienią, zajeżdżał jednak do gajówki pana 

Pomnik Ignacego Paderewskiego w Łochowie
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Kutnickiego w Jerzyskach. Wędrował ze strzelbą po lasach, obserwował 
przyrodę, polował na kaczki, słonki, cietrzewie i głuszce oraz na grubszą 
zwierzynę: dziki i sarny. Po jednym z polowań ułożył wierszyk: 

„Polowanie jest bardzo przyjemnym zajęciem.
Lecz milej być myśliwym niż łownym zwierzęciem.
Chociaż są polowania, z których, by wyjść żywym,
bezpieczniej jest zwierzyną być niźli myśliwym”.

Julian Ejsmond napisał kilka opowiadań i książek o myślistwie, 
spośród których najbardziej ceniona przez znawców jest ta, której 
akcja toczy się w Puszczy Kamienieckiej – Moje przygody łowieckie. 
Przez wiele lat redagował pismo „Łowiec Polski”, wydawał kalendarze 
myśliwskie. W 1930 roku zginął w wypadku samochodowym, mając 
zaledwie 38 lat. 

Niedaleko leśniczówki w Jerzyskach, pośrodku boru sosnowego, 
napotykamy symboliczny pomnik. Na tablicy widnieje napis: „Pa-
mięci rozstrzelanych 19 żołnierzy Armii Krajowej z harcerskiej 
kompani szturmowej Wołomin Jerzyki. Zgrupowanie założył jesz-

Dawna leśniczówka w Jerzyskach, w której bywał Julian Ejsmond
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cze w październiku 1939 roku Jerzy Strzałkowski ps. Jerzy – Sybirak, 
legionista. Do 1942 roku Jerzyki działały samodzielnie, przygotowując 
młodzież do walki z okupantem. W 1942 roku weszły w skład AK. Żoł-
nierze Jerzyków toczyli walkę na Wołyniu, Wileńszczyźnie, Lubelskiem, 
Mazowszu. Walczyli w Powstaniu Warszawskim, w pułku Baszta, zgru-
powaniu Kampinos. W szeregach Jerzyków walczyło 12 tysięcy żołnierzy. 
Zginęło około 800 młodych chłopców, a rannych zostało 1500”.

Od 2 sierpnia 1944 roku żołnierze kryli się w Puszczy Kamieniec-
kiej. Niemcy namierzyli ich 14–16 sierpnia; 50-osobowy oddział został 
rozbity, a wziętych do niewoli rozstrzelali żołnierze Waffen-SS. Każdego 
roku, w połowie sierpnia, pod pomnikiem odbywa się uroczystość ku 
ich czci, w której biorą udział kombatanci, harcerze, leśnicy w mun-
durach i mieszkańcy okolicznych wsi.

W pobliżu popularnego wśród warszawiaków letniska Urle, nad 
rzeczką Osownicą przycupnął niewielki, 3,5-tysięczny Jadów, miejsco-
wość o pięknej i długiej historii. Już 540 lat temu otrzymał przywi-
lej targowy, a leżał na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Pod koniec 

Grób przedwojennego leśnika dóbr Zamoyskich Józefa Hercika.  
Obok pomnika stoi Kazimierz Lewandowski z leśnictwa Urle.
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XVI wieku dobrami jadowskimi władała córka Jana Kochanowskie-
go, Ewa z Czarnolasu. Miejscowość rozkwitła na dobre w wieku XIX, 
a w 1823 roku uzyskała prawa miejskie. Przyczynił się do tego Stanisław 
Kostka Zamoyski, jej właściciel. Nie wybudował on co prawda ratusza, 
ale uporządkował plac rynkowy, nadając mu miejski charakter. Układ 
urbanistyczny miasta nie zmienił się od tamtych lat. Zamoyscy objęli 
dobra jadowskie w zamian za twierdzę Zamość, oddaną carowi. Przy-
czynili się do rozkwitu miasteczka. Rozwinęły się w nim handel i rze-
miosło, powstały zakłady włókiennicze. Na cmentarzu parafialnym na 
pochylonych pomnikach czytamy: „Zdzisław hr. Zamoyski, żył 85 lat. 
Zmarł w VIII 1885 r.”, „Józef Zamoyski, zmarł 1 I 1871 r. Miał 8 lat. 
Spadł z konia”.

I jeszcze jeden cmentarz – kirkut. Znajduje się w lesie, niedale-
ko rezerwatu torfowego „Śliże”, 1,5 km od jadowskiego rynku. Żydzi 
mieszkali w Jadowie ponad 110 lat. W pewnym okresie stanowili po-
nad 40% ogółu ludności. Podczas likwidacji jadowskiego getta Niemcy 
zamordowali 600 jego mieszkańców. Ich szczątki pochowano na tym  
właśnie cmentarzu. Zachowało się na nim także około 100 macew.  
Na jednej z nich czytamy: „Pamięci Sary Litwak z domu Hrynowickiej, 
ur. 12 III 1915 roku w Jadowie, zm. 6 VI 2011 w Chicago. Całe życie 
tęskniła za Polską i Jadowem”. Ocalała z pogromu w getcie, a jej prochy 
przywieziono na ten leśny cmentarzyk.

Trzeba mieć sporo fantazji, by wymyślić Muzeum Gwizdka... 
w Gwizdałach. Zrobił to doktor rentgenolog Witold Tchórzewski, 
kolekcjoner lalek, zabawek, gwizdków i piszczałek. Porozmawiał 
z burmistrzem Łochowa i znalazło się miejsce w szkole podstawowej 
w Gwizdałach. W roku 1999 otwarto pierwsze muzeum tych zabawek-
instrumentów wykonanych z gliny, porcelany, drewna, pomalowanych 
jaskrawo w najrozmaitsze wzory. Przez następne półtorej dekady zbio-
ry rozrosły się do 1000 eksponatów. Pochodzą z całego świata, nawet 
z Australii i Ameryki Południowej. W gablotach stoją ptaszki, dzbanki, 
aniołki, zwierzątka, pogrupowane w kilka kategorii, między innymi: gli-
niane ptaszki i zwierzaczki, flety, okaryny, piszczałki wierzbowe, gwizdki 
– sędziowskie, kolejowe, milicyjne, do czajników, obronne, ratunkowe. 
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Roman Kuzelyak – kustosz i przewodnik w Muzeum Gwizdka w Gwizdałach

W zbiorach muzeum w Gwizdałach jest około 1000 gwizdków
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Rezerwat torfowy „Śliże”

Nagrobek Sary Litwak na opuszczonym kirkucie w lesie
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Kustoszem, przewodnikiem i organizatorem warsztatów malarskich i ce-
ramicznych jest pan Roman Kuzelyak pochodzący z dawnych polskich 
Kresów, z Kosowa. Zajmował się tam zawodowo sztuką ceramiczną. 
Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do takich zajęć. W Polsce 
mieszka od ponad 10 lat, a Muzeum Gwizdka w Gwizdałach to jego 
życie. Z pasją opowiada o każdym eksponacie i potrafi wyczarować 
z niego melodię. W ciągu roku placówkę odwiedza kilka tysięcy tury-
stów z całego świata.

piekŁo trebLiNki

W przewodniku o Muzeum Walki i Męczeństwa w Tre-
blince napisano: „Wzniesiono go na miejscu hitlerowskiego 
obozu zagłady w 1964 roku według projektu Adama Haupta 
i Franciszka Duszeńki. Obok symbolicznego wejścia do dawne-
go obozu ułożono betonowe podkłady na trasie dawnej boczni-
cy kolejowej. Tam, gdzie były komory gazowe, wznosi się gra-
nitowy pylon z płaskorzeźbami przedstawiającymi męczeństwo 
ofiar. Otacza go 7 tys. złomów granitowych, przypominających 
żydowskie nagrobki z nazwami miejscowości, z których pocho-
dziły ofiary…”. Na 60 tys. odwiedzających rocznie to piekielne 
miejsce wstrząsające wrażenie robi kilkuminutowy film-wizu-
alizacja, pokazywany w nowym budynku Muzeum.

