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Wycieczka nr 11 

HUTA GRUSZCZYNO – MACIEJÓW – 

KAZIMIERZÓW - MAJDAN – HUTA GRUSZCZYNO 
 

Dystans:  ok. 12-13 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika:  8 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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Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy w miejscowości Huta Gruszczyno, skąd bierze 

początek ścieżka przyrodnicza Jeziorka Kałęczyńskie, której znacznym odcinkiem 

będziemy dzisiaj podążać. Do Huty Gruszczyno najlepiej dojechać, skręcając w prawą stronę  

w miejscowości Paplin, znajdującej się w odległości około 14 km od Węgrowa przy trasie nr 

62  (Węgrów – Łochów). Samochód możemy zaparkować na parkingu  tuż przy budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Po wypakowaniu rowerów ruszamy w drogę piaskową,  

odchodzącą w prawą stronę, po drodze mijamy kamienny pomnik z 1989 r. poświęcony 

Józefowi Piłsudskiemu i jego Legionom. (patrz zdjęcie nr 1). 

Zdj ęcie nr 1  - Pomnik Józefa Piłsudskiego i jego Legionów  w Hucie Gruszczyno. 

Początkowo towarzyszą nam po obu stronach zabudowania, droga niezbyt korzystna dla 

rowerów ze względu na znaczne zapiaszczenia, momentami trzeba rower prowadzić, co nie 

bardzo podobało się mojemu ośmiolatkowi. Ale bez najmniejszego problemu dał radę. Po 

kilkuset  metrach  wyjeżdżamy z miejscowości i wjeżdżamy na teren rolniczy, po obu 

stronach drogi pola uprawne, chwilę potem dojeżdżamy do lasu, który ciągnie się po lewej 

stronie drogi. Las głównie sosnowy, przemieszany z dębem. Po prawej stronie także 

zadrzewienia śródpolne.  Kilkaset metrów za ostatnimi zabudowaniami, skręcamy w lewą 

stronę w drogę, która oznaczona jest zieloną strzałką na białym tle, umieszczoną na jednej z 

sosen (patrz zdjęcie nr 2).  
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Droga zwęziła się, miejscami jest bardzo 

zapiaszczona, konieczne jest prowadzenie 

roweru. Roślinność po obu stronach drogi 

bardzo zróżnicowana, zauważymy sosny, 

dęby, graby, itd. W pewnym momencie 

niekorzystne warunki do jazdy kończą się, 

droga staje się bardziej przejezdna. Po 

lewej stronie zauważymy niecodziennie  

 

Zdj ęcie nr 2  - Oznaczenie szlaku turystycznego, którego widok jak się okaże później bardzo ucieszy. 

 

wygiętą sosnę, oczywiście mój syn nie omieszkał zrobić sobie zdjęcia (patrz zdjęcie nr 3). 

Zdj ęcie nr 3  - Sosna, koło której mój ośmiolatek nie przeszedł obojętnie. 

Droga prowadzi przez cały czas prosto, co jakiś czas do naszej drogi dochodzą inne, ale my 

kierujemy się prosto. Po niedługim czasie przetniemy inną drogę piaskową, od tego momentu 

zmieni się  otaczająca roślinność. Pojawi się więcej robinii akacjowej i olszy czarnej. Sama 

droga też zmieni swój charakter, stanie się bardziej zapiaszczona i uciążliwa do jazdy.  
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W pewnym momencie las ustąpi miejsca otwartej przestrzeni, tu możemy usłyszeć 

myszołowa. Po lewej stronie ciągnie się las prawdopodobnie sosnowy, na wprost  mniejsze 

zadrzewienia i zabudowania miejscowości Kazimierzów.  Jadąc polną drogą, po lewej stronie 

zauważymy dwa rosnące tuż obok siebie dorodne klony pospolite, pomiędzy którymi została 

umieszczona kapliczka z kamiennym krzyżem. Nie sposób też nie zwrócić uwagi na 

postawioną tuż przy klonach, okazałą bramę ze słomiastym zadaszeniem (patrz zdjęcie nr 4). 

Zdj ęcie nr  4 – Nieczęsto spotykana brama, przypominająca wejście do skansenu. 

Przy okazji poczytałem w internecie  trochę o klonie zwyczajnym, garść informacji 

przedstawiam poniżej.  

Klon zwyczajny (pospolity) – drzewo bardzo pospolite w Polsce (patrz zdjęcie nr 5)  . Występuje 

powszechnie na całym niżu i w niższych terenach górskich. Dorasta do 20-30 metrów wysokości. 

