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Wycieczka nr 14 

KACZENIEC – SZUMIN – KAMIE ŃCZYK – 

ŚWINIOTOP – LORETTO – POGORZELEC – JULIN – 

POGORZELEC – GWIZDAŁY - KACZENIEC 

Dystans:  ok. 38 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika:  12-13 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 Kaczeńcu, małej miejscowości 

zlokalizowanej tuż za miejscowością Brzeźniak, jadąc od strony Gwizdał. Dojazd jest łatwy, 

należy od Łochowa pojechać trasą nr 62 do miejscowości Gwizdały, potem na dużym 

rozjeździe skręcić w prawą stronę, minąć szkołę i skręcić w pierwszą większą drogę 

odchodzącą w prawo. Miniemy małą  miejscowość Brzeźniak i dojedziemy do krzyża, 

zlokalizowanego na wprost ściany lasu oraz w pobliżu kilku domów. Jest tam wystarczająco 

dużo miejsca, żeby zaparkować samochód i stamtąd możemy ruszyć dalej  już na  rowerze. 

Dalsza droga prowadzi nas drogą piaskową, utwardzoną, mijamy po drodze kilka domów 

letniskowych a także kilka małych drewniaczków (patrz zdjęcie nr 1). Jedziemy niebieskim 

szlakiem turystycznym. 

Zdj ęcie nr 1  - Początek naszej trasy, miejscowość Kaczeniec.  

 

Jedzie się bardzo przyjemnie, droga twarda, bez dziur. Po prawej stronie mijamy tablicę 

Nadbużański Park Krajobrazowy oraz młody zagajnik sosnowy. Nasza trasa przebiega w 

dalszym ciągu prosto. Opuszczamy miejscowość Kaczeniec i wjeżdżamy do miejscowości 

Nowe Łazy (tak przynajmniej przedstawił to jeden z tutejszych mieszkańców). Według 

posiadanej przeze mnie mapy, wynika raczej, że w dalszym ciągu jedziemy przez 

miejscowość Kaczeniec.    Przez cały czas jazdy towarzyszą nam budynki mieszkalne po obu 
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stronach drogi. W pewnym momencie zauważymy na jednym z zakrętów, przy małej rzeczce 

ładną i nieczęsto spotykaną, niewielką  stodółkę wspartą na czterech palach (patrz zdjęcie nr 

2).  

Zdj ęcie nr 2  - Mała urokliwa stodółka. 

    

Nasza droga w dalszym ciągu wiedzie drogą piaskową, ale mocno utwardzoną, przy której 

spotykamy oznaczenia niebieskiego szlaku turystycznego. W pewnym momencie dojedziemy 

do rozjazdu dróg asfaltowych, jedna droga skręca w prawą stronę pod kątem  prostym, druga 

natomiast biegnie prosto. My skręcamy w prawą stronę, gdyż trzymamy się niebieskiego 

szlaku. Droga, którą jedziemy, jest prawdopodobnie nową drogą asfaltową, przy której po obu 

stronach zlokalizowane są budynki o charakterze letniskowym. Powoli mijamy miejscowość 

Łazy, po prawej stronie mijamy młodniki brzozowe i zagajniki olszowe. W oddali widać 

zadrzewienia sosnowe. Jadąc w dalszym ciągu asfaltową drogą, zostawiamy budynki za sobą, 

po obu stronach towarzyszy nam las, głównie o charakterze sosnowym.  

W pewnym momencie dojedziemy do rozjazdu dróg, w prawo odchodzi droga asfaltowa, w 

lewo odchodzi droga piaskowa, kierująca się w stronę lasu. My kontynuujemy jazdę drogę 

asfaltową (odchodzącą w prawą stronę). Droga szeroka, widać, że niedawno pokryta świeżym 

asfaltem,  co czyni jazdę rowerem bardzo komfortową (patrz zdjęcie nr 3).  
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Zdj ęcie nr 3 – Równa, gładka powierzchnia drogi zapewnia komfortową jazdę.  

 

Na jednej z sosen dostrzeżemy oznaczenie czerwonego szlaku turystycznego, chwilę potem 

do szlaku czerwonego, którym jedziemy dołączyło także oznaczenie szlaku niebieskiego. 

Kontynuujemy jazdę, czerpiąc przyjemność z widoku otaczającego nas lasu, aż dojedziemy 

do miejsca, gdzie umieszczona jest tablica informacyjna, że znajdujemy się na wysokości 

użytku ekologicznego, jakim jest niewątpliwie śródleśne torfowisko (patrz zdjęcie nr 4). 

