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Wycieczka nr 10 

TREBLINKA – ORZEŁEK - KOCIELNIK -KIEŁCZEW -

PROSTYŃ - TREBLINKA 

Dystans:  ok. 45 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności: niski, momentami średni 

Minimalny wiek uczestnika:  11-12 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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Miejsce, od którego zaczniemy dzisiejszą wycieczkę jest bez wątpienia miejscem 

szczególnym w historii Polski i nie tylko, dlatego warto tu przyjechać i  zapoznać się z tym 

świadectwem historii, szczególnie tragicznym dla narodu żydowskiego. To miejsce, to 

Muzeum Walki i M ęczeństwa w Treblince. Skrótowy opis tego szczególnego miejsca 

przedstawię w dalszej części opisu wycieczki. 

Samochód możemy pozostawić na parkingu, znajdującym się przy Muzeum. Wymagany jest 

zakup biletu (koszt 5 PLN w 2013 r.) do zwiedzenia byłych Obozów: Zagłady i Pracy. 

Jeśli chodzi o dojazd do Treblinki, to najlepiej dojechać samochodem, jadąc od Siedlec przez 

Sokołów Podlaski i dalej przez Kosów Lacki, a nie tak jak wskazuje tablica w Chodowie, 

przez Węgrów. Dodam, iż droga od Kosowa Lackiego jest drogą kiepską, pełną dziur i 

nierówności. Prawdę powiedziawszy dziwię się, dlaczego przez wiele lat nie poprawiono tej 

drogi, przecież co roku Muzeum w Treblince odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób, w dużej 

mierze gości z zagranicy.  

Po wykupieniu biletu, możemy podejść w kierunku pierwszego ważnego miejsca tj. byłego  

Niemieckiego Obozu Zagłady  tzw. TREBLINKA II  (patrz zdjęcia nr 1 i 2) 

Zdj ęcie nr 1  - Symboliczna brama Obozu Zagłady. 
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Dodam, iż planując zwiedzenie tego miejsca, warto trochę poczytać o jego  historii. 

Doskonałym źródłem informacji jest oficjalna  strona internetowa Muzeum Walki i 

Męczeństwa w Treblince : www.treblinka.bho.pl 

Z doświadczenia wiem, iż znacznie ciekawsze  jest zwiedzenie interesującego miejsca, o 

którym wcześniej zasięgnęło się informacji. Inaczej postrzegamy takie miejsce, dłużej takie 

miejsce pamiętamy. Ze względu na ubogą infrastrukturę (brak materialnych elementów 

związanych z istnieniem Obozów, takich jak budynki, wyposażenie), wcześniejsze 

zapoznanie się z  historią tego miejsca jest szczególnie istotne i ważne.  

Zdecydowałem się, na krótką charakterystykę tego miejsca, gdyż mam nadzieję ułatwi 

zwiedzanie oraz zainteresuje i skłoni czytelnika do dokładnego zapoznania się z charakterem 

tego  szczególnego  miejsca. Dodam, iż korzystałem z ogólnodostępnych źródeł znajdujących 

się w internecie tj. z Wikipedii oraz wspomnianej wcześniej strony, którą bardzo polecam tj. 

www.treblinka.bho.pl 

  

BYŁY OBÓZ ZAGŁADY (TREBLINKA II) – obóz ten został wybudowany przez Niemców w połowie 

1942 r. obok istniejącego obok Karnego Obozu Pracy (TREBLINKA I).  Celem obozu była zagłada 

Żydów głównie z terenów okupowanej Polski, ale też z innych krajów m.in. Czechosłowacji, Francji, 

Grecji, Jugosławii, ZSRR a także z Niemiec i Austrii. W okresie funkcjonowania obozu tj od lipca 1942 

r. do sierpnia 1943 r. zginęło około 800.000 ludzi, chociaż dokładna liczba ofiar nie jest znana. 

Według niektórych źródeł liczba ta mogła wynieść ok. 900.000 osób. Załoga obozu składała się z 

około 30-40 Niemców i Austriaków (pełniących fukcje kierownicze i administracyjne)   oraz 

strażników – najczęściej pochodzenia ukraińskiego, których werbowano  spośród jeńców radzieckich.  

