
 1

Wycieczka nr 2 

KORCZEW -KNYCHÓWEK-D ĄBROWA-TOKARY-

DRAŻNIEW -KORCZEW  
 

Dystans:  ok. 30 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności: niski 

Minimalny wiek uczestnika:  10-11 lat 

 

 

Fragment mapy przedstawionej  powyżej  za uprzejmą zgodą Wydawcy, pochodzi z Mapy Turystycznej 

„Nadbużański Park Krajobrazowy” wydanie II  poprawione, wydanej przez  Pracownię map i wydawnictw 

turystycznych „MH”  HABA Mirosław , tel. 601-072-894,  e-mail:mh_mapy@wp.pl 
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Wycieczkę rozpoczynamy  tuż przed Korczewem, jadąc od strony Knychówka,  gdzie 

skręcamy w lewą stronę, tuż przed głównymi budynkami Korczewa, w drogę wybitą lekkim 

brukiem (przy szarym budynku, przypominającym dawny punkt odbioru mleka).  Droga 

prowadzi ostro pod górkę.  Mijamy zabudowania mieszkalne parterowe po lewej stronie i 

kierujemy się prosto. Po około 200 m docieramy do rozjazdu dróg, gdzie jedna droga 

prowadzi prosto a druga odbija w lewo. 

Zdj ęcie nr 1  - Widok drogi, w któr ą skręcamy. Jak widać rzeczywiście mocno porośnięta trawą. 

 

Obie drogi w dużym stopniu porośnięte trawą. My skręcamy w lewo (patrz zdjęcie nr 

1). W oddali widoczny lasek sosnowy. Od razu zaznaczę, iż kierując się w lewo próbowałem 

dostać się na zaznaczony na mapie niebieskim kolorem,  szlak turystyczny. W końcu dotarłem 

do niego, ale zorientowałem się później, iż można dojechać do niego znacznie szybciej i 

wygodniej, skręcając w prawo w jedną z dróg kierując się  od strony Korczewa w kierunku 

Knychówka (przy charakterystycznych świerkach).  Wracając do naszej wycieczki, jadąc tą 

widoczną drogą na zdjęciu powyżej, słyszałem po prawej stronie w oddali głos żurawi. Po 

prawej stronie mijamy antenę od telefonii komórkowej, przy której  ukazuje się nam ładny 

widok na pobliskie łąki i pola. Po minięciu anteny wracamy jedną z polnych dróg w kierunku 

głównej drogi, by za chwilę skręcić ponownie w lewo. Muszę przyznać, iż trochę jechałem po 
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omacku, próbując znaleźć niebieski szlak  Miałem o tyle łatwiej, gdyż wiedziałem, iż szlak 

ten prowadzi prawie równolegle do drogi Korczew- Knychówek. Jadąc piaszczystą drogą 

dojeżdżamy do krzyżówki dróg, na której kierujemy się prosto. Po lewej stronie widzimy w 

oddali grupę świerków, a to oznacza, że tam właśnie znajduje się wjazd od głównej  drogi 

(opisany przeze mnie powyżej). Droga piaszczysta przechodzi po około 100 m w drogę 

trawiastą i kieruje się pod górę. Na szczycie kilka dzikich grusz i pierwszy sukces. Na 

największej gruszy na pniu ledwie widoczny znak niebieskiego szlaku. Tak więc jesteśmy w 

domu. Jadąc powoli, nigdzie się nie śpiesząc zauważam, że co jakiś czas pojawiają się 

znaczne kałuże. Wcześniej nieźle popadało, tak że za moment miałem mokre buty i skarpetki. 

Ale to nie jest bardzo istotne, gdyż o innej porze roku mogą być zupełnie inne warunki. 