„Pociągi przywożące Żydów zatrzymywały się na specjal-
nej bocznicy kolejowej. Mogło się tam pomieścić 20 wago-
nów. Większość ofiar była stłoczona w wagonach towarowych, 
pozbawiona wody i jedzenia. Niemcy stworzyli atrapę stacji 
kolejowej. Pierwszy transport przybył 23 lipca 1942 roku 
z Żydami z warszawskiego getta. Oficer SS informował, że są 
w obozie przejściowym. Że muszą wziąć prysznic i poddać się 
odwszawieniu. Kobiety rozbierały się w barakach, strzyżono je. 
Mężczyźni rozbierali się między barakami. Odzież sortowano 
i wysyłano do Niemiec. 
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Nadzorowali tę operację SS-mani i Ukraińcy. Krzykiem 
i biciem zmuszali do pośpiechu. Osoby starsze, niepełnosprawne 
i osierocone dzieci kierowano do tak zwanego lazaretu ogrodzo-
nego płotem. Kazano się rozebrać i dojść do głębokiego dołu. 
Zabijano ich strzałem w tył głowy i zakopywano w dole.

Rozebranych do naga ludzi kierowano do komór gazowych 
szeroką na 4 m ścieżką otoczoną murem. Oprawcy nazywali 
ją Himmelstrasse – drogą do nieba. Po przejściu 90 m poga-
niani przez strażników z psami ustawiali się przed komorami 
gazowymi. Najpierw wchodzili mężczyźni, następnie kobiety 
i dzieci. Nieustannie byli bici i zastraszani przez strażników.

Na początku w Treblince były tylko trzy komory gazowe. 
Jesienią 1942 roku Niemcy postawili nowy budynek z 10 ko-
morami. Wnętrze komory sprawiało wrażenie łaźni z pryszni-
cami. W środku więźniowie musieli stać z podniesionymi do 
góry rękami, bo można było upchać więcej ofiar. Małe dzieci 

Treblinka – pomnik ofiar ludobójstwa
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wrzucano na głowy dorosłych. Po zamknięciu uruchamiano 
silnik spalinowy, rurami wprowadzano do komór gaz. Trwało 
to około 20 minut.

Uśmiercanie 2–3 tys. osób zajmowało Niemcom na po-
czątku 3–4 godziny. Potem 1,5 godziny. Likwidacją zwłok 
zajmowała się specjalna ekipa Sonderkomando. Po wyrwaniu 
złotych zębów, ciała grzebano w dołach. Zimą 1943 roku na 
rozkaz Himmlera wykopywano zwłoki i palono na rusztach. 
Nieznośny zapach roznosił się po całej okolicy. Ostatnie ofiary 
zagazowano 23 sierpnia 1943 roku. Byli to Żydzi białostoccy.

W Treblince zagazowano 900 tys. osób; więcej zamordo-
wano tylko w Auschwitz-Birkenau.”

iNformacje praktycZNe 

Kamieńczyk
• Prywatne Muzeum Etnograficzno-Historyczne (Henry-

ka Słowikowskiego); na zwiedzanie należy się umówić,  
tel. 29 741 17 78.

Liw
• Zamek w Liwie otwarty od wtorku do soboty w godz. 

10.00–16.00, w niedziele w godz. 11.00–16.00; bilety: nor-
malny – 7 zł, ulgowy – 4 zł. 

Loretto
• Odpust odbywa się w pierwszą niedzielę po 8 września.

Łazy
• Hotel „Jaśminowy Dwór”, pięknie położony na leśnej pola-

nie Puszczy Kamienieckiej, 800 m od rzeki Liwiec. Państwo 
Dorota i Stanisław Biernaccy zapewniają pełną obsługę 
turystów i imprez grupowych. 
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Łochów
• Hotel „Pałac” (83 pokoje i apartamenty): pokój 2-osobowy 

– 109 zł, apartament – 590 zł. W salach pałacowych lub 
sali balowej można zorganizować przyjęcia na 140–200 
osób. 

• Pokoje gościnne w domku myśliwskim Nadleśnictwa Ło-
chów – od kwietnia do września – 40 zł za osobę, od paź-
dziernika do marca – 50 zł.

• Restauracja „U Zamoyskiego” – dania kuchni staropolskiej 
i międzynarodowej.

Węgrów
• Hotel „Krasnodębski” pokój 2-osobowy – 120–140 zł.

IMPrezy reGIONaLNe (WyBraNe)
Liw
• Turniej Rycerski „O pierścień księżnej Anny” – sierpień.
• „Turniej smaków” – połowa czerwca. Można spróbować 

przysmaków wschodniego Mazowsza, Podlasia i Wileńsz-
czyzny, między innymi: mrowiska, kartacze, sery koryciń-
skie, kuchnia tatarska, kumpiak podlaski. Ten ostatni to 
suszona szynka wieprzowa z ziołami, przechowywana 
przez kilka miesięcy, bynajmniej nie w lodówce. Specy-
ficzny smak kresów III RP. 

Sokołów Podlaski
• Konkurs gry na ligawce – tydzień przed świętami Bożego 

Narodzenia. Ligawka to pasterski instrument dęty przypomi-
nający róg, o długości ponad metr, wystrugany ze świerka 
lub olchy, używany na Mazowszu od XI wieku. Jego dźwię-
kiem zwoływano zwierzęta na wypas i odstraszano wilki.
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Południowe Podlasie to kraina Bugu. Meandrująca dzika rzeka jest 
najważniejszym walorem krajobrazowym i przyrodniczym tego re-

gionu. Miejscami rzeka przecina wzgórza wznoszące się ponad 50 m 
nad jej nurtem, gdzie indziej leniwie się wije wśród starorzeczy, zwanych 
przez miejscowych bużyskami, zostawia w dolinie piaszczyste łachy, 
a wiosną rozlewa się na kośne łąki oraz nadbrzeżne olsy i łęgi. W roku 
1994 utworzono Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” zajmują-
cy powierzchnię 31 tys. ha. Głównym celem było zachowanie w stanie 
naturalnym najcenniejszych pod względem krajobrazowym, przyrodni-
czym i kulturowym fragmentów lewobrzeżnej doliny Bugu. 

Południowe Podlasie to również mało znana Puszcza Mielnicka 
rozciągająca się na południe od Puszczy Białowieskiej. To o niej pisał 
kronikarz Wincenty Kadłubek, wspominając wyprawę Kazimierza Spra-
wiedliwego na Jaćwież w 1193 roku: „Tam leży rozległa puszcza, bogata 
w zwierzynę i niedostępna z powodu bagien i gąszczów leśnych”.