Jak to możliwe, że w jeden rok uśmiercono około 

800.000 ludzi, a może i więcej? Było to możliwe 

dzięki mechanizmowi, opracowanemu przez 

Christiana Wirtha, inspektora obozu w Treblince 

oraz podobnych obozów: w Bełżcu i Sobiborze. 

Mechanizm ten zakładał całkowite zaskoczenie i 

brutalność. Ofiary do samego końca nie zdawały 

sobie sprawy, że pobyt w Treblince jest ostatnim 

etapem ich życia. Niemcy stworzyli pozory, iż ich 

pobyt jest tylko pobytem przejściowym, do dalszej podróży do fikcyjnych obozów pracy. Stworzono 

nawet fikcyjny dworzec kolejowy z zegarem, rozkładem jazdy pociągów i kasami. Uśmiercanie 

odbywało się gazem spalinowym, z sąsiadujących z komorami, silników spalinowych. Trwało około 20 

minut. Ofiary ginęły w okropnych męczarniach. Jak wyczytałem na wspomnianej przeze mnie stronie 

internetowej  Muzeum Walki i Męczeństwa, 2-3 godziny wystarczyło na wykonanie wszystkich 
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czynnosci niezbędnych do uśmiercenia 5-6 tysiecy ludzi, począwszy od momentu rozładunku pociągu  

aż do usunięcia wszystkich ciał z komór.  

Warto wspomnieć, iż na terenie obozu zagłady przebywało jednorazowo około 1000 osób. Wszystkie 

osoby nie licząc załogi, byli więźniami wybranymi do przymusowej pracy (m.in. do  sortowania rzeczy 

po ofiarach, palenia zwłok itd.). Ilość więźniów zmieniała się w zależności od potrzeb. Wieźniowie 

podzieleni byli na odpowiednie komanda. Wszyscy więźniowie zdawali sobię sprawę, ze prędzej czy 

później i tak trafią do komór.  

Jedyną skuteczną bronią była ucieczka, dlatego rozpoczęto przygotowania do zbrojnego powstania. 

Powstanie wybuchło  2 sierpnia 1943 r. Nie do końca spełniło oczekiwania spiskowców. Trwało 

zaledwie 20-30 minut. Przyjmuje się, że około 200 osobom udało wydostać się z obozu, z czego około 

100 osób doczekało do końca wojny. Radziłbym przeczytać o szczegółach wybuchu powstania na 

stronie internetowej wspomnianego wyże,j Muzeum.  Po powstaniu,  jeszcze kilka transportów trafiło 

do obozu. Ostatni transport przybył 19 sierpnia 1943 r. i składał się z 39 wagonów. Od 17 listopada 

rozpoczęto przygotowania do zamknięcia obozu, wtedy też zastrzelono ostatnie komando (20-30 osób).  

Wszystkie budynki zostały zniszczone, prochy ludzkie zakopano i zasiano łubinem. Tak oto zakończyła 

się działalność Obozu Zagłady w Treblince. 

Zdj ęcie nr 3  - Kamienie symbolizujące ofiary nazistowskiej zbrodni.   

Zdj ęcie nr 4  (prawy, górny narożnik) – Symboliczne palenisko zabitych ofiar. 

 

Jak wspomniałem wcześniej, cała infrastruktura obozowa została zniszczona. Dla 

upamiętnienia zamordowanych w bestialski sposób setek tysięcy niewinnych ludzi, na 
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miejscu zagłady powstał pomnik oraz postawiono kilkanaście tysięcy kamieni (około 17000), 

symbolizujących m.in. miejsca, skąd pochodziły ofiary (patrz zdjęcia nr 3 i 4 ). 