Wspomnę, co oznacza  użytek ekologiczny 

– jest to niewielki  powierzchniowo obiekt  

przyrodniczy, mający znaczenie dla 

zachowania różnorodności biologicznej – 

użytkiem ekologicznym może być m.in. 

naturalny zbiornik wodny, śródleśne oczko 

wodne, siedlisko rzadkich lub chronionych 

gatunków roślin bądź zwierząt.) 
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W tym wypadku możemy podziwiać śródleśne torfowisko, z charakterystyczną dla terenów 

wilgotnych, roślinnością  (patrz zdjęcie nr 5). 

Zdj ęcie nr 5 –O tej porze roku torfowisko wygląda niesamowicie… 

Po obejrzeniu tej lokalnej atrakcji, jakim jest to leśne bagienko, zawracamy drogą asfaltową, 

którą przyjechaliśmy, i dojeżdżamy do miejsca, gdzie w prawą  stronę odchodzi droga 

piaskowa (tuż przy małym mostku), oznaczona szlakiem czerwonym.  

Dla ułatwienia dodam, iż na początku tej leśnej drogi, umieszczony jest napis  droga 

pożarowa nr 35.  Również na jednym z drzew możemy zobaczyć ponownie oznaczenie 

niebieskiego szlaku turystycznego.  Jako, że nasza dalsza droga będzie przebiegała szlakiem 

czerwonym, około 200 metrów od drogi asfaltowej, odbijamy w wąską ścieżkę, którą 

poprowadzony jest w/w szlak czerwony. Jak przekonamy się za chwilę, niewątpliwie szlak 

ten przeznaczony jest dla turystyki pieszej. Dlatego, też miejscami brak jest możliwości jazdy 

rowerem, trzeba rower prowadzić, ale może to i jest jakąś atrakcją. W pewnym momencie 

dojedziemy do rozjazdu dróg leśnych, my skręcamy w lewą stronę zgodnie z kierunkiem 

podążania czerwonego szlaku turystycznego. Droga trochę się poszerza, teraz ma około 2 

metrów szerokości. Od tego momentu możemy już kontynuować jazdę rowerem.  Otacza nas 

w głównej mierze las sosnowy. Droga typowo leśna, niezbyt równa. Odnośnie atrakcji, które 

spotykamy na naszej drodze, niewątpliwie do nich możemy zaznaczyć, pokonanie zaoranego 
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terenu śródleśnego, przez który poprowadzony jest czerwony szlak turystyczny. Pokonanie 

oznacza przeprowadzenie roweru, co nie jest takie łatwe, gdyż  koła nieustannie zagłębiają się 

w skiby, dosyć często i regularnie występujące (patrz zdjęcie nr 6). 

Zdj ęcie nr 6 – Poprowadzony z fantazją czerwony szlak turystyczny.  

Jak widać na powyższym zdjęciu, ścieżka jest ledwie widoczna i poprowadzona jest na skos. 

Po przejściu około 150 metrów, ponownie wchodzimy do lasu. Ścieżka w dalszym ciągu nie  

jest raczej przeznaczona do jazdy rowerowej, gdyż na jej drodze można znaleźć wiele 

porozrzucanych gałęzi, skutecznie uniemożliwiających jazdę. Po pewnym czasie możemy 

pomimo nieznacznej szerokości ścieżki, pojechać dalej rowerem. Po obu stronach ścieżki 

dominuje w dalszym ciągu las sosnowy, ale możemy także zaobserwować trochę brzozy, 

trochę dębiny. W pewnym momencie dojeżdżamy do większej drogi leśnej, szlak skręca w 

lewą stronę, pojawiają się zabudowania. Chwilę potem ponownie skręcamy w lewą stronę i 

wjeżdżamy do miejscowości Szumin.   Znanej z letniskowego charakteru, miejscowości 

nadbużańskiej. Trzymając się głównej drogi, po prawej stronie mijamy szereg zabudowań. 

Natomiast po lewej stronie ciągnie się ściana lasu. Dojeżdżamy do miejsca, które z pewnością 

wykorzystywane jest turystycznie. W tym miejscu możemy zobaczyć kilka tablic 

edukacyjnych, z których możemy dowiedzieć się wiele interesujących rzeczy (patrz zdjęcie 

nr 7). 
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Zdj ęcie nr 7 –   Tablice edukacyjne w miejscowości Szumin.  

 

Szczególnie zainteresowała mnie jedna z tablic, zatytułowana „ Ostoja Nadbużańska” 

(patrz zdjęcie nr 8). Poczytałem trochę w internecie, gdzie dowiedziałem się, co to jest. 

Poniżej garść informacji o tej formie ochrony przyrody, związanej bezpośrednio z tak 

lubianym przeze mnie terenem nadbużańskim.  

Ostoja Nadbużańska – forma ochrony przyrody 

w ramach sieci NATURA 2000 (programu 

tworzenia w krajach Unii Europejskiej, 

wspólnego systemu obszarów objętych ochroną 

przyrody). Ostoja Nadbużańska obejmuje ok. 