Południowe Podlasie leży na etnicznym styku kultur, czego świad-
kami są świątynie, kapliczki przydrożne, dwory, pozostałości dawnych 
pałaców i cmentarze. Współcześnie żyją tam obok siebie katolicy, wy-
znawcy prawosławia i unici. 

Od Janowa do Korczewa

Nadleśnictwo Sarnaki administruje lasami Skarbu Państwa na po-
wierzchni ponad 10 tys. ha (kolejne 10 tys. ha znajduje się w rękach 
prywatnych). Tworzą one ponad 100 kompleksów, z których największy 
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zajmuje 2 tys. ha. Prawie 70% całej powierzchni zajmuje sosna, a 20% 
– dąb. Na terenie nadleśnictwa znajduje się pięć rezerwatów i kilkadzie-
siąt użytków ekologicznych.

Na niewielkim rynku w Sarnakach uwagę przyciąga pomnik na 
skwerze – kilkumetrowej wysokości stalowa makieta pocisku rakietowe-
go wbitego w grunt. Napis na nim głosi: „Oni ocalili Londyn – They 
saved London”. Pomnik, odsłonięty w 1995 roku, upamiętnia precyzyj-
ną akcję Armii Krajowej na Podlasiu. Niemcy od początku 1944 roku 
testowali pociski rakietowe V2 wystrzeliwane z poligonu w Bliźnie koło 
Mielca. Przelatywały one 250 km na północ i spadały nad Bugiem. 
Wystrzelono ich 60. Jeden z nich, nie wybuchając, wpadł do starorzecza 
między Kózkami a Klimczycami. Żołnierze z AK zdemontowali pocisk, 
a jego ważniejsze części ukryli i wywieźli w workach z kartoflami do 
Warszawy. 26 lipca 1944 roku z konspiracyjnego lądowiska polowego 
pod Tarnowem części rakiety odleciały do Londynu, gdzie zajęli się nimi 

Lej po wybuchu V2 w okolicach Drażniewa
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specjaliści. Metalowe części innych pocisków V2 miejscowi rolnicy prze-
rabiali na korytka, bańki i zbiorniki. Po 70 latach od tamtych wydarzeń 
trudno znaleźć ślady po rakietach. W Nadleśnictwie Sarnaki znane są 
trzy leje po wybuchach V2. Jeden z nich, głęboki na 6 m lej o średnicy 
30 m, znajduje się w pobliżu Drażniewa, w suchym sosnowym lesie na 
granicy młodnika. Gdyby nie inżynier nadzoru z nadleśnictwa, Tomasz 
Wawryniuk, nie odnalazłbym tego miejsca.

Janów Podlaski jest wielką wsią gminną liczącą 2700 mieszkań-
ców. W 1465 roku Kazimierz Jagiellończyk nadał mu prawa miejskie 
i zmienił nazwę miejscowości na Janów Biskupi (od założyciela, bi-
skupa Jana Łosowicza). Ozdobą miejscowości jest barokowa kolegiata 
z pierwszej połowy XVIII wieku, w której pochowano wybitnego pisa-
rza okresu oświecenia, biskupa Adama Naruszewicza. Janów jest jednak 
najbardziej znany z pierwszej na ziemiach polskich państwowej stadniny 
koni, głównie arabskich. Istnieje ona od 1817 roku, niebawem będzie  

Konie ze stadniny w Janowie Podlaskim
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obchodzić 200-lecie. Wciąż się rozwija i rozrasta; po 1989 roku 
wybudowano halę, oborę, krytą ujeżdżalnię. Firma gospodaruje na 
1000 ha łąk nad Bugiem, ma stado liczące 500 koni. Rocznie rodzi się 
w niej 70–80 źrebaków. Stadnina sprzedaje araby na rynkach całego 
świata. Na słynne janowskie aukcje przyjeżdżają między innymi ważni 
politycy, sławni aktorzy i celebryci. W 2014 roku stadnina zarobiła 
2 mln euro na aukcji Pride of Poland, a rok później za 1,4 mln euro 
klacz Pepitę kupił hodowca ze Szwajcarii. Janów to nie tylko aukcje, 
ale też jesienny championat koni, zawody jeździeckie, finały halowych 
mistrzostw Polski, mistrzostwa Polski koni arabskich, myśliwskie Hu-
bertusy. Ponadto janowskie konie biegają w wyścigach na warszawskim 
Służewcu. Na miejscu pracuje 60 osób. To szczególne historyczne miej-
sce odwiedzają tysiące turystów.

Najbardziej znaną miejscowością letniskową na południowym 
brzegu Bugu są Serpelice. Założone na początku XVI wieku, zdaniem 

Zabytkowa stajnia na terenie stadniny
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miejscowych nazwę zawdzięczają cięciom sierpem po licach Tatarów  
zadanym przez broniących się wieśniaków. W rzeczywistości nazwa 
pochodzi od pierwszego właściciela, Serpela. Na początku miesz-
kańcy Serpelic wyznawali prawosławie, a po zawarciu unii brzeskiej  
w 1569 roku – stali się grekokatolikami. Jest to tradycyjna miej-
scowość wypoczynkowa; już w latach międzywojennych przyciągała 
letników. Wokół niej znajduje się ponad 100 prywatnych działek 
i kilka ośrodków turystycznych. 

Popularności Serpelicom dodają ojcowie kapucyni, którzy tam 
przybyli w 1945 roku. Ojciec Anioł Dąbrowa-Dąbrowski (zmarły 
w 1971 roku) i brat Bartłomiej Snochowski, repatrianci z Wołynia, 
działali niezwykle dynamicznie – zapoczątkowali budowę drewnianego 
kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przy którym mieści 
się klasztor kapucynów. 

Wierni i pielgrzymi, głównie młodzi, z całej diecezji podlaskiej przy-
jeżdżają do Kalwarii Podlaskiej w Serpelicach na święto Podwyższenia 

Spływ Bugiem zaczynający się w Serpelicach
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Latem 2015 roku rzeka była wyjątkowo płytka

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach
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Krzyża (14 września). Kilka tysięcy osób wspina się pod górę drogą 
krzyżową w sosnowym lesie i modli przy 14 stacjach kalwaryjnych. 
Kapliczki-stacje są dziełem rzeźbiarza Kazimierza Gustawa Zemły (au-
tora pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach i pomnika Polegli 
Niepokonani przy wolskim cmentarzu warszawskich powstańców).  
Na szczycie pagórka znajduje się kaplica Ukrzyżowania, a obok ostatnia 
stacja kalwarii – „Jezus złożony w grobie”. Kalwaria powstawała przez 
ponad 20 lat; dziś jest miejscem kultu. 

Wieloetniczność Serpelic już zanikła, chociaż do dziś najstarsi 
mieszkańcy znają jeszcze niektóre zwroty mowy „chachłackiej”, po-
dobnej do ukraińskiej. Pamiętają też piosenkę regionalną:

„Oj chodyw ja ponad Bohom,
Oraw sobi pole płuhom,
Czom ty sedysz, czom ne oresz,
Czom do mene ne howorysz”.