 

Po zwiedzeniu byłego obozu zagłady kierujemy się w kierunku kolejnego byłego obozu  

niemieckiego tj. byłego Karnego Obozu Pracy, oddalonego od odwiedzonego przed chwilą 

obozu zagłady około 2 km. Droga wiedzie wygodną drogą leśną. Droga ta zwana Czarną 

Drogą, łączyła te dwa byłe obozy niemieckie. Po pokonaniu tej trasy, dojeżdżamy do punktu 

widokowego (po lewej stronie), znajdującego się na skraju żwirowni – miejsca morderczej 

pracy więźniów obozu.  Po przeciwnej stronie drogi, znajduje się tablica informacyjna, z 

której możemy się dowiedzieć, iż  tutaj właśnie mieściła się główna brama prowadząca do 

Karnego Obozu Pracy TREBLINKA I   (patrz zdjęcie nr 5). 

Zdj ęcie nr 5  - Pozostałości po barakach Obozu Pracy. 

 

Tak jak w przypadku poprzedniego Obozu, podam kilka podstawowych, trochę 

wyrywkowych informacji o Karnym Obozie Pracy. Jednakże polecam bardziej dogłębne  

zapoznanie się z historią tego miejsca, np. korzystając ze wspomnianej strony internetowej: 

 www.treblinka.bho.pl 
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BYŁY KARNY OBÓZ PRACY  (TREBLINKA I) – obóz ten funkcjonował od połowy 1941 r. do 

końca lipca 1944 r. Początek obozu związany był z działającą na tym terenie pobliską żwirownią 

(mamy okazję ją zobaczyć), wchodzącą w skład niemieckiej spółki betoniarskiej. W związku z 

rosnącym zapotrzebowaniem na beton oraz ustawicznym brakiem taniej siły roboczej, pełniący 

obowiązki starosty powiatowego ERNST GRAMSS wpadł na pomysł utworzenia obozu pracy. Miał on 

zapewnić źródło taniej siły roboczej. Zwiedzając obecnie obóz można zobaczyć pozostałości 

fundamentów zabudowań. Dokładny plan obozu można zobaczyć na  tablicy przed dawnym głównym 

wejściem  do obozu. Załoga obozu składała z kilkunastu esesmanów i około 100 strażników, głównie 

Ukraińców, ale też Litwinów i Łotyszów. Na początku funkcjonowania obozu kierowano tu przede 

wszystkim Polaków, mieszkańców powiatu sokołowskiego. Później trafiali do niego również Polacy z 

innych regionów oraz Żydzi. Warunki życia więźniów były bardzo trudne. Niewolnicza praca (m.in. na 

żwirowni), nieustanne pragnienie i głód powodowały, że śmiertelność w obozie była bardzo duża. 

Przez obóz pracy przeszło około 20.000 ludzi, z czego około 10.000 zmarło lub zostało zabitych. Obóz 

funkcjonował do końca lipca 1944 r.  

Po zapoznaniu się z byłym Karnym Obozem Pracy, możemy jeszcze pojechać około 500 

metrów dalej, żeby obejrzeć Pomnik, upamiętniający miejsce straceń. W miejscu tym 

dokonywano egzekucji rannych lub skazanych na śmierć za wykroczenia obozowe. W tym 

miejscu także grzebano zwłoki zmarłych na skutek wycieńczenia (patrz zdjęcia nr 6 i 7). 

Zdj ęcia nr 6 i 7 -  Pomnik oddający hołd pomordowanym  oraz krzyże z nazwiskami ofiar. 
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Jako, że to koniec zwiedzaniu Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, gdyż za chwilę 

pojedziemy  w dalszą część trasy, chciałbym wspomnieć, iż przy parkingu znajduje się 

niedawno otwarte muzeum, gdzie można dodatkowo zapoznać się z historią  odwiedzanych 

przez nas byłych obozów. Ponadto jeszcze raz zachęcam do głębszego zapoznania się  z 

historią tych obozów. Obecnie dostępnych jest wiele materiałów w internecie, np. filmy 

archiwalne na stronie You  Tube. Dużo materiałów można znaleźć w literaturze. Niedawno 

obejrzałem film pod polskim tytułem Ostateczne Rozwiązanie  z 2001 r. (oryginalny tytuł 

Conspiracy), w którym można zapoznać się z okolicznościami podjęcia decyzji o  zagładzie 

setek tysięcy niewinnych ludzi.  