260 kilometrowy odcinek  doliny Bugu od ujścia 

Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość 

doliny pokrywają suche, ekstensywnie 

użytkowane pastwiska. Oprócz pastwisk do 

terenów Ostoi Nadbużańskiej możemy też 

zaliczyć tereny bagienne, usytuowane głównie przy ujściach dopływów Bugu, jak i przy dawnych 

korytach rzek. Do Ostoi włączony jest także kompleks lasów liściastych między Drażniewem a 

Platerowem. Warto wspomnieć, iż lasy zajmują około 20 % obszaru Ostoi. Ostoja Nadbużańska ma 
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za zadanie ochronę rzadkich gatunków roślin i zwierząt, występujących w dolinie Bugu. Po części i 

dlatego zostały utworzone 2 parki krajobrazowe tj.  

• Nadbużański Park Krajobrazowy 

• Podlaski Przełom Bugu 

oraz duża liczba rezerwatów przyrody.  

Po rozejrzeniu się na miejscu, jedziemy dalej, trzymając się w dalszym ciągu czerwonego 

szlaku turystycznego. Aby trafić na niego, musimy przejść wąską bramką, widoczną na 

drugim końcu placu. Dalej prowadzi nas wąska ścieżka, ale możemy jechać po niej rowerem, 

ścieżka  po drodze odbija w lewo, wkrótce potem dojeżdżamy do rzeki. Jak to przedstawiłem 

w opisie wycieczki nr 13, warto chwilę usiąść i popatrzeć na rzekę, która w tym miejscu 

rozlewa się bardzo szeroko. Przy okazji, można coś przekąsić i trochę odpocząć przed dalszą 

trasą (patrz zdjęcie nr 9). 

Zdj ęcie nr 9 –   Przy takim widoku, każdy posiłek będzie smakował wyśmienicie.  

Jak widać na zdjęciu powyżej, brzeg Bugu ma charakter skarpowy, co także dodaje 

niewątpliwie uroku, brzeg pokryty jest głównie sosnami.  

Napatrzywszy się na piękny widok rzeki Bug, udajemy się w dalszą drogę.  Jednakże w tym 

momencie od razu napiszę, że początkowo miałem zamiar kontynuować wycieczkę 

czerwonym szlakiem turystycznym biegnącym w dalszej części przy rzece.  Szlak ten jest 
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niewątpliwie szlakiem przeznaczonym do wędrówki pieszej a nie rowerowej. Bardzo szybko 

się o tym przekonałem, ruszywszy dalej coraz częściej napotykałem na swojej drodze, 

przypomnę, poruszałem się wąską ścieżką, zwalone i przewrócone pnie sosnowe. Z racji tego, 

że ścieżka przebiegała przez dosyć zwarty las sosnowy, nie było możliwości obchodzenia 

przewalonych pni. Tak więc po pokonaniu kilku przeszkód, byłem zmuszony zjechać z 

wcześniej zaplanowanej trasy. Przy najbliższej okazji, skręciłem w pierwszą  napotkaną 

szeroką  drogę, odbijającą od Bugu. Postanowiłem, że dalszą drogę do Kamieńczyka 

pokonam tzw. kamieniecką drogą, oznaczoną  czarnym szlakiem turystycznym.   Aby 

dojechać do początku  tego szlaku, trzeba wrócić na drogę, z której wcześnie przyjechaliśmy 

a dokładnie  do miejsca, gdzie droga piaszczysta łączy się  z drogą asfaltową. Tak więc 

reasumując, wracamy drogą oznaczoną szlakiem niebieskim. Uwaga, w pewnym momencie, 

zauważymy znak na jednej z sosen  po prawej stronie drogi, że szlak niebieski skręca w prawą 

stronę – w tą drogę nie wjeżdżamy !!! (patrz zdjęcie nr 10). 

My jedziemy dalej, trzymając się naszej 

głównej, piaszczystej drogi.   W dalszym ciągu 

mijamy oznaczenia niebieskiego szlaku 

turystycznego. W końcu dojeżdżamy do drogi 

asfaltowej dla nas znajomej, mijamy mostek i 

pod spodem płynącą leniwie rzekę Wil żankę. 