Cechą charakterystyczną gatunku są duze klapowate liście  (patrz zdjęcie nr 6), które efektowanie 

przebarwiają się jesienią na żółto lub pomarańczowo. Liście rosną na bardzo długich ogonkach 

(nawet do 20 cm), które po przełamaniu wydzielają mleczny sok. Można to sprawdzić samemu. Jak 

wyczytałem w internecie, klon zwyczajny należy do najbardziej efektownych drzew w Polsce. Podobnie 

efektownie wygladają kwiaty, które tworzą się stosunkowo wcześnie, bo już z początkiem kwietnia na 

2-3 tygodnie przed rozwojem liści. Cechą charakterystyczną klona pospolitego są również owoce, 

mające formę podwójnych skrzydlaków z płaskim orzeszkiem i skrzydełkami, ustawionymi pod mocno 

rozwartym kątem (ponad 120 °)-  patrz zdjęcie nr 7.  
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Zdj ęcie nr 5  - Okazałe klony pospolite 
Zdj ęcie nr 6 – Charakterystyczny liść klonu pospolitego (u góry po lewej stronie) 
Zdj ęcie nr 7 – Owoc klonu z szeroko rozwartymi skrzydełkami (u góry po prawej stronie) 
 
Ich budowa pozwala na rozsiewanie nasion w znacznie dalszej odległości od macierzystego drzewa. 

Odbywa się to dlatego, że owoce spadając, kręcą się wokół swojej osi, spowalniając opadanie. 

Wyczytałem również w internecie, że klon zwyczajny łatwo przystosowuje się do warunków 

siedliskowych. Często bywa sadzony przy drogach i ulicach. Jako ciekawostkę mogę podać, że 

drewnoklonu pospolitegodoskonale nadaje się do obróbki , wykonuje się z niego meble, podłogi oraz 

instrumenty muzyczne. Innym produktem, który można wykorzystać z tego drzewa jest  syrop klonowy, 

który możemy zastosować z powodzeniem jako zamiennik cukru. Sok klonowy otrzymywany jest z pnia 

klonów wczesną wiosną, następnie odparowywany, tak otrzymywany gęsty sok, bogaty jest w sole 

mineralne oraz witaminy grupy B. Podobno syrop klonowy jest też doskonałym afrodyzjakiem.  

Przy okazji chciałbym gorąco polecić stronę internetową p. Roberta Sadowskiego, 

przedstawiającą szczegółowe opisy drzew, występującychw Polsce. Link poniżej: 

http://www.drzewapolski.pl/ 

Minąwszy klony, kierujemy się dalej w kierunku widocznego w oddali budynku, do którego  

dojedziemy  niebawem. Budynkiem tym okaże się duża stodoła, przy której rosną dwa 

znacznej wysokości świerki. Tuż przy stodole, droga którą przyjechaliśmy dochodzi do 

większej, również piaskowej ale utwardzonej. My kierujemy się tą drogą  w lewą stronę. Po 

przejechaniu około 200 metrów skręcamy ponownie w lewą stronę, która biegnie tuż przy lesie. 

Po lewej stronie drogi pole uprawne, obsadzone ziemniakami, po prawej stronie las głównie 
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liściasty. Mijamy w pewnym momencie małą ambonę (w formie siedziska), chwilę potem 

mijamy kolejną ambonę, już w pełni zakrytą i obudowaną. Około 10-15 metrów za tą amboną, 

skręcamy w drogę odchodzącą w prawą stronę, mijamy ciemny las liściasty, w którym 

zauważymy ziemię  rozgrzebaną prawdopodobnie przez dziki. Dojeżdżamy do krzyżówki dróg, 

my skręcamy w lewą stronę. Droga przyjemna do jazdy, szeroka, utwardzona, nasłoneczniona. 

Po obu stronach las podobnie jak wcześniej bardzo urazmaicony, trochę sosny, dębu, jesiona, 

brzozy, olszy itd.  Po około 800-1000 metrów dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania, my 

jedziemy w dalszym ciągu  prosto, trzymając się „głównej” drogi, która skręca łagodnie w lewą 

stronę. Po jakimś czasie dojedziemy do kolejnego rozjazdu, na którym zauważymy na jednym 

z drzew zieloną strzałkę skierowaną w prawą stronę. My też skręcamy w drogę, odchodzącą w 

prawą stronę. Wyjedziemy na otwarty teren, krótki czas potem droga skręca w prawą stronę po 

delikatnym łuku. Po drodze spotkamy tablicę edukacyjną, co oznacza, że znajdujemy się na 

ścieżce przyrodniczej Jeziorka Kałęczyńskie. Początkowo mieliśmy w planie przejechać całą 

ścieżkę, ale z powodu upału,  który dał się we znaki mojemu synowi oraz trudności na drodze 

(zapiaszczone drogi), byłem zmuszony skrócić trasę.  Oczywiście gorąco zachęcam do 

przejechania całej ścieżki przyrodniczej, sam  pewnie w najbliższej przyszłości to uczynię.  

Dam jedną radę, chcąc przejechać  tą ścieżkę zgodnie z właściwym kierunkiem, należy w 

miejscowości Maciejów, skręcić w lewą stronę, a nie przejechać prosto, tak jak my to  

zrobiliśmy.  

Wracamy na trasę.  Po minięciu łuku, dojedziemy do drewnianej altany, gdzie możemy 

odpocząć i coś przekąsić. Sama altana nie zrobiła na mnie zbyt dobrego wrażenia, ale warto z 

niej skorzystać, przed  dalszą drogą (patrz zdjęcie nr 8).     