 

Czas ruszać w dalszą drogę. Następnym naszym celem jest dojazd do niebieskiego szlaku 

turystycznego. Aby tam trafić, musimy wrócić się ponownie do punktu widokowego przy 

mijanej wcześniej żwirowni. Gdy już tam dojedziemy, około 300 metrów dalej powinna odbić 

pod dość ostrym kątem w lewą stronę dosyć zarośnięta droga leśna. Skręcamy w tą drogę, by 

potem po przejechaniu około 200 metrów ponownie skręcić w drugą leśną drogę tym razem w 

prawą stronę. Chwilę potem dojeżdzamy do rozjazdu dróg, gdzie skręcamy łagodnym łukiem 

w lewą stronę (Patrz zdjęcie nr 8). 

Zdj ęcie nr 8 - Droga leśna oznaczona  niebieskim szlakiem turystycznym.  
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Tuż po skręcie możemy zauważyć na jednej z sosen oznaczenie niebieskiego szlaku 

turystycznego, co oznacza, że jedziemy we właściwym kierunku.  Proponowałbym zabrać ze 

sobą jakiś środek od komarów, jeśli wycieczka wypadnie w okresie letnim. Podczas jazdy nie 

bardzo dokuczają, ale jak się na chwilę przystanie, to wtedy przepuszczają prawdziwy atak. 

Podczas jazdy mijamy po obu stronach drogi głównie zadrzewienia sosnowe, trochę dębiny i 

brzozy. W miarę jak jedziemy dalej, las się zmienia. Coraz więcej możemy zauważyć więcej 

młodych brzózek, osiki, zadrzewień olszowych. Las staje się coraz bardziej wilgotny. W 

pewnym momencie dojeżdzamy do dośc dużego rozjazdu, po lewej stronie zauważamy 

tablicę z oznaczeniem Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, kierujemy się dalej prosto 

zgodnie z niebieskim szlakiem turystycznym. Droga raczej wygodna do jazdy rowerowej, 

jednakże od czasu do czasu napotykamy na zapiaszczone miejsca, które podczas szybkiej 

jazdy mogą spowodowować wywrotkę. Co jakiś czas mijamy małe odchodzące drogi leśne, 

ale my trzymamy się kierunku prostego. Mijany krajobraz od czas do czasu się zmienia. 

Coraz częściej ukazuje się nam otwarta przestrzeń.  Droga miejscami staje się coraz 

trudniejsza do jazdy, zdarzają się odcinki po kilkadziesiąt metrów, podczas których jazda 

rowerem jest praktycznie niemożliwa. Na pocieszenie powiem, że później będzie tylko lepiej. 

W pewnym momencie dojeżdzamy do kolejnego skrzyżowania dróg leśnych, tu trzeba być 

uważnym, gdyż nasza droga przebiega prosto, jak się przypatrzymy w odległości około 6 

metrów po lewej stronie, na wysokości około 3 metrów na jednej z sosen widoczny znak 

niebieski. „Skrzyżowanie”  to  łatwo poznać, gdyż na jego środku rośnie dąb czerwony.  

Dojeżdzamy do kolejnego skrzyżowania dróg leśnych, tak jak mapa pokazuje, skręcamy w 

lewą stronę, w większą drogę polną, przy której znajduje się charakterystyczna tablica 

oznaczająca Nadbużański Park Krajobrazowy.    Droga przyjemna, po obu stronach niższe 

zadrzewienia, jadąc powinniśmy od czasu do czasu spotkać oznaczenia niebieskiego szlaku 

turystycznego.  Niestety w pewnym momencie natrafiamy na dosyć zapiaszczoną drogę, która 

skutecznie uniemożliwia jazdę, trzeba w tym momencie pewien odcinek się przemęczyć, 

pchając rower. W pewnym momencie droga zmienia się w drogę, po której lewej stronie 

rozciąga się bardzo duża otwarta przestrzeń, przed nami ukazuje się las sosnowy, do którego 

niebawem trafimy. Jak można zauważyć nasza dzisiejsza trasa pełna jest różnego rodzaju 

rozjazdów, skrzyżowań itd. Zdaję sobie sprawę, iż bardzo trudno jest wszystko dokładnie 

opisać, ale oczywiście może być pomocna także mapa umieszczona na stronie tytułowej z 

charakterystycznymi punktami odniesienia czy różnego rodzaju znakami charakterystycznymi 