Droga piaszczysta, która idzie prosto, patrząc 

na prawą stronę, to właśnie początek drogi 

kamienieckiej. Droga oznaczona tablicą Dojazd Pożarowy nr 36.  Dalszą drogę pokonujemy, 

jadąc po drodze piaszczystej, dosyć wygodnej do jazdy rowerem. Zadrzewienia, które mijamy 

po drodze typowe dla tej okolicy, głównie sosna, miejscami zobaczymy również trochę brzóz, 

świerków, dębów i olszy. Jadąc tym czarnym szlakiem, niewątpliwie zauważymy, że 

prowadzona jest w tej okolicy bardzo rozsądna gospodarka leśna. Na miejsce wyrębów, są 

sadzone nowe drzewka, w miejscach, gdzie wycięto drzewostan, pozostawiane są wybrane 

drzewa. Z pewnością także zauważymy, charakterystyczne dla tych okolic słupki informujące 

o dacie zrębu i ponownego nasadzenia (patrz zdjęcie nr 11). Słupki takie zauważyłem już w 

innych lasach tego regionu. Muszę przyznać, iż ciekawie się prezentują.  
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Oznaczenia szlaku czarnego 

można zauważyć na mijanych 

drzewach, oprócz tego w 

pewnym momencie zauważymy 

również ponownie niebieski 

szlak rowerowy, który podąża 

dalej razem z czarnym szlakiem 

turystycznym. Nasza śródleśna 

droga miejscami jest 

zapiaszczona.  Momentami 

jazda rowerowa jest bardzo 

utrudniona ze względu na 

piasek, na szczęście obok 

bardzo zapiaszczonego odcinka 

szlaku, idzie wyjeżdżona po 

lewej stronie boczna droga, 

którą bez najmniejszych 

trudności możemy dalej jechać 

rowerem.  

Zdj ęcie nr 11 –  Lokalna atrakcja – leśny słupek informacyjny. 

 

Warto wspomnieć, iż po drodze mijamy również bardzo dobrze zabezpieczone mrowiska, co 

tylko dobrze świadczy o gospodarzach tych lasów (patrz zdjęcie nr 12).    

 W pewnym momencie dojedziemy 

do dużego rozjazdu, główna droga 

skręca w prawo, my natomiast 

jedziemy prosto. Krótko potem 

dojeżdżamy do drogi asfaltowej, 

następnie skręcamy w prawą stronę. 

Pojawiają się pierwsze budynki o 

charakterze letniskowym, raczej 

wykorzystywane sezonowo, sądząc 

po umieszczonych na nich  

        Zdjęcie nr 12 –  Mrowisko solidnie zabezpieczone. 
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informacyjnych tabliczkach z nazwami firm ochroniarskich. Po prawej stronie miniemy duży 

dąb z umieszczoną na nim małą kapliczką. Tuż obok charakterystyczna czerwona tablica 

Nadbużański Park Krajobrazowy.  

Droga bardzo przyjemna, miejscami raz zakręca w lewą stronę, raz w prawą. Mijamy po 

drodze szereg ośrodków wypoczynkowych. To znak, że za chwilę wjedziemy do znanej 

miejscowości nadbużańskiej, Kamieńczyk. Po minięciu tablicy z napisem Kamieńczyk, 

wjedziemy na most nad rzeką Liwiec, który w tym miejscu wpływa do rzeki Bug (patrz 

zdjęcie nr 13).    

Zdj ęcie nr 13 –  Rzeka Liwiec tuż przed wpłynięciem do Bugu. 

Ujście rzeki Liwiec do Bugu, stanowi zachodnią granicę Nadbużańskiego Parku 

Krajobrazowego. Tak więc opuszczamy Park i za chwilę dojedziemy do centrum 

Kamieńczyka. Po około 150 metrach dojeżdżamy do głównej drogi asfaltowej, na której 

skręcając w lewo dojedziemy do miejscowości Puste Łąki , w prawo do Kamieńczyka. My 

oczywiście skręcamy w prawą stronę. Po lewej stronie miniemy kapliczkę, zbudowaną z 

cegieł. W oddali widać kościół w Kamieńczyku. Dalej podążamy znanym już  czerwonym i 

oczywiście czarnym  szlakiem turystycznym.  Zobaczymy drogowskaz, informujący o tym, że 

do rynku dojedziemy kierując się prosto. W lewo prowadzi droga na Wyszków.   W końcu 
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dojeżdżamy do rynku, stanowiącego centrum Kamieńczyka. Oczywiście od razu rzuca się w 

oczy pomnik Flisaka, o których wspomnę w dalszej części Opisu (patrz zdjęcie nr 14).  

Zdj ęcie nr 14 – Pomnik  Flisaka  - symbol Kamieńczyka  

 

Kamieńczyk  – (dawniej nazywany Kamieńcem Mazowieckim) – jedna z najstarszych miejscowości w 

gminie Wyszków, malowniczo położona w Puszczy Kamienieckiej. Niegdyś miasto, w połowie XV 

wieku otrzymał prawa miejskie. Utracił je w 1869 r. na mocy ukazu carskiego, prawdopodobnie jako 

represje za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym. Warto wspomnieć, iż w Kamieńczyku 

znajdował się zamek obronny, ratusz, sukiennice (handlowy budynek, w którym znajdowały się kramy 

najczęściej z suknem,  stąd nazwa- źródło Wikipedia),  3 kościoły oraz mosty przez Bug i Liwiec. 