Wracając na trasę, nasza droga wiedzie przez pola uprawne. Po lewej stronie widoczne 

budynki gospodarcze, znajdujące się przy głównej  szosie (dla przypomnienia trasa Korczew 

– Knychówek), a po prawej w oddali zadrzewienia. Tu ciekawostka, zauważyłem w oddali po 

lewej stronie parę myszołowów zwyczajnych (patrz zdjęcie nr 2).  Tutaj sugestia, warto 

zabierać ze sobą małą lornetkę, gdyż przy okazji można poobserwować różne ciekawe rzeczy 

po drodze.   

 

Myszołów zwyczajny  – Według ornitologów myszołów zwyczajny jest najczęściej widzianym ptakiem 

przy naszych drogach  z okna samochodu wśród ptaków drapieżnych. Szacuje się, że w Polsce 

gniazduje około 40.000 par tego gatunku. Lubi otwarte tereny w pobliżu lasu lub ze śródpolnymi 

zadrzewieniami, kępami drzew. Można go 

spotkać również zimą na lęgowiskach, gdyż 

część ptaków zostaje tam na okres zimowy. 

Podobnie jak łabędzie są to ptaki 

monogamiczne, pary są sobie wierne  przez 

długi czas, nawet do końca życia. Wydaje 

charakterystyczny głos, warto go odtworzyć 

w internecie, gdyż podczas wycieczek z 

pewnością go usłyszymy i to nie raz. Głos 

ten często naśladowany jest przez sójkę.  

Zdj ęcie nr 2 Drapieżnik bardzo często spotykany na naszych łąkach 
zdjęcie autorstwa Olivera Woltersa -  licencja Creative Commons  

 

Wracając do naszej wycieczki przejeżdżamy podmokły lasek liściasty i kierujemy się dalej 

prosto, łąką z występującym od czasu do czasu zadrzewieniem liściastym. Po krótkiej jeździe 

ponownie wjeżdżamy do początkowo wilgotnego lasku liściastego (dąb, brzoza), stopniowo 
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przechodzącego w las mieszany (tj. sosna, brzoza itd.). W pobliżu płynie mała rzeczka 

Kołodziejka, stad też jest to miejsce typowe dla komarów. Ale ku mojemu zdziwieniu ale i 

radości nie było żadnych uciążliwych insektów. Na jednym z mijanych drzew po prawej 

stronie znowu pojawił się znak, oznaczający niebieski szlak. Jadąc wolno trafiamy na szpaler 

wysokich topól, to znak że za chwilę ukaże się nam po lewej stronie cmentarz w 

miejscowości Knychówek.  Jadąc jeszcze około 100 metrów dojeżdżamy do głównej  drogi 

Korczew- Knychówek. Warto zajrzeć do pobliskiego kościoła pw. św. Stanisława biskupa 

męczennika i św. Anny (patrz zdjęcie nr 3).  

Kościół został zbudowany w latach 1631-1668 jak podają ogólnodostępne źródła w Internecie, w stylu 

pomiędzy gotykiem a  renesansem. Z ciekawostek można napisać, iż pierwszy kościół w Knychówku 

powstał w 1460 roku jako kościół drewniany.  

Uświadamiam sobie, iż wiele razy przejeżdżałem 

obok tego kościoła nie zdając sobie zupełnie 

sprawy, jak ciekawy jest to zabytek. Nie 

zamierzam się rozpisywać na temat historii tej 

budowli, chciałbym jednak zachęcić do 

zapoznania się z nią. Dodam, iż przejeżdżając 

obok tego kościoła, warto zajrzeć do środka, 

gdyż wewnątrz znajduje się niesamowity ołtarz, 

stworzony przez snycerza (rzeźbiarza w drewnie) 

z Drohiczyna w 1727 r. na zlecenie Wiktoryna 

Kuczyńskiego, najbardziej znanego właściciela 

m.in. dóbr korczewskich.  W kryptach kościoła 

pochowani są Kuczyńscy i Ostrowscy – 

właściciele dóbr korczewskich. Obok kościoła 

znajduje się dzwonnica i kapliczka z 1806 r. 

 
 
Zdj ęcie nr 3  - Często ciekawe rzeczy po prostu się omija.. 