(np. znaki szlaku turystycznego, kapliczki, mijane pomniki przyrody itd).  
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Dojeżdzamy do kolejnego dużego skrzyżowania dróg leśnych, w tym miejscu mapa pokazuje 

bardzo wyraźnie konieczność skrętu w prawą stronę, więc skręcamy w tą drogę,  po drodze 

należy szukać oznaczeń niebieskiego szlaku turystycznego, na które powinniśmy niebawem 

trafić. Mijamy krajobraz typowy dla tej okolicy, śródpolne zadrzewiania sosnowe, dębowe i 

wierzbowe. Tuż przy prawej stronie drogi, będzie nam towarzyszyć linia telefoniczna  lub 

energetyczna rozciągnięta na słupach.  Coraz częściej też możemy trafić na zalegające przy 

drogach śmieci, których widok jest bardzo przygnębiający. Jak mało trzeba mieć świadomości 

i rozumu, żeby wywozić śmieci do lasu? Czas wracać na trasę, warunki do jazdy niezłe, od 

czasu do czasu trzeba uważać na miejsca z luźnym piaskiem, w pewnym momencie mijamy 

po lewej stronie charakterystyczną kapliczkę (patrz zdjęcie nr 9). 

Zdj ęcie nr 9 -  Charakterystyczna kapliczka na naszej trasie. 

Kilkaset metrów od kapliczki dojeżdzamy do małego skrzyżowania dróg polnych, my 

skręcamy w lewą stronę, około 200 metrów przed ścianą lasu. Droga prowadzi nas w 

kierunku lasu, z prawej strony towarzyszy nam ściana lasu sosnowego. Po  lewej stronie pola 

uprawne, głównie  kukurydza, trochę zadrzewień śródpolnych.  Po drodze mijamy drogę 

piaskową, kierującą się w prawą stronę do lasu, w tą drogę nie skręcamy. Trzymamy się przez 

cały czas naszej drogi przy lesie. Tu należy wypatrywać znanego nam już oznaczenia 

niebieskiego szlaku turystycznego. Naszym kolejnym celem jest miejscowość Orzełek.  Na 
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naszej drodze pojawia się kolejny rozjazd, na jednym z drzew zauważamy, że szlak niebieski 

skręca w prawą stronę.  Po pewnym czasie dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania, zgodnie z 

mapą kierujemy się  prosto, małą leśną drogą (patrz zdjęcie nr 10). 

Zdj ęcie nr 10 -  Które to ju ż dzisiaj skrzyżowanie?   

 

Dalsza droga prowadzi nas przez przyjemny las sosnowy, droga przyjemna dla roweru. W 

powietrzu unosi się zapach żywicy sosnowej. W pobliżu możemy zauważyć myszołowa 

zwyczajnego, prawdopodobnie gdzieś w tej okolicy ma gniazdo. Po krótkiej chwili 

dojeżdżamy do kolejnego  rozjazdu, my ponownie kierujemy się prosto, zresztą na jednej  z 

sosen widać w odległości 15 metrów charakterystyczny niebieski pasek. To znak, że 

trzymamy się prawidłowego kierunku. Wjeżdżamy do miejscowości Orzełek, początkowo 

jedziemy drogą piaskową, potem wjeżdżamy na asfalt. Dojechawszy do głównej drogi 

skręcamy w prawą stronę, tuż za sklepem skręcamy w lewą stronę. Mijamy szereg zabudowań 

miejscowości Orzełek, która okazuje się całkiem sympatyczną miejscowoscią o charakterze 

letniskowym. Czyste, zadbane posesje, aż przyjemnie popatrzeć.  