Niestety żaden z tych obiektów nie zachował się do dzisiaj. Obecnie Kamieńczyk jest znaną 

miejscowością letniskową, jak można wyczytać z tablicy informacyjnej, znajdującej się na Rynku, w 

latach 50-tych były prowadzone badania, które wykazały, że obecność jodu w powietrzu nie jest 

mniejsza niż nad morzem. Jak wspomniałem wcześniej, na Runku znajduje się pomnik Flisaka, 

upamiętniający jedno z bardziej popularnych zajęć mieszkańców dawnego Kamieńczyka, czyli 

flisactwa (rzecznego spławiania towarów).  

Flisakami byli najczęściej mieszkańcy nadrzecznych wsi, dla których flisactwo było sezonowym 

zajęciem, często dobrze płatnym. Ciekawostką jest  to, że flisacy stanowili tak liczną grupę zawodową, 

że założyli własną organizację, przypominającą dzisiejszy cech rzemieślniczy. Spławiano różne dobra, 
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głównie zboża, płótno, sieci, skóry zwierzęce itd. W późniejszym czasie towarem głównie spławianym 

było drewno. To tyle jeśli chodzi o flisactwo. Szczególnie zainteresowanych tematyką flisactwa 

odsyłam do bardzo ciekawego artykułu w internecie p. Pauliny Siembidy, z którego również 

skorzystałem, link do strony  podałem na końcu poniższego   opisu wycieczki. Można tam uzyskać 

informacje, jak wyglądał typowy spływ flisacki, jak były budowane tratwy, można też poczytać o 

zwyczajach i kulturze flisaków a nawet o jadłospisie.  

Warto wspomnieć również, że w Kamieńczyku funkcjonuje prywatne Muzeum Etnograficzno-

Historyczne, utworzone i 

prowadzone przez p. Henryka 

Słowikowskiego (patrz zdjęcie 

nr 15).  Zgromadził  On liczne 

zbiory związane z 

motoryzacją, gospodarstwem 

rolnym i domowym, szereg 

rękodzieł ludowych, 

militariów, a także eksponaty 

związane bezpośrednio z 

historią Kamieńczyka. W 

Muzeum możemy również 

usłyszeć wiele ciekawych 

informacji właśnie o flisactwie, można zobaczyć pomniejszoną replikę tratwy flisackiej. Dodam, iż p. 

twórca Muzeum, p. Słowikowski nie tylko prezentuje eksponaty, ale też przybliża nam osobiście ich 

historię, opowiadając o nich. Poniżej przedstawiam kontakt do Muzeum Etnograficzno-Historycznego 

w Kamieńczyku (adres: Rynek T. Kościuszki 14, tel. (029) 741-17-78) 

 

Niedaleko Rynku znajduje się kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Tam się 

następnie udajemy  (patrz zdjęcie nr 16). 

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 

Kamieńczyku    – neogotycki kościół, wybudowany w latach 

1896-1900, konsekrowany w 1903 r. W czasie II wojny 

światowej częściowemu zniszczeniu uległ dach, chór z 

organami, a także witraże. Dach został odbudowany w 1952 

r. , natomiast nowe organy zabrzmiały dopiero w połowie lat 

sześćdziesiątych. Z pewnością warto zobaczyć drewnianą 

dzwonnicę z 1885 r. z trzema dzwonami nazwanymi: Antoni, 

Kazimierz, Maria. Jak wyczytałem w internecie, najstarsza 

zachowana księga parafialna pochodzi z 1621 r. Jest to 
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księga urodzin. Zachowało się też wiele ksiąg pochodzących z XVIII i XIX wieku (źródło podane na 

końcu opisu). 

 

Następnym naszym celem jest trochę opuszczony pomnik poświęcony poległym w 1863 r. w 

Powstaniu Styczniowym  pod miejscowością Fidest. Aby go zobaczyć jedziemy ulicą 

Piłsudskiego (przy kościele) prosto i w odległości kilkuset metrów dojedziemy pod pomnik 

(patrz zdjęcia nr 17, 18). 

Zdj ęcie nr 17 – Pomnik Powstańców Styczniowych poległych w 1863 r pod miejscowością Fidest. 

Zdj ęcie nr 18 – Tablica z pomnika Powstańców Styczniowych   w Kamieńczyku.   

 

Poniżej garść informacji o poległych powstańcach pod Fidestem.  