Jeśli wieś nazywa się Zabuże, musi leżeć za Bugiem. Po przeciwnej 
stronie rzeki znajduje się Mielnik. W pierwszej połowie XVI wieku był 
tam most drewniany, jedyny na ziemi mielnickiej. Co prawda długo się 
nie zachował, bo został zniesiony przez krę, ale wspominają go kroni-
ki. Legendy zaś mówią o tajemnym lochu prowadzącym z Zabuża do 
podziemi mielnickiej Góry Zamkowej. Przejścia jednak nie znaleziono, 
a na drugi brzeg można się przeprawić promem. 

Dobra Zabuża (950 ha) otrzymał za zasługi dla tronu w 1873 
roku Michał Ługowski, carski urzędnik do spraw Królestwa Polskie-
go. W 1890 roku jego syn Włodzimierz nad brzegiem rzeki posta-
wił dwór, rzecz jasna nazwany Władymirówką. W dwudziestoleciu 
międzywojennym mieściło się w nim Nadleśnictwo Mielnik. Do lat  
90. XX wieku Lasy Państwowe miały tam ośrodek wypoczynkowy. 
Dziś jest to elegancki pensjonat w prywatnych rękach. Nad brzegiem 
Bugu zadziwiają ogromne topole białe – pomniki przyrody. Jedna 
z nich ma 30 m wysokości i 6,60 m w obwodzie. Wrażenie robi 
również 300-letni dąb stojący obok stodoły z 1890 roku na terenie 
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Dwór nazywany Władymirówką w Zabużu

Topola biała rosnąca nad Bugiem
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leśniczówki Zabuże. Nadleśnictwo Sarnaki zamierza w tym miejscu 
stworzyć punkt edukacji leśnej dla turystów: powstanie parking, 
zagospodaruje się 130-letnią stodołę, postawi tablice edukacyjne. 
Po 2017 roku miejsce będzie tętnić życiem.

W dawnym dworze Podczaskich w Sarnakach mieści się obec-
nie siedziba nadleśnictwa, a w pobliskich Klimczycach zachowała się 
oficyna dworska z oranżerią, zwana Kasztelem – murowany budynek 
w stylu gotyku romantycznego. W pierwszej połowie XIX wieku Pod-
czascy byli właścicielami potężnych dóbr ziemskich o powierzchni 
5 tys. ha, w skład których wchodziły również Sarnaki. Po zniesieniu 
pańszczyzny w Królestwie Polskim majątek był dzielony i sprzedawany 
drobniejszym nabywcom. W sarnackim kościele pw. św. Stanisława 
Biskupa znajdują się tablice-epitafia Bronisława Podczaskiego i jego 
ojca Joachima, założyciela rodu, pułkownika napoleońskiego, który 
odniósł rany pod Smoleńskiem i Lipskiem; walczył też w powstaniu 

Stary dąb – pomnik przyrody i stodoła przy leśniczówce Zabuże
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listopadowym. Zmarł w 1855 roku. Pochowano go, podobnie jak 
innych członków rodu, w krypcie pod posadzką świątyni.

Mało kto wie, że z okolicami Sarnaków był związany Stefan Żerom-
ski. W Łysowie przez półtora roku (1889–1890) uczył on dzieci Anieli 
Rzążewskiej, ówczesnej właścicielki łysowskiego majątku. Podobno się 
w niej skrycie kochał; tam też wymyślił jedną ze scen Przedwiośnia. 

W Łysowie ponad 260-letnim zabytkiem jest kościół pw. Matki 
Bożej Różańcowej. Ma on ciekawą historię. Najpierw była tam drew-
niana świątynia unicka, w roku 1880 rozebrano ją, a na jej miejscu 
postawiono murowaną cerkiew prawosławną. W 1919 roku świątynię 
przejęli katolicy. W 1991 roku powstała tam parafia licząca 700 osób. 

Stefan Żeromski nauczał w Łysowie, a Cyprian Kamil Nor-
wid zaglądał do Korczewa, wsi gminnej leżącej 4 km na południe 

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie
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od Drohiczyna. Jedną z dziedziczek korczewskiego majątku była Joanna  
Kuczyńska, przyjaciółka poety. Przez długie lata korespondowali  
ze sobą. Listy Norwida ukazały się w tomiku pt. Do pani na Korczewie. 
Zespół pałacowo-parkowy Kuczyńscy wznieśli w latach 30. XVIII wieku, 
a rozbudowali po 1834 roku. Podupadły w czasach PRL, obiekt powoli 
odzyskuje dawny wygląd. Wrócił do właścicielki Beaty Ostrowskiej- 
-Harris, praprawnuczki Aleksandra Kuczyńskiego, męża wspomnianej 
wyżej Joanny. Beata Ostrowska-Harris wraz z siostrą Renatą przeniosła 
się z Anglii do Korczewa (Renata zmarła w 2000 roku). Pałac otacza 
park z platanami, dorodnymi lipami i 200-letnimi dębami. Jego część 
objęto ochroną w rezerwacie „Dębniak”. W centrum parku w stylu an-
gielskim stoi „Menhir”, kamień kultowy z czasów przedchrześcijańskich, 
znaleziony w miejscowym lesie. Legenda głosi, że jest to miejsce mocy; 
człowiekowi, który pomyśli tylko jedno życzenie i dotknie kamienia, 
marzenie się spełni. Radiesteci nazywają takie miejsca obszarami o wy-
sokim pozytywnym promieniowaniu. Nasi przodkowie zwykle tworzyli  

Pałac w Korczewie
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Kamień kultowy „Menhir”

Łysa Góra i przełom Bugu; na dalszym planie widać Puszczę Mielnicką
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w nich ośrodki kultu (podobne funkcje pełniły święty dąb w Tokarach 
i miejsca mocy w Puszczy Białowieskiej). W średniowieczu w prze-
pastnych puszczach istniały święte gaje otaczane szczególną czcią. 
W tamtych czasach na wzgórzach leśnych, u podnóży dębów wzno-
szono ołtarze i palono ogień. Prasłowianie byli wyznawcami animizmu, 
upatrywali uduchowienia w zwierzętach, roślinach, głazach, zjawiskach 
atmosferycznych. 

Aby oderwać się od mocy tajemnych, wystarczy odejść kilkanaście 
metrów i z wysokiego parkowego wzgórza popatrzeć na Drohiczyn, 
z górującymi wieżami kościołów i kopułami cerkwi. 

Rezerwaty, starorzecza, kopalnie

Utworzony w zakolu Bugu, za Janowem Podlaskim, rezerwat „Łęg 
Dębowy” w sporej części jest słabo dostępny, toteż stanowi ostoję zwie-
rzyny leśnej: jelenia szlachetnego, łosia, sarny, dzika, bociana czarne-
go, orlika krzykliwego. Na 130 ha żyznych i bardzo żyznych siedlisk 
wylewający na wiosnę Bug stwarza warunki rozwoju łęgu dębowego 
i występowania rzadkich i chronionych gatunków roślin: wawrzynka 
wilcze łyko, grążela żółtego, storczyka szerokolistnego.

Podlaski przełom Bugu ma 65 km długości. Ukształtowanie te-
renu to skutek kilkakrotnych nawrotów i topnienia lądolodu podczas 
zlodowaceń środkowopolskiego i bałtyckiego. Miejscami krajobraz 
przypomina podgórski, jak choćby w okolicach Gnojna, gdzie wysoka 
na 40 m skarpa stromo opada do lustra wody. Ten wysoki brzeg jest 
zwany Łysą Górą. Po północnej stronie rzeki rozciąga się płaski teren, 
po horyzont porośnięty lasem.