Po wyjeździe z miejscowości Orzełek, jedziemy przez cały czas prosto. Co jakiś czas drogi 

się rozwidlają, ale my trzymamy  się naszej drogi, podążającej prosto. Niestety droga 

tragiczna dla rowerów, przez długi czas nie ma możliwości jazdy, trzeba rower prowadzić. 
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Mijamy kolejne skrzyżowanie, w dalszym ciągu trzymamy się kierunku prostego. Na krótki 

czas zjedziemy ze szlaku turystycznego, gdyż wcześniej powinienem skręcić  w jedną z dróg. 

Dojeżdzamy do szerokiej drogi leśnej, według mapy skręcając w prawą stronę , dojedziemy 

do torów kolejowych. Zresztą widać je w oddali, po prawej stronie zauważamy podmokłe 

tereny. Przejeżdzamy przez przejazd kolejowy, kierujemy się w dalszym ciągu prosto, 

wypatrując na drzewach niebieskiego szlaku. Tuż za przejazdem po prawej stronie, w 

odległości kilkudziesięciu metrów od głównej drogi, można zauważyć pomnik poświęcony 

księdzu Edwardowi Grzymale (patrz zdjęcie nr 11).   

Zdj ęcie nr 11- "Bóg jest z nami, czy żyjemy, czy umieramy. Kto wierzy w Boga, nigdy nie zginie. Dziękuj ę jeszcze raz 

za wszystko, ciągle myślę o was wszystkich i modlę się za was - Proboszcz". (tak pisał ks. Grzymała do swoich 

Parafian - Dachau, 19.04.1942 r.) 

 

Ksiądz Edward Grzymała – jeden ze 108 Męczenników II wojny światowej, urodzony w Kołodziążu w 

roku 1906. Człowiek zasłużony w środowisku kościelnym. Zginął w 1942 r., zagazowany w obozie 

koncentracyjnym w Dachau, gdzie dzielnie  dzielił los więźniów,  dodając im otuchy i moralnego 

wsparcia, wygłaszając pod groźbą kary śmierci, odważne kazania. Był przez to szkalowany, bity i 

poniżany przez hitlerowskich zbrodniarzy. Został zaliczony do grona 108 Męczenników II wojny 

światowej i beatyfikowany wraz z nimi 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez papieża Jana Pawła 

II. 
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Podążamy dalej drogą utwardzona, dobrą dla rowerów. Teren po obu stronach wilgotny, 

zalewowy. Droga robi się dosyć wąska, krajobraz zmienny, co jakiś czas roślinność typowa 

dla obszarów bardziej mokrych. W pewnym momencie przejeżdzamy mały drewniany 

mostek. Pod nim płynie około 2 metrowej szerokości rzeczka o nazwie Nowa Treblinka 

(patrz zdjęcie nr 12).   

Po przejechaniu mostku zauważymy 

sporą ilość olszy czarnej, co również 

świadczy o występowaniu terenu 

podmokłego. Po dojechaniu do 

pierwszych zabudowań, droga 

rozchodzi się w trzech kierunkach. 

My skręcamy w drogę najbardziej 

wysuniętą w lewą stronę. Mijamy 

kilka letniskowych domów, z których 

jeden na pewno zwróci naszą uwagę. 

Zdj ęcie nr 12-  Bez obawy, mostek jest dosyć stabilny.  

 

Jazda  przebiegnie dosyć  szybko,  zanim się nie obejrzymy, dojedziemy do drogi asfaltowej, 

która poprowadzi nas przez miejscowość Kocielnik  do miejscowości  Sadoleś.  

Tam dojedziemy do kolejnej drogi asfaltowej, gdzie skręcamy w prawą stronę w kierunku 

Morzyczyna. Droga 

bardzo odpowiednia dla 

roweru, wąska bez dziur. 