Pomnik poległych uczestników Powstania Styczniowego w Kamieńczyku – dotyczy wydarzeń z 12 

marca 1863 r. jak można wyczytać w internecie 200 osobowy oddział powstańczy został 

niespodziewanie zaatakowany przez ponad 700 osobowy oddział wojsk rosyjskich. W potyczce zginęło 

14 powstańców.  Pomimo dużej przewagi, powstańcy zdołali jednak  odeprzeć atak i pod osłoną 

strzelców wycofali się w kierunku miejscowości Gaj i Zabrodzie (źródło podane na końcu opisu).  

Jak podaje portal www.kurier-w.pl , w powiecie wyszkowskim znajduje się około 30 miejsc 

historycznych związanych z powstaniem styczniowym.  
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To tyle jeśli chodzi o miejscowość Kamieńczyk,  wracamy do drogi asfaltowej, którą 

dojechaliśmy do Kamieńczyka i kierujemy się na miejscowość Puste Łąki.   Następnym 

celem jest niewątpliwie warta zobaczenia, miejscowość  Loretto  a w szczególności 

znajdujące się tam Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Jadąc w kierunku Loretto, 

wyjeżdżamy z Kamieńczyka, mijamy po lewej stronie znajomą drogę, po której jechaliśmy w 

kierunku Kamieńczyka. My jedziemy dalej prosto. Wjeżdżamy do miejscowości Świniotop, 

pojawiają się pierwsze budynki, po minięciu tej miejscowości jedziemy dalej prosto w 

kierunku widocznego w oddali lasu. Droga po której jedziemy pokryta jest nowym asfaltem, 

jest wręcz idealna do jazdy. Ruch znikomy, po obu stronach lasy sosnowe, jednym słowem 

wielka przyjemność jazdy (patrz zdjęcie nr 19). 

Zdj ęcie nr 19 – Takich dróg życzylibyśmy sobie wszyscy. 

 

Po niezbyt długiej jeździe dojeżdżamy do miejscowości Loretto. Po lewej stronie drogi 

zauważymy duży parking oraz drogę dojazdową do Sanktuarium zagrodzoną szlabanem. Na 

szczęście możemy na teren Sanktuarium wjechać rowerem, przejeżdżając obok szlabanu, 

zagradzającego drogę. Po około 100 metrach dojedziemy do kaplicy Matki Bożej 

Loretańskiej, będącej w ostatnim czasie miejscem coraz to liczniejszych pielgrzymek (patrz 

zdjęcia nr 20 i 21). 
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Zdj ęcie nr 20 – Kaplica pw. Matki Bożej Loretańskiej w Loretto. 

 

Poniżej garść najważniejszych informacji o tej lokalnej (i nie tylko) atrakcji kulturowej i 

turystycznej.  

Loretto – na terenie parafii Kamieńczyk znajduje się słynne  w okolicy i nie tylko Sanktuarium Matki 

Bożej Loretańskiej. Sanktuarium zostało założone w 1928 r. przez błogosławionego ks. Ignacego 

Kłopotowskiego, który  zakupił od jednego z posiadaczy ziemskich duży majątek pod nazwą Zenówka, 

położony nad rzeką Liwiec w odległości około 60 km od Warszawy. Co ciekawe w marcu 1929 r. 

zmienioną urzędową nazwę miejscowości na 

Loretto, odnosząc się bezpośrednio do 

Sanktuarium Świętego Domku Matki Bożej w 

Loreto (pisane przez jedno „t”) koło Ankony we 

Włoszech.  

W Loreto we Włoszech w/w „Święty Domek”, 

znajduje się w Sanktuarium Santa Casa , 

miejscu kultu maryjnego. Jak głosi legenda, 

„ Święty Domek” jest domem Maryi 

przywiezionym z Nazaretu do Włoch przez  

rodzinę De Angelis, co miało uchronić go przed zniszczeniem. Z kolei inne źródła podają, iż „ Święty 

Domek”  a właściwie jego ściany zostały przywiezione przez Krzyżowców do Europy.  
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Wracając do naszego rodzimego Loretto na początku zbudowano skromną kapliczkę w lesie, którą 

potem przeniesiono do murowanego budynku. Wzrost liczby odwiedzających  spowodował, że podjęto 

dzieło budowy dużej kaplicy. Prace rozpoczęto w 1952 r. Pierwsza Msza Święta została odprawiona w 

1960 r. Przez następne lata kaplica była ozdobiona zewnętrznie , wykonano elewację. Kaplica została 

poświęcona w lutym 1984 r. Jako ciekawostkę można napisać, iż w przeddzień stanu wojennego tj. 

12.12.1981 r. w głównym ołtarzu umieszczono  statuę Matki Bożej Loretańskiej, wierną kopię tej z 

Loreto, którą wykonano w Mediolanie. Obecnie w Loreto mieści się klasztor sióstr Loretanek , Dom 

Starców, domy rekolekcyjne, wypoczynkowe, kolonijne.  (źródło podane na końcu opisu). 