 
Czas wracać na nasz szlak. Przejeżdżamy główną drogę i kierujemy się przy kościele drogą 

początkowo  asfaltową, przechodzącą po około 300 m w drogę piaszczystą. W oddali po 

prawej stronie zadrzewienia śródpolne, a przed nami widoczny las. W pewnym momencie 

dojeżdżamy do rozjazdu dróg. Droga prowadząca w lewo to droga prowadząca do Józefina. 

My jedziemy prosto, kierując się na pobliski las i miejscowość Kamianki Czabaje. Wygodna 

droga polna przechodzi w bardziej zarośniętą, pełną kałuż, to oznacza, że za chwilę 

wjedziemy do lasu. Las mieszany z przewagą drzew sosnowych, po prawej stronie mijamy 
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ładną polanę. Na jednym z drzew zauważamy oznaczenie szlaku rowerowego żółtego. 

Dojeżdżamy do miejsca, w którym można odnieść wrażenie jakby skończyła się droga. Po 

prawej stronie widoczna w oddali droga  Kamianki- Dąbrowa.  Skręcamy w lewo w głąb 

lasu. Po około 100 m. ponownie widzimy oznaczenie żółtego szlaku rowerowego. Droga się 

poprawia. Mijamy po prawej stronie gajówkę (według mapy to gajówka Sarnowiec). Po 

krótkiej jeździe dojeżdżamy do drogi Kamianki-Dąbrowa. Kamianki Czabaje po prawej 

stronie, Dąbrowa po lewej. Kierujemy się na miejscowość Dąbrowa. Po około 1,5 km jeździe 

dojeżdżamy do Dąbrowy. To kolejny cel naszej wycieczki, a dokładnie znajdujący się tam 

dworek.     

Skręcamy w prawą stronę w nowo wybudowaną drogę, która odbija od razu w lewo. Po 

drodze mijamy ładne i zadbane domy (gdzieś wyczytałem, iż Dąbrowa jest typową 

miejscowością letniskową), jedziemy cały czas prosto. Dojeżdżamy do zakrętu w prawo, my 

kierujemy się drogą piaszczystą w lewo. Przejechawszy kawałek po lewej stronie mamy mały 

staw, za chwilę zobaczymy lokalną atrakcję czyli dworek w Dąbrowie. Dworek został 

zbudowany w 1852 r. , po drugiej wojnie światowej został upaństwowiony z przeznaczeniem 

na szkołę. 

Obecnie właścicielem jest Regionalne Muzeum w Siedlcach, które zamierza przeznaczyć 

Dworek  na swoją fili ę – muzeum historii polskiego ziemiaństwa. Trochę żałuję, iż nie 

miałem okazji zwiedzić otaczającego dworek parku krajobrazowego, gdzie jak poszperałem w 

Internecie znajduje się wiele wartych obejrzenia szpalerów grabowych, klonowych  i alei 

lipowych. Może innym razem.  Jako ciekawostkę przedstawiam poniżej dwa zdjęcia, 

przedstawiające dworek w odstępie kilku lat. Jedno zdjęcie (patrz zdjęcie 4a) pochodzi ze 

strony internetowej Regionalnego Portalu Informacyjnego PODLASIE24  

(http://www.podlasie24.pl//wiadomosci/siedlce/ruszyla-renowacja-dworku-w-dabrowie-

72a3.html) , a drugie (patrz zdjęcie 4 b) jest mojego autorstwa i pochodzi z sierpnia 2012 r..  