Rezerwat „Zabuże” jest częścią największego w Nadleśnictwie 
Sarnaki kompleksu leśnego. Ma powierzchnię 34 ha. Utworzono 
go na pofałdowanych południowych zboczach pradoliny Bugu. Te-
ren przecinają głębokie jary i wąwozy; różnica poziomów dochodzi 
do 35 m. Pod ochroną są tam drzewostany dębowo-sosnowe; dęby 
szypułkowe osiągają wiek 140 lat. Zachowały się także fragmenty 
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Las pierwotny w rezerwacie „Zabuże”

Zakole Bugu w okolicy Trojana
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lasu pierwotnego. Przez „Zabuże” i sąsiedni rezerwat „Mierzwice” 
biegnie ścieżka przyrodniczo-leśna, a dodatkową atrakcją jest spacer 
3,5-kilometrową ścieżką przyrodniczą „Trojan” wytyczoną wzdłuż 
tarasu zalewowego, już poza rezerwatem. Wędrujemy rozległymi łą-
kami, mijamy malownicze starorzecza i dostojne dęby pomnikowe. 
Na łąkach można spotkać żurawie, czarne bociany, derkacze, czaple, 
a nawet orliki krzykliwe. Planuje się utworzenie w tym miejscu re-
zerwatu przyrody.

Łatwo trafić do rezerwatu „Kózki”. Znajduje się on tuż przy 
moście spinającym brzegi Bugu na trasie Siemiatycze–Sarnaki. 
Na piaskach naniesionych przez rzekę rosną tam murawy, sosny, 
krzewiaste wierzby, olsze, jałowce, berberysy, dzikie róże oraz gatun-
ki roślin ciepłolubnych. Nagrzane słońcem piaski stwarzają trawom, 
mchom i porostom dobre warunki wzrostu. Dziwne, że w takim re-
zerwacie, sąsiadującym z cywilizacją, zadomowił się niegdyś kulon, 
tajemniczy i rzadki ptak. Może dlatego, że miał w pobliżu potrzebne 
mu do życia duże połacie obszarów piaszczystych? Zniknął jednak. 
Ostatniego osobnika widziano tam w 1987 roku. W ostatnich latach 
sukcesja roślinna na tym terenie jest ograniczana przez wymianę na-
lotów sosnowych (drzewka pochodzące z samosiejek i nie wyższe niż 
runo leśne), a także wypas owiec rasy świniarka.

Powyżej Drohiczyna, w pobliżu Kępy Zajęcznikowskiej, do Bugu 
wpada rzeczka Toczna. Jest to dość osobliwe miejsce. Starorzecze  
Bugu sięga daleko na południe, i wydaje się dziwne, że granica woje-
wództw podlaskiego i mazowieckiego biegnie nie nurtem Bugu, a wła-
śnie tym starorzeczem. Niedopatrzenie urzędników?

Przewodnik z nadleśnictwa, pan Tomasz Wawryniuk, zwrócił mi 
uwagę na ciekawostkę przyrodniczą w pobliżu Kępy Zajęcznikowskiej 
– krzew z nabitymi na kolce martwymi owadami. To sprawka dzierzby 
gąsiorka, niedużego ptaka, który nadmiar pokarmu: owadów i drob-
nych gryzoni, nadziewa na ostro zakończone gałązki, tworząc osobliwą 
spiżarnię. Kiedy zgłodnieje, przylatuje i pałaszuje martwe ofiary.

Wieś Bużyska leży na wzniesieniu na lewym brzegu Bugu naprze-
ciwko Drohiczyna. Otacza ją płaski teren, więc podczas wiosennych 
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Na nadbużańskich łąkach 
można obserwować  
wiele gatunków ptaków;  
są wśród nich: bocian czarny 
(Ciconia nigra),

derkacz 
(Crex crex),

i orlik krzykliwy  
(Aquila pomarina)
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Kulon (Burhinus 
oedicnemus) – ptak 

występujący bardzo rzadko; 
do 1987 roku gniazdował  

w rezerwacie „Kózki”

Dzierzba gąsiorek 
(Lanius collurio) 
– mały ptaszek 
żerujący na łąkach 
nadbużańskich

„Spiżarnia” dzierzby gąsiorka 
– nadmiar upolowanego 

pożywienia nadziewa  
na ostro zakończone gałązki 

krzewów; w taki sposób 
gromadzi zapasy
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Rezerwat „Przekop”

Wyrobisko po kopalni kredy w Nowej Kornicy
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wezbrań woda niekiedy odcinała wioskę od świata, a mieszkańców 
ratowała amfibia wojskowa przeprawiająca ich w bezpieczne miej-
sca. Wieś sąsiaduje z rezerwatem leśnym „Przekop” utworzonym 
w 1964 roku. Na 21 ha ochroną objęto wilgotne i żyzne lasy liściaste 
charakterystyczne dla doliny Bugu. Rosną tam jesiony i dorodne dęby 
w wieku ponad stu lat. Obecnie stare drzewa obumierają.

Zarówno rezerwat, jak i interesujące krajobrazowo miejsce znaj-
dują się w pobliżu miejscowości Nowa Kornica przy drodze z Łosic 
do Janowa Podlaskiego. Jest to wieś ulicówka ciągnąca się 7 km.  
Do początku lat 90. XX wieku wydobywano tam kredę. Nie wiado-
mo, z jakiego powodu zaprzestano wydobycia. Maszyny zabrano, hale 
sprzedano na złom, zostało wyrobisko, a w nim „Bajkał” – akwen 
(600 m długości i 16 m głębokości), który robi wrażenie. Został zary-
biony, więc odwiedzają go wędkarze, a jesienią przylatują liczne łyski. 
Władze gminy chciałyby uruchomić kopalnię, ale najpierw należałoby 
wypompować zasadową wodę degradującą środowisko. W pobliżu 

Wydobywanie kredy w Koszelowskich Zakładach Kredowych
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pracują prywatne Koszelowskie Zakłady Kredowe. Z dołu głębokiego 
na 20 m ciężarówki wywożą surowiec i składują go na 10-metrowych 
hałdach wyglądających jak Tatry w miniaturze. Kiedy powieje, wokół 
unoszą się białe tumany kredowego pyłu.

W głąb Puszczy Mielnickiej

Niewiele osób, nawet spośród miejscowych, wie, że południowo- 
-wschodni fragment Nadleśnictwa Nurzec, obejmującego Puszczę Miel-
nicką, do 17 września 1939 roku (do wkroczenia Rosjan) znajdował się 
w województwie poleskim ze stolicą w Brześciu nad Bugiem (w Pińsku 
do 1921 roku). Granica zachodznia województwa biegła od Niemirowa 
do linii kolejowej Siemiatycze–Hajnówka.

Od XVI wieku ten niegdyś potężny kompleks leśny nie tworzy 
zwartej całości. W rejestrze z roku 1560 wyliczono dziewięć odrębnych 
części puszczy. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku utworzono 
Nadleśnictwo Nurzec. Obecnie przeciętna lesistość w obrębie nadleśnic-
twa wynosi 32%; największa jest w gminie Mielnik – 64%, a najmniej-
sza w gminie Drohiczyn – 10%. Przeważający udział ma sosna – 58%. 
Dużo jest siedlisk dębowych – 17%, i brzozowych – 12%. Świerku jest 
tylko 4%. Jeśli lasy, to i zwierzyna. W 2015 roku doliczono się tam 
250 łosi, ponad 600 jeleni, 1600 saren, 555 dzików, a nawet wilczej 
watahy liczącej 7 sztuk.