Opuszczając to niewątpliwie ciekawe miejsce, po lewej stronie drogi zauważymy z pewnością  

duży, ogrodzony plac budowy. Jak można wyczytać z tablicy informacyjnej, powstaje w tym 

miejscu nowa kaplica, znacznie większa, przez co przygotowana na przyjęcie znacznie 

większej liczby wiernych i pielgrzymów. Przy okazji wspomnę jeszcze raz, że założycielem 

Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Loreto był ks. Ignacy Kłopotowski, człowiek wielkiej 

energii i charakteru (patrz zdjęcie nr 22). Warto zapoznać się przynajmniej w podstawowym 

stopniu z jego życiem, gdyż swoimi czynami i osiągnięciami mógłby obdzielić co najmniej 

kilka osób Poniżej kilka słów o tym wielkim człowieku, któremu zawdzięcza tak wiele ludzi.  

     

Ksiądz Ignacy Kłopotowski  - urodził się w 1866 r. 

w Korzeniówce w parafii Drohiczyn. Święcenia 

kapłańskie otrzymał 5 lipca 1891 r. Podczas swojej 

pracy duszpasterskiej zetknął się  z nędzą, 

bezrobociem, sieroctwem, ciemnotą i zacofaniem, 

w jakich żyła ówczesna ludność w trudnych 

warunkach zaboru rosyjskiego. Dlatego ze względu 

na swoją wrażliwość  na krzywdę ludzką, starał się 

pomagać ludziom potrzebującym i założył wiele 

instytucji dobroczynnych. Założył między innymi 

Lubelski Dom Zarobkowy, w którym bezrobotni i 

bezdomni mogli pracować i zarabiać na 

utrzymanie i mieszkanie. Ponadto zakładał też 

domy opieki dla starców i sierocińce. Oprócz 

działalności dobroczynnej, prowadził też 

działalność wydawniczą. Pisał, wydawał i rozpowszechniał modlitewniki, oraz tanie broszurki 

religijno-patriotyczne. Wydawał dzienniki, tygodniku, pisma dla dzieci, miesięczniki, itd. Zakładał 

również księgarnie. Warto dodać na zakończenie, człowiek ten, pełen niespożytej energii, nazywany 

był przez ludzi, którzy zetknęli się z nim  „prawdziwym ojcem,  opiekunem sierot”. Zmarł 7 września 
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1931 r. nagle, w dniu śmierci zdołał jeszcze odprawić Mszę Świętą w Kościele św. Floriana w 

Warszawie (źródło podane na końcu opisu). 

Wyjeżdżamy na znaną nam drogę asfaltową i kierujemy się dalej w stronę miejscowości 

Puste Łąki.  Na załączonej do opisu  mapie nie widać, ale od Kamieńczyka towarzyszy nam 

przez cały zielony szlak rowerowy. Będzie nam towarzyszył aż do miejscowości Julin , która 

jest naszym następnym celem.  Po drodze możemy zauważyć oprócz typowych dla tych 

okolic zadrzewień sosnowych, także szereg drzew liściastych, niestety ze względu na porę 

roku, drzewa te są trudne do oznaczenia. Powoli  zbliżamy się do znanej nam drogi nr 62, 

którą będzie widać w oddali. Dojeżdżamy do niej i  zachowując oczywiście bezpieczeństwo, 

skręcamy w lewą stronę. Wkrótce skręcie, dojeżdżamy do mostu, pod którym płynie rzeka 

Liwiec.  Przy okazji możemy ponownie popatrzeć na rzekę Liwiec, która w tym miejscu, 

niedaleko ujścia jest wyjątkową ładną i szeroką rzeką (patrz zdjęcie nr 23). 

Zdj ęcie nr 23 – Rzeka Liwiec dzika i piękna.  

Jedziemy dalej, mijamy po prawej stronie mijamy hotel Panderosa, za którym bezpośrednio 

skręcamy  w prawą stronę. Droga piaskowa, w miarę dobra nawierzchnia. Po lewej stronie 

mijamy domki letniskowe, po prawej zaś zagajnik sosnowy, zapewne prywatny, bo 

ogrodzony siatką. Wkrótce na jednym ze słupów, zauważymy oznaczenie zielonego szlaku 

rowerowego, co oznacza, że jedziemy w dobrym kierunku. W pewnym momencie droga 
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odbiega w lewą stronę, my jedziemy prosto. Po lewej stronie drogi rząd pięknych świerków. 