 

 
Zdj ęcie 4 a 

 
Zdj ęcie 4 b 
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Poniżej przedstawiam link do strony, gdzie można zobaczyć kilka ciekawych fotek dworku i 

otaczającego go parku krajobrazowego: 

http://www.polinow.pl/losice_i_okolice-dabrowa 

Po obejrzeniu dworku, możemy kontynuować  naszą wycieczkę. Wyjeżdżając od strony 

dworku, tą samą drogą którą przyjechaliśmy, na najbliższej krzyżówce skręcamy w prawą 

stronę w drogę częściowo brukową, częściowo asfaltową. Dojeżdżamy do znacznego 

rozjazdu dróg, kierujemy się drogą piaszczystą odchodzącą na prawo od drogi asfaltowej na 

Korczew. Mijamy po lewej stronie kilka zabudowań, cały czas kierując się prosto. Po prawej 

stronie pojawi się ściana lasu. Jadąc dalej mijamy po prawej stronie szereg zabudowań, sady, 

a także charakterystyczny wielki zbiornik na wodę umieszczony na podwyższeniu. Nie 

sposób go przeoczyć. Minąwszy zabudowania dojeżdżamy do drogi leśnej utwardzonej, my 

skręcamy w prawą stronę, tuż przy grupie świerków. Według mapy droga ta powinna nas 

zaprowadzić do miejscowości Tokary. Droga bardzo wygodna, przyjemna w ciekawej 

scenerii, większość trasy przebiega  przez las przemieszany składający się z dębów, sosny, 

brzozy itd. (patrz zdjęcie nr 5). 

 

Zdj ęcie nr 5  - Wygodna, utwardzona i długa droga leśna – marzenie dla rowerzysty 
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Jadąc zauważamy, że nasza trasa wije się w różne strony, przy okazji zmienia się również 

drzewostan. A to pojawiają się świerki, a to za chwilę  pojawia się młody las liściasty. Cały 

czas trzymamy się „głównej drogi”. Po około 3 km wyjeżdżamy z lasu. Naszym oczom 

powinna ukazać się długa, prawie aż pod horyzont droga polna wśród pól i łąk. Tam się 

kierujemy. Po około 1 km dojeżdżamy do Tokar. Naszym kolejnym celem jest drugi tego 

dnia dworek. Żeby do niego trafić, trzeba przejechać główną drogę asfaltową i wzdłuż lekko 

brązowego muru dojechać do widocznej na końcu bramy. Tuż za nią Dworek w Tokarach, 

obecnie własność prywatna, podobno przedsiębiorcy z Siedlec (patrz zdjęcie nr 6). Nie ma 

zbyt wielu informacji na temat tego dworku. Pochodzi z początku XIX wieku i był 

wielokrotnie przebudowywany. 

Wcześniej wykorzystany jako szkoła 

podstawowa.       

Dla ciekawskich podaję link do 

strony, gdzie można obejrzeć więcej 

zdjęć dworku w Tokarach: 

http://www.dwory.cal.pl/podstrony/to

kary.php?wojew=mazowieckie  

Po obejrzeniu dworku ruszamy w 

dalszą drogę.  

Zdj ęcie nr 6  - Bardzo „unowocześniony” dworek w Tokarach. 

 

Wracamy do drogi asfaltowej, po czym skręcamy w prawo i przejeżdżamy całą miejscowość 

Tokary.  Minąwszy Tokary, jedziemy drogą asfaltową aż do przystanku autobusowego. Tuż 

przy przystanku, odchodzi droga w prawą stronę, tam skręcamy. Drogowskaz wskazuje, że 

piaszczysta niezbyt szeroka droga prowadzi do Rudy. Kilka minut później dojeżdżamy do 

rzeki Toczna, zresztą bardzo urokliwej. Przejechawszy mostek podążamy dalej wijącą się 

drogą. Po lewej stronie mijamy dwie kapliczki i krzyż oraz gniazdo bociana, w tym 

momencie powinniśmy usłyszeć wyraźny szum rzeki. To znak, że zbliżamy się do następnego 

celu naszej wycieczki tj. starego młyna na rzece Toczna. Rzeczywiście po prawej stronie 

prześliczna łączka z dwiema potężnymi wierzbami białymi. Aby dostać się na nią musimy 

ostro zjechać w dół. Sceneria niczym z bajki. W tle stary młyn, rzeka wspaniale szumi, 

powyżej nas, jakby w innej rzeczywistości zabudowania wsi Ruda. Wspaniałe miejsce, żeby 

chwilę posiedzieć, odpocząć przy okazji coś zjeść. Sam poleniuchowałem kilkanaście minut 

(patrz zdjęcie nr 7). 
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Zdj ęcie nr 7  - Miejsce, które zachwyca urokiem i tajemniczością 

 

Dla ciekawych dodam, iż wierzba biała jest bardzo pospolitym drzewem, zazwyczaj rośnie 

nad brzegami rzek, w miejscach bardzo wilgotnych (patrz 

zdjęcie nr 8).  