Największym powierzchniowo rezerwatem przyrody w puszczy 
jest „Witanowszczyzna”. Utworzony w 2007 roku, zajmuje obszar 
ponad 80 ha lasów łęgowych i grądów. Powstał w celu ochrony tych 
ekosystemów leśnych, szczególnie stanowisk rzadko występujących na 
Niżu Polskim gatunków górskich: parzydła leśnego (stanowiska wil-
gotne i żyźniejsze), cebulicy dwulistnej i bodziszka żałobnego. Jesz-
cze kilkanaście lat temu w starodrzewie było dużo jesionów i wiązów 
sporych rozmiarów; zniszczyła je choroba. „Witanowszczyznę” warto 
odwiedzić w maju, aby obejrzeć niespotykanie wielkie połacie kwitną-
cych zawilców.
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Mniejszym rezerwatem jest „Sokóle” (44 ha) w pobliżu wsi Bo-
rysowszczyzna. Na płaskim terenie chroni się tam ostatnie fragmenty 
starodrzewu dębowego dawnej Puszczy Mielnickiej.

Rezerwat „Grąd Radziwiłłowski” (24 ha) ma podobny cha-
rakter. Rośnie w nim wielogatunkowy las liściasty ze 140–170-let-
nimi dębami szypułkowymi i domieszką brzozy brodawkowej. 
Przy rezerwacie  znajdują się parking i ścieżka edukacyjna. Miejsce 
warto odwiedzić, zwłaszcza w upalny dzień, aby poczuć chłód, jaki 
daje naturalny parasol zbudowany z koron majestatycznych dębów, 
lip i nieco młodszych grabów. 

Inny obraz prezentuje rezerwat „Góra Uszeście” w Mielniku. 
Obejmuje on dwa wzgórza morenowe: Małe Uszeście – 174 m n.p.m, 

Parzydło leśne w rezerwacie „Witanowszczyzna”
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i Duże Uszeście – 204 m n.p.m (najwyższe wzniesienie na Wysoczyźnie 
Drohiczyńskiej, ponad 80 m nad lustrem Bugu płynącego w odległości 
1,3 km). Celem ochrony jest tam zachowanie roślinności kserotermicz-
nej charakterystycznej dla klimatu zwrotnikowego, w Polsce występują-
cej bardzo rzadko. Są to między innymi: goryczka krzyżowa, ostrołódka 
kosmata i sasanka łąkowa.

Na styku dwóch religii

Od XI wieku południowe Podlasie przechodziło z rąk polskich 
w ruskie i odwrotnie, stąd do dziś chrześcijaństwo obrządku wschod-
niego miesza się tam z obrządkiem łacińskim. Połowa ludności 

Rezerwat „Grąd Radziwiłłowski”
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zamieszkującej teren Nadleśnictwa Nurzec to wyznawcy prawosławia 
– w jednej wsi cerkiew, w drugiej – kościół. Na wspólnych cmentarzach 
krzyże prawosławne sąsiadują z rzymskokatolickimi, na nagrobkach 
cyrylica i alfabet łaciński.

Wyjątkiem jest Święta Góra Grabarka – najważniejsze miejsce 
kultu polskiego prawosławia. Ludowe podanie mówi, że w XIII wieku 
na uroczysku Suminszczyzna mielniccy mnisi ukryli przed Tatarami 
cudowną ikonę Spasa Izbawnika. Inna legenda opowiada o cudownym 
źródełku, które wiernych z Siemiatycz i okolicznych wsi uratowało od 
zarazy. W 1710 roku wojska biorące udział w III wojnie północnej 
przywlekły do Polski cholerę. Ludzie padali jak muchy; ocaleli ci, którzy 
schronili się na Górze Grabarce i pili wodę źródlaną tryskającą u stóp 
wzgórza nazwanego później Świętą Górą. Już w XVIII wieku ściąga-
li tam pielgrzymi z krzyżami pokutnymi. W 1789 roku postawiono 

Cudowne źródełko u podnóża Grabarki
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Cerkiew na Świętej Górze Grabarka

Krzyże przyniesione przez pielgrzymów
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nową kaplicę; 40 lat później dekret carski zlikwidował kościół unicki 
i zmusił wiernych do przyjęcia prawosławia. W roku 1947 na Świętej 
Górze erygowano żeński klasztor prawosławny. Zabytkowa, przepiękna 
drewniana cerkiewka została podpalona w sierpniu 1990 roku. Nową 
świątynię, już murowaną, zbudowano po ośmiu latach. Oszalowano ją  
drewnem z zewnątrz, więc wygląda jak dawniej. Wokół niej znajduje się 
około 7  tys. krzyży wotywnych. W najważniejsze święto prawosławne 
– Spasa – do Grabarki przybywa kilkadziesiąt tysięcy pątników z Polski  
i zza granicy. Pierwsze kroki kierują oni do cudownego źródełka,  
by obmyć chore części ciała.

Innym miejscem kultu, ale bardzo skromnym, jest kapliczka w uro-
czysku Borek. Postawiła ją w drugiej połowie XIX wieku właścicielka 
dóbr Wysockich i Telatycza, córka Ksawerego Sapiehy, hrabina Maria 

Kapliczka w uroczysku „Borek”



• 154 •

Nadbużańskie Podlasie

Potocka. Miało to być wotum za 
zahamowanie pomoru bydła w ich 
majątkach. W kapliczce znajdują 
się prawosławne ikony i katolickie 
obrazy. Odwiedzają ją wierni obu 
wyznań. Na krzyżach wiszą koloro-
we wstążki symbolizujące ręczniki 
dla dusz zmarłych, by mogły się 
nimi oczyścić. Przy kapliczce znaj-
duje się ścieżka edukacyjna wyty-
czona przez Nadleśnictwo Nurzec. 
Ufundowało ono także dębowy 
krzyż upamiętniający 110. rocz-
nicę wzniesienia parafialnej cer-
kwi Świętych Kosmy i Damiana 
w Anusinie, w pobliżu Telatyczy. 
Na wysokim krzyżu widnieje napis 
„13.06.2013 – Hospodi spasi i soh-
rani wsiech nas”. Odrestaurowana 
cerkiewka i jej zagospodarowane 
otoczenie robią duże wrażenie.