Dojeżdżamy do krzyża metalowego, przy którym skręcamy w lewą stronę. Wspomnę, iż 

znajdujemy się w miejscowości Pogorzelec. Chwilę potem, dojedziemy do rozjazdu dróg 

asfaltowych przy straży pożarnej, na którym kierujemy się w prawą stronę. Około 1-2 km 

dojedziemy do pałacyku lub dworku, będącego niegdyś własnością Heleny i Ignacego Jana 

Paderewskich (patrz zdjęcie nr 24). 

Zdj ęcie nr 24 Pałacyk Heleny i Ignacego Paderewskich w Julinie. 

 

Pałacyk w Julinie – mały pałacyk, w którym obecnie znajduje się Dom Dziecka o charakterze 

opiekuńczo-wychowawczym. Jak można wyczytać w internecie, majątek Julin został zakupiony za 

pieniądze Polonii Amerykańskiej w 1920 r.  Dwór został wybudowany prawdopodobnie w 1904 r. , po 

latach dwór z przyległymi gruntami przeszedł na własność Skarbu Państwa, od którego został 

wykupiony w 1920 r.  Druga żona, Ignacego Paderewskiego , Helena od samego początku zajęła się 

organizowaniem Domu Dla Dziewcząt. Cały budynek został do tego przystosowany. Dziewczęta 

osierocone po I wojnie światowej, zdobywały w szkole wykształcenie i przygotowanie praktyczne. 

Jednorazowo w szkole, kształciło się około 40 dziewcząt. Warto wspomnieć, iż Helena Paderewska 

wielce zasłużyła się dla tutejszego regionu. Jako ciekawostkę można napisać, iż Pani Paderewska była 

znaną w całej Europie, popularyzatorką hodowli drobiu w Polsce i w Europie. Za swoją działalność 

uhonorowano ją ponad 300 nagrodami. Obok Domu Dla Dziewcząt, w Julinie utworzyła również 
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Szkołę Hodowli Drobiu. Warto dodać, iż również prowadziła działalność na rzecz uchodźców i 

wygnańców z Polski, ludzi okaleczonych w walkach i osieroconych dzieci.   Więcej ciekawostek o 

życiu Heleny Paderewskiej można uzyskać w bardzo ciekawym artykule uczennicy  gimnazjum z 

Łochowa, Ewy Siuchty (źródło podane na końcu opisu). Znalazłem w także w internecie ciekawe 

zdjęcie przedstawiające Helenę i Ignacego Paderewskiego (patrz zdjęcie nr 25). 

 
Zdj ęcie nr 25 Helena i Ignacy Paderewscy 

(źródło Flickr.com) 

 

Po odwiedzeniu Dworku w Julinie, wracamy w kierunku miejscowości Pogorzelec.  Warto 

wspomnieć, iż jedziemy drogą oznaczoną żółtym szlakiem turystycznym – jak się później 

okazało, jest to nowy szlak turystyczny o nazwie Szlak Przyrodniczo-Ekologiczny Doliną 

Liwca. Szczegółowe informacje o w/w Szlaku są zawarte na tablicy informacyjnej 

znajdującej się  przy Dworu w Pogorzelcu, do którego dojedziemy po około 2 km jazdy.   

(patrz zdjęcie nr 26). 
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Zdj ęcie nr 26  Informacje o szlaku Przyrodniczo-Ekologicznym Doliną Liwca.  

 

Dwór w Pogorzelcu zrobił na mnie dosyć duże wrażenie, obecnie jest  w rękach prywatnych, 

dlatego może wygląda tak ładnie i okazale (patrz zdjęcie nr 27).  
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 Wyjechawszy od dworu w Pogorzelcach, w miarę szybko dojedziemy do drogi nr 62. Po 

lewej stronie mijamy kościół, chwilę potem naszym oczom ukaże się tablica z miejscowością 

Gwizdały. Pisałem już wcześniej w którymś z opisów, że miejscowość Gwizdały (patrz 

zdjęcie nr 28)    znane są ze znajdującego się w niej Szkolnego  Muzeum Gwizdka, gdzie jak 

można wyczytać na stronie internetowej, znajduje się kolekcja kilku tysięcy gwizdków. Dla 

zainteresowanych, ewentualnie dla chętnych do zwiedzenia tej z pewnością ciekawej, lokalnej 

atrakcji, podaję poniżej link do muzeum:   http://muzeum-gwizdka.pl/ . 

 Zdj ęcie nr 28 Witamy w Gwizdałach. 

Dojechawszy do rozjazdu dróg, skręcamy w drogę odchodząca w lewą stronę po dość ostrym 

kątem. Mijamy wspomniane wcześniej Muzeum Gwizdka, znajdujące w się w budynkach 

Szkoły, po czym dojeżdżamy do szerokiej drogi piaskowej, odchodzącej w prawą stronę. Ta 

droga poprowadzi