Mijamy mały mostek, 

ruch praktycznie znikomy, 

biorąc pod uwagę, że 

jechałem w czwartek 

około 14.00, co jeszcze 

dodaje atrakcyjności jazdy 

rowerem. Przy drodze 

duża grupa olszy czarnej, 

w pewnym momencie 

Zdj ęcie nr 13 - Szpaler uroczych wierzb…  
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mijamy po lewej stronie drogi szpaler uroczych wierzb (patrz zdjęcie nr 13).   

Dojeżdżamy do rozjazdu przy kapliczce, na którym kierujemy się w kierunku miejscowości 

Prostyń. 

 

Mijamy miejscowość Kiełczew, znaczną i rozciągniętą  miejscowość wiejską, zadbaną, w 

której na pierwszy rzut okaz widać, iż mieszkańcy tej miejscowości są zaradni i 

przedsiębiorczy. Po drodze mijam ładne i utrzymane zabudowania, sporo małych firm itd. 

Minąwszy Kiełczew, przejeżdzamy przez tory kolejowe, mijając stację kolejową Prostyń. 

Krótki czas później dojeżdzamy do Prostyni, ładnej i przyjemnej miejscowości, słynącej 

głównie z Bazyliki Trójcy Przenaj świętszej i Świętej Anny (patrz zdjęcie nr 14)   oraz z 

bogatej historii.    

Zdj ęcie nr 14-  Bazylika w całej okazałości. 

Poniżej podam garstkę informacji o prostyńskiej świątyni, które wynalazłem w internecie 

m,in w Wikipedii.  

Bazylika Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny w Prostyni – kościół posiadający bardzo bogatą 

historię. Pierwszy kościół w Prostyni (drewniany) został wybudowany w 1344 r , nie jest znany czas 
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jak długo funkcjonował, ale jak podają archiwalne dokumenty kościelne, w 1510 r. miało miejsce 

bardzo ważne zdarzenie, tj. objawienie się Św. Anny. Ukazała się, jak podają źródła Małgorzacie, 

żonie Błażeja. Ciekawostką  jest to, że w Polsce znane są tylko 2 przypadki objawienia się Św. Anny.   

Owczesny właściciel dóbr prostyńskich, niejaki Prostyński wybudował 2 kościoły ku czci Trójcy 

Przenajświętszej i ku czci Św. Anny. Jak można wyczytać w internecie, Św. Anna ukazując się 

Małgorzacie, na dowód prawdziwości swoich słów, pozostawiła na miejscu 4 wianki. Trzy z nich były 

połączone na znak Trójcy Przenajświętszej a czwarty na Jej pamiątkę. Podobno wianki te zostały 

złożone w 1514 r. w srebrnej koronie. Podczas renowacji w/w korony, widziano proszek, pozostałość 

po wiankach. Wieść o objawieniu rozeszła się bardzo szybko po całej ówczesnej Polsce. Do Prostyni 

zaczęli napływać liczni pielgrzymi, a nawet przybyła królowa Bona, żona 

Zygmunta Starego. Przez szereg lat odnotowano bardzo dużo cudownych 

uzdrowień. Niektóre nawet dokładnie opisano.  

Pod koniec 1944 r. Niemcy wysadzili i zniszczyli kościół, jednakże 

pozwolili ówczesnemu wikariuszowi wynieść cenne zabytki. W pierwszym 

rzędzie wyniesiono  figurę Trójcy Przenajświętszej, którą to dzisiaj możemy 

podziwiać we wnętrzu kościoła (patrz zdjęcie nr 15). Statua ma 125 cm 

wysokości. Wyrzeźbiona jest z drzewa lipowego. Bóg Ojciec siedzi na 

tronie trzymając ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Nad krzyżem gołębica - 

znak Ducha Świętego. Jest to przedstawienie tajemnicy Trójcy 

Przenajświętszej w formie Tronu Łaski.  

Rzeźba została wykonana prawdopodobnie przez Wita Stwosza lub jego uczniów na przełomie XV i 

XVI. 

 Po wojnie przystąpiono do budowy nowej świątyni. W 1954 r. została poświęcona przez ówczesnego 

biskupa siedleckiego Ignacego Świrskiego (źródła tekstu podane na końcu opisu). 