W niezwykłym miejscu znajduje się cerkiew Ikony Matki Bożej 
„Wszystkich Strapionych Radość”. Postawiono ją pośrodku leśnego 
grzęzawiska na uroczysku Koterka. Dochodzi się do niej 40-metrową 
kładką. Dlaczego ulokowano ją w tak odludnym miejscu? W 1852 
roku Eufrozyna Iwaszczuk ze wsi Tokary udała się na uroczysko Koterka 
zbierać szczaw. Nagle ukazała się nieznana kobieta i zakazała jej praco-
wać w dzień Świętej Trójcy. Widzenie było krótkie. Eufrozyna pobiegła 
do wsi i oznajmiła duchownemu: „Widziałam Matkę Bożą”. Wieść 
rozniosła się po okolicy, do bijącego tam cudownego źródełka zaczęli 
przybywać liczni pielgrzymi, nie tylko prawosławni. Obmycie się wodą 

Krzyż ufundowany przez Nadleśnictwo 
Nurzec w 110. rocznicę wzniesienia 
parafialnej cerkwi
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świętą przynosiło ulgę, a ludzi głębokiej wiary całkowicie uzdrawiało. 
Cholera szalejąca w 1855 roku na Podlasiu ominęła Tokary. Parafianie 
postanowili wznieść w tym miejscu świątynię. Leśnicy z Nurca prze-
kazali na budowę cerkwi 200 dorodnych sosen. W setną rocznicę jej 
powstania Nadleśnictwo Nurzec ufundowało duży dębowy krzyż.

Lato 2015 roku. Przy pustej cerkiewce, koło studni, krząta się 
starsza kobieta w chustce na głowie. Jest bardzo rozmowna. Zaciąga: 
„Ja miejscowa, z Wilanowa. Przyszłam na grób męża. W grudniu 2014 
roku wziął i umarł. Miał 72 lata, powiedział, że żyć nie chce i umarł. 
A tu do cerkwi przychodzą tylko stare babuszki, wieś wymiera. Jest ze 
40 samotnych wdów po osiemdziesiątce. Naszą wieś podzielono w 1948 
roku. Po białoruskiej stronie jest cmentarz, gdzie jest pochowany mój 
dziadek. Odwiedził jego grób mąż i syn. Kiedyś raz do roku granicę 

Cerkiew w Koterce; obok znajduje się cudowne źródełko
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otwierali. Wójt brał krzyż i wspólnie z popem i księdzem katolickim 
maszerowali na cmentarz. Teraz pozamykali, bo unijna. A woda z naszej 
studni naprawdę święta. Może pan uszy umyć, jak nie słyszy, oczy prze-
myć, jak nie widzi, napić się, jak ma na żołądku wrzody. Moja mama 
rodzona w 1906 roku, żyła 90 lat. Oślepła mając siedem lat. Dziadek 
ją wziął na plecy i zaniósł do źródełka. Umył, wykąpał i w życiu nie 
bolały ją oczy i czytała bez okularów do śmierci”.

Granicę w Tokarach przekracza rurociąg „Przyjaźń”. W niedalekim 
Adamowie, otoczona lasami, znajduje się Baza Zbiornikowa Ropy Naf-
towej Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” 
S.A. Zbudowano ją w latach 60. XX wieku, a rozbudowano kilka lat 
temu. W 15 potężnych zbiornikach pomalowanych na biało znajduje 
się 780 tys. m3 ropy. Rocznie przepływa tamtędy około 50 mln ton 
rosyjskiej ropy.

Baza Zbiornikowa Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” 
w Adamowie
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daWNe miasta Na Wysokich skarpach

Od wsi Niemirów granica polska-białoruska oddala się 
od Bugu i sztucznie wytyczona przez Stalina biegnie na pół-
noc, przecinając lasy i rozdzielając wioski. Krajobraz po jednej 
i drugiej stronie podobny. O strefie Schengen przypominają 
zasieki i kamery monitorujące pas drogi granicznej. 

Król Zygmunt August nadał wieś Stanisławowi Niemirze, 
którego wnuk Stanisław uzyskał dla niej w 1616 roku prawa 
miejskie. W Niemirowie w 1795 roku na krótko zbiegały się 
granice trzech zaborów: pruskiego, austriackiego i rosyjskie-
go. Po II wojnie światowej zniszczone miasto straciło prawa 
miejskie. Dziś jest senną miejscowością z okazałym kościołem. 
Zaledwie 9 km na wschód od granicznego Niemirowa, już 
po stronie białoruskiej, leży Wołczyn. 17 stycznia 1732 roku 
około godziny 10 urodził się tam ostatni polski król, Stanisław 

W Niemirowie granica polsko-białoruska oddala się od Bugu
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August Poniatowski. Monarcha zmarł w 1798 roku i został 
pochowany w kościele św. Katarzyny w Sankt Petersburgu. 
W 1938 roku jego szczątki przywieziono do Wołczyna i po-
chowano w krypcie późnobarokowego kościoła pw. Świętej 
Trójcy. Nienaruszona trumna stała w niej do 1945 roku. Po 
wyjeździe do Polski ostatniego księdza sowieccy pogranicznicy 
otworzyli trumnę, a miejscowi rozkradli pamiątki królewskie. 
Zginął złoty krzyż, zginęły resztki płaszcza, szabla. Podobno 
ktoś z mieszkańców pozbierał szczątki i pochował na miejsco-
wym cmentarzu. W 1989 roku domniemane prochy ostat-
niego króla przewieziono do Zamku Królewskiego w Warsza-
wie. Pochowano je sześć lat później w archikatedrze św. Jana 
w stolicy. Czy są to prawdziwe szczątki monarchy? Badacze 
mają wątpliwości.

Kolejną miejscowością, która przestała być miastem, jest 
Mielnik – stolica tej ziemi. Pierwszy gród założono tam praw-
dopodobnie w 1038 roku, podczas wyprawy wielkiego księcia 
kijowskiego przeciw Jaćwingom. W 1440 roku gród otrzymał 
prawa miejskie magdeburskie od Bolesława IV Mazowieckiego 
(stracił je w 1934 roku). Był często atakowany przez Tatarów, 
Litwinów i Krzyżaków. Czas świetności miasta przypadł na 
epokę jagiellońską. W 1486 roku na zamku mielnickim gościł 
Kazimierz Jagiellończyk, a w 1506 roku – przyszły król Zyg-
munt Stary. W okresie świetności, w 1545 roku, brzegi Bugu 
połączono mostem. Miasto stało się znaczącym ośrodkiem 
rzemieślniczo-handlowym i portem rzecznym. Liczyło 1500 
mieszkańców (dzisiaj jest ich 900). Niewiele pozostało z zabyt-
ków: ruiny kościoła gotyckiego pw. Świętej Trójcy u podnóża 
wzgórza zamkowego, cerkiew z 1825 roku, drewniana cerkiew 
cmentarna z 1777 roku. 

Oprócz malowniczego położenia, wrażenie robi czyn-
na kopalnia kredy. W pobliżu doliny Bugu górnokredowe 
margle odsłaniają się spod pokrywy osadów czwartorzędo-
wych. Pierwsze wzmianki o wydobyciu i przetwarzaniu kredy 
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Kopalnia kredy w Mielniku

Ruiny kościoła na Wzgórzu Zamkowym w Mielniku
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pochodzą z drugiej połowy XVI wieku, czyli sprzed 450 lat. 
Pod koniec XVIII wieku miasto stało się najważniejszym 
ośrodkiem wapienniczym na Podlasiu. Dziś wydobycie jest 
prowadzone na głębokości od 10 do 50 m. Głębsze złoża 
znajdują się w nieodległej Radziwiłłówce. Z mielnickiej ko-
palni odkrywkowej wydobywa się rocznie około 80 tys. ton 
surowca. Kreda ma zastosowanie przy produkcji nawozów 
sztucznych, opon, a także w przemyśle kosmetycznym i far-
maceutycznym.