Wierzba biała  – jako roślina pobierająca z podłoża bardzo 

dużo wody, sadzona jest na terenach podmokłych celem ich 

osuszenia. Nie należy do drzew długowiecznych, drewno 

szybko próchnieje, dlatego duże wierzby  nie należą do 

częstego widoku, pomimo bardzo szybkich przyrostów.  Kiedyś 

a może i obecnie, ale na mniejszą skalę,  korę z drzew 2 do 5 

letnich wykorzystywano jako źródło salicyny, środka 

stosowanego w przeziębieniach z gorączką, bólach głowy itd. 

Obecnie wytwarza się w sposób syntetyczny tzw. kwas 

ecetylosalicynowy, wykorzystywany w lekarstwie Polopiryna 

lub Aspiryna.   

Zdj ęcie nr 8  - Wierzby najczęściej spotyka      

się na terenach wilgotnych 
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Po krótkim odpoczynku, czas wracać na trasę naszej wycieczki. Wracamy tą samą drogą, 

jednakże na rozjeździe nie skręcamy w lewo (stamtąd przyjechaliśmy) , lecz jedziemy prosto. 

Wyjeżdżamy na łąki, przed nami las sosnowy. Po około 1,5 km wyjeżdżamy na drogę 

prowadzącą do Drażniewa. W pobliżu widzimy pomnik poświęcony kołu łowieckiemu. 

Następnie skręcamy w lewo. Przed nami kilka miejscowości: Drażniew, Góry i Laskowice. 

Wygodna  i przyjemna trasa długości około 6 -7 km zaprowadzi na bezpośrednio do 

Korczewa. Częściowo wiedzie przez las. Przez większość trasy towarzyszą nam ładne 

widoczki na dolinę znajdującego się nieopodal Bugu. Szczególnie prawa strona trasy jest 

urzekająca. Tuż po wjeździe do ostatniej miejscowości przed Korczewem, widzimy daleko po 

prawej stronie, po drugiej stronie rzeki  budynki Kurii i kościół  w Drohiczynie.   

W miejscowości Góry zobaczyłem  też niecodzienny widok, otóż tuż przy drodze po prawej  

leżał przewrócony duży 

dąb (patrz zdjęcie nr 9). 

Pewnie podczas ostatnich 

burz, jakie nawiedziły 

region Korczewa nie 

wytrzymał i pękł.   

Wracając na trasę 

kończymy naszą 

wycieczkę, gdyż za kilka 

chwil znajdziemy się w 

Korczewie, skąd 

wystartowaliśmy.    

Zdj ęcie nr 9  - Widok  powalonego kolosa robi wrażenie. 
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnego Zwiedzania… 

Autor 

 

 

 

 

 

Dokumentacja zdjęciowa: 

Zdjęcie nr 1 – autor 

Zdjęcie nr 2 – zdjęcie autorstwa Olivera Woltersa - Licencja Creative Commons Uznanie 

autorstwa 

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Buzzard_in_flight_2010-06-16.jpg 

Zdjęcie nr 3 – autor 

Zdjęcie nr 4a - Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: 

 (http://www.podlasie24.pl//wiadomosci/siedlce/ruszyla-renowacja-dworku-w-dabrowie-

72a3.html 

Zdjęcie nr 4b – autor 

Zdjęcie nr 5– autor 

Zdjęcie nr 6– autor 

Zdjęcie nr 7- autor  

Zdjęcie nr 8– autor 

Zdjęcie nr 9– autor 

 

 

 

 

 