   

 
Zdaję sobię sprawę, iż przedstawiony 

przeze mnie opis jest bardzo skrótowy. 

Dla bardziej zainteresowanych odsyłam  

do linków podanych na końcu opisu, 

gdzie można poczytać więcej o tym 

znanym miejscu. 

 

 

 

Zdj ęcie nr 15 - Warto zajrzeć do środka prostyńskiej Bazyliki.   
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Po zwiedzeniu Prostyni, polecałbym dojechać do rzeki Bug, gdzie możemy obejrzeć nowy 

most, którym możemy dojechać do Małkini. Tam też nad brzegiem rzeki możemy trochę 

odsapnąć, zrobić krótką przerwę, coś przekąsić przed powrotem. A przede wszystkim 

popodziwiać rzekę Bug, której nie mieliśmy okazji pooglądać dzisiejszego dnia. 

Aby dojechać do rzeki, kierujemy się drogą z kierunkowskazem na Treblinkę. Po dojechaniu 

do rozjazdu skręcamy w lewą stronę, tuż po skręcie mijamy mały mostek, trzymamy się przez 

cały czas lewej strony, mijamy kapliczkę i dojeżdżamy do głównej drogi, prowadzącej do 

Małkini.  Skręcamy oczywiście ponownie w lewą stronę i tuż potem wjeżdżamy na wygodną, 

niedawno wybudowaną ścieżkę rowerową, którą dojedziemy do samego Bugu. Tam aby 

dostać się do brzegu (patrz zdjęcie nr 16), trzeba rower przytrzymując na hamulcach, 

sprowadzić z nasypu. Od razu uspokoję, wracając do Treblinki, gdzie zostawiliśmy 

samochód, nie będziemy musieli wpychać roweru z powrotem na górę, gdyż pod mostem 

przejedziemy na drugą stronę drogi, gdzie następnie pojedziemy boczną drogą wzdłuż 

głównej drogi, w kierunku Treblinki.    

Zdj ęcie nr 16 - Warto zaplanować krótki odpoczynek nad rzeką Bug. 
 

Tu jeszcze jedna fotka na nowy most (patrz zdjęcie nr 17). Dla zainteresowanych, jak 

wyglądał stary most i jego stan techniczny, odsyłam na poniższą stronę internetową: 
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http://www.stare.malkinia.com/teksty/tekst_wyswietl.php?numer=4498 

Jak widać na zdjęciach, most od dawna zasłużył na emeryturę. Warto poczytać także gorące 

wpisy na forum poniżej, gdzie odbyła się dyskusja pomiędzy  „ekologami” i  

„pragmatykami”.    

Zdj ęcie nr 17-  Nowy most ma zupełnie inną konstrukcj ę. 

 

Tak jak wspominałem wcześniej, wracamy drogą asfaltową, biegnącą wzdłuż głównej drogi, 

wracamy  w kierunku Treblinki. W pewnym momencie droga dochodzi do głównej i 

przechodzi w drogę, której głównym elementami są stare płyty betonowe, na których znajduje 

się zniszczona powierzchnia asfaltowa pełna dziur i nierówności. W takich warunkach 

jedziemy aż do samego Muzeum Walki i Męczeństwa, gdzie zostawiliśmy samochód. To tyle 

jeśli chodzi o dzisiejszą wycieczkę. Sądzę, że ktoś kto ją przejechał proponowaną przeze mnie 

trasą, z pewnością odczuł nie tylko zmęczenie fizyczne, ale i też w mniejszym bądź większym 

stopniu zapoznał się z historią tego regionu. 
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja zdjęciowa: 

Zdjęcia nr:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17- Autor 

 
 
 
 
 

Źródła internetowe (linki): 

• Opis Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince    - 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Treblinka_(KL) 
oraz 
http://www.treblinka.bho.pl 

 

• Opis Bazyliki w Prostyni- 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Tr%C3%B3jcy_Przenaj%C5%9Bwi%C4
%99tszej_i_%C5%9Bw._Anny_w_Prostyni 
oraz 
http://malkiniagorna.pl/?/178294400/164009257073.html 
 

 