Po ruszeniu dalej, dojedziemy do 

dużej krzyżówki dróg, my 

podążamy prosto. Droga wygodna 

dla rowerów, z czego cieszy się 

mój coraz bardziej zmęczony 

upałem, syn. Zobaczymy kolejną 

tablicę edukacyjną. Dojedziemy 

do miejsca, gdzie droga skręca w 

lewą stronę po ostrym łuku. 

Roślinność, którą mijamy, jak już 

wstępnie pisałem, bardzo zmienna  

Zdj ęcie nr 8 – Tu można schronić się przed słońcem i coś zjeść. 
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i bogata w różne gatunki drzew.  Czerpiąc przyjemność z jazdy, dojeżdżamy do głównej drogi 

leśnej. Na wprost na jednym z drzew, zobaczymy dwa znaki. Jeden znany już nam znak 

zielonej strzałki na białym tle, oznaczający ścieżkę przyrodniczą a drugi rowerowy. Ze 

względu na zmęczenie Kacpra, chciałem skręcić w lewą stronę w kierunku miejscowości 

Majdan.   Ale postanowiliśmy podjechać krótki odcinek w prawą stronę, żeby dojechać do 

rezerwatu Moczydło. Była to bardzo dobra decyzja. Po przejechaniu krótkiego odcinka, 

dojedziemy do ścieżki odchodzącej w lewą stronę (patrz zdjęcie nr 9). Ścieżka wije się na 

krótkim odcinku, by doprowadzić nas do ładnej i solidnej konstrukcji, z której możemy 

poobserwować co dzieje się na jeziorku w rezerwacie Moczydło (patrz zdjęcie nr 10). 

  
Zdj ęcie nr 9 – Początek ścieżki.  Zdj ęcie nr 10 – Punkt widokowy na jeziorko.  
 

W tym miejscu warto trochę spędzić czasu, zapoznać się z tablicami, popatrzeć na jeziorko. 

Jeśli mamy lornetkę, możemy poobserwować życie ptaków, może uda nam się wypatrzeć coś 

ciekawego. Poniżej  umieściłem krótki opis Rezerwatu Moczydło. 

Rezerwat Moczydło  – rezerwat przyrody o charakterze faunistycznym , utworzony w 1991 r. w obrębie 

Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje powierzchnię 58 hektarów. Swoim zasięgiem 

obejmuje jeziorko otoczone torfowiskiem wysokim (patrz zdjęcie nr 11).    Dla  ciekawych dodam, iż 

torfowisko wysokie jest to forma przyrodnicza, powstająca w procesie złoża torfowego, odcięta od wód 

gruntowych, wskutek czego zasilana  jest jedynie przez wody opadowe. Na terenie rezerwatu występuje 

7 typów siedliskowych lasu, największą powierzchnię zajmują bory (lasy, gdzie wszystkie lub większość 

drzew, to drzewa iglaste) oraz bory mieszane. Gatunkiem dominującym jest sosna (niektóre 

drzewostany sosnowe liczą 110-120 lat), występują też olcha, brzoza i dąb.Tak jak napisałem z 

początku, rezerwat Moczydło jest rezerwatem faunistycznym (chroniącym cenne gatunki zwierząt), w 

którym stwierdzono obecność 66 gatunków ptaków wodnych (w tym 48 ptaków lęgowych). 
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Zdj ęcie nr 11 – Cenne jeziorko w rezerwacie Moczydło (widok z platformy)  

 

Po „częściowym” zwiedzeniu Rezerwatu Moczydło, wracamy do głównej drogi i kierujemy 

się w kierunku miejscowości Majdan (skręcamy w prawą stronę). Szeroka droga, którą 

podążamy oznaczona jest jako szlak rowerowy. Miejscami trochę zapiaszczona, ale 

przejezdna i w większości jazda rowerowa jest naprawdę przyjemna. Oprócz tego mamy 

okazję poobserwować, jak zróżnicowana  jest przyroda wokół. Im dłużej jedziemy, tym 

zauważymy, że tereny leśne ustępują obszarom odkrytym, zaczynają się tereny rolnicze (łąki i 

pola). Chwilę potem dojeżdżamy do zabudowań miejscowości Majdan, co oznacza, że nasza 

wycieczka niedługo dobiegnie końca. Z Majdanu kierujemy się drogą asfaltową w kierunku 

Huty Gruszczyno (około 1,5 km), gdzie pozostawiliśmy samochód.  W samej miejscowości 

Huta Gruszczyno będziemy przejeżdżać około  kaplicy (patrz zdjęcie nr 12)  . Warto chwilę się 

zatrzymać, obejrzeć ten budynek, zresztą jak wyczytałem w internecie, niedawno 

wyremontowany za pieniądze zebrane przez wiernych pochodzących z miejscowości 

Gruszczyno, Grygrów,  Huta Gruszczyno,  Kalaty, Majdan i Żulin.   
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Zdj ęcie nr 12 – Kaplica w miejscowości Huta Gruszczyno. 

 

Dzisiejsza wycieczka dobiegła końca. Mam nadzieję, że się podobała. Do zobaczenia na 

trasie.  
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnego Zwiedzania… 

Autor 

 

 

 

Dokumentacja zdjęciowa: 

Zdjęcie nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 – autor 

 

 

 

 