Od września 1939 roku do czerwca 1941 roku rzeka Bug 
na opisywanym odcinku stanowiła granicę między ZSRR  
a Trzecią Rzeszą. Ustalił to pakt Ribbentrop-Mołotow.  
Ojczyzna komunizmu, chcąc się zabezpieczyć przed niemiec-
ką agresją, wiosną 1940 roku rozpoczęła budowę pasa for-
tyfikacji składającego się ze schronów bojowych – linii Mo-
łotowa, zwanej dosadniej „kłami Mołotowa”. Od Mielnika  
do Wólki Nadbużnej, na szczytach wzgórz, nad rzeką, powsta-
ło kilkanaście schronów odległych od siebie o 2 km. W innym 
miejscu, na północ od Bugu, od Radziwiłłówki w kierunku 
Siemiatycz, zbudowano 14 schronów. Nadbużański rejon 
umocniony 22 czerwca 1941 roku został zaatakowany przez 
Niemców. Wykończone i wyposażone w broń schrony stawiły 
kilkudniowy opór. Po wyczerpaniu się zapasów amunicji wie-
lu sowieckich żołnierzy się poddało; zostali rozstrzelani przez 
hitlerowców. Pozostałością fortyfikacji są żelbetonowe bunkry, 
z których wystają pordzewiałe stalowe pręty uzbrojenia – za-
pomniane, pozarastane, zaśmiecone.

Drohiczyn otrzymał prawa miejskie prawie 60 lat później 
niż Mielnik, ale przez wieki uważano go za historyczną stolicę 
Podlasia. Podobnie jak Niemirów i Mielnik, ma bogatą histo-
rię. Ścierały się tam wpływy jaćwieskie, pruskie, litewskie, ru-
sińskie i polskie. W 1520 roku miasto zostało stolicą Podlasia 
i miejscem odbywania sejmików, a także dostało przywilej czte-
rech jarmarków rocznie. Dwa tysiące mieszkańców (obecnie 
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Widok z Góry Zamkowej na zakole Bugu w Drohiczynie

Widok Drohiczyna z Ruskiej Strony
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Cerkiew pw. św. Mikołaja w Drochiczynie

Kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie
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liczba mieszkańców nieco przekracza 2 tys.) było wyznania 
łacińskiego i prawosławnego. Rozwinęło się rzemiosło skórza-
ne i spożywcze. Rozkwitł port rzeczny, przez który spławiano 
zboże, sól, drewno i smołę do Gdańska. Okres prosperity trwał 
do najazdów szwedzkich. W 1863 roku prawa miejskie utraciła 
lewobrzeżna, „ruska” część Drohiczyna; prawobrzeżna pozostała 
miastem. A miasto tworzą zabytki i ludzie. Zabytków architek-
tury tutaj nie brakuje: zespół klasztorny jezuitów z kolegium, 
katedrą i klasztorem; zespół klasztorny franciszkanów z kościo-
łem, dzwonnicą i klasztorem; zespół klasztorny benedyktynek 
z kościołem i klasztorem. Panorama miasta na wysokiej skarpie, 
oglądana z przeciwnego brzegu Bugu, jest imponująca. 

Papież Jan Paweł II, odwiedzając 10 czerwca 1999 roku 
Diecezję Drohiczyńską, powiedział zgromadzonym dziesiąt-
kom tysięcy wiernych: „Dobrze, że o wielkiej sprawie eku-
menizmu mówimy właśnie w Drohiczynie, w sercu Podlasia, 
gdzie od wieków spotykają się chrześcijańskie tradycje Wscho-
du i Zachodu. To miasto było zawsze otwarte na katolików, 
prawosławnych i protestantów”.

Przed patrzącymi z Góry Zamkowej na dolinę Bugu 
otwiera się pejzaż sielski, spokojny, pełen zadumy. Nadbu-
żańskie plenery zostały wykorzystane w filmie Nad Niemnem, 
a wizerunek Góry Zamkowej utrwalił Andrzej Wajda w fil-
mach Kronika wypadków miłosnych i Panny z Wilka; w tym 
drugim jedną z głównych ról zagrał Daniel Olbrychski, który 
spędził dzieciństwo w Drohiczynie.

iNformacje praktycZNe 

Drohiczyn
• Muzeum Diecezjalne (w klasztorze pofranciszkań-

skim można obejrzeć bogate zbiory sakralne) otwarte 
w godz. 8.00–20.00.
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• Muzeum Regionalne otwarte latem w piątki i soboty 
w godz. 12.30–17.30, w niedziele w godz. 13.30–17.30, 
wstęp – 2 zł. 

• Muzeum Kajakarstwa, ul. Kopernika 9; na wystawie kajaki 
krajowe i zagraniczne, osprzęt, kapoki, wiosła, wydaw-
nictwa. Muzeum jest otwarte od maja do września w dni 
powszednie w godz. 9.00–17.00, w weekendy w godz. 
12.30–17.30, wstęp bezpłatny.

• Restauracje „Zamkowa” i „U Ireny” serwują potrawy lokal-
ne: bliny – drożdżowe naleśniki z mąki gryczano-pszennej 
lub żytniej, parowce – kluski na parze, kulebiaki – duże 
pieczone pierogi nadziewane farszem z mięsa lub ryb, kny-
sze – pieczone pierogi z ciasta drożdżowego lub ziemnia-
czanego z zasmażaną cebulką. Południowe Podlasie leży 
na styku kultur, więc dania mają charakter polsko-ukra-
ińsko-białoruski, ale miejscowi twierdzą, że są to proste, 
tradycyjne, polskie potrawy. Smacznego.

Janów Podlaski
• Stadnina Koni w Wygodzie – doroczne aukcje Pride 

of  Poland.
• Pensjonat „Uroczysko Zaborek” (kilka kilometrów od Jano-

wa) znajduje się w skansenie architektonicznym przystoso-
wanym do potrzeb hotelowych; pokój 2-osobowy – 165 zł 
od osoby (dzieci od 3 do 12 – dopłata 70 zł). W restauracji 
są serwowane potrawy regionalne: pyzy, cepeliny, kibiny 
(karaimskie pierożki z drożdżowego ciasta z farszem mię-
snym), kulebiaczki (pieróg zazwyczaj nadziewany kapustą, 
ale też grzybami, farszem warzywno-mięsnym).

Korczew
• Pałac w Korczewie można zwiedzać w godz. 8–18 (kwiecień 

–wrzesień) i w godz. 8–16 (październik–marzec). Wstęp 
– 7 zł..
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Mielnik
• Hotel „Panorama”: pokój 1-osobowy – 50–60 zł, 2-osobo-

wy – 70–120 zł, 3-osobowy – 90–150 zł. Kuchnia domowa 
i regionalna.

Serpelice
• Ośrodek „Relaks”: noclegi w domkach – 35–50 zł, można 

wykupić wyżywienie.
• Ośrodek „Urocza”: pokój 1-osobowy – 60 zł, 2-osobowy 

– 60–90 zł, apartament – 200 zł.
• Ośrodek „Skarpa”: otwarty od maja do października, noc-

leg – 35 zł za osobę.
• Można się również zatrzymać w kwaterach agroturystycznych.

zabuże
• Hotel SPA (3-gwiazdkowy) – obiekt pięknie położo-

ny na skarpie Bugu, otoczony parkiem; pokój 2-oso-
bowy – 200–350 zł za pokój, apartament 2-osobowy 
– 330–850 zł.
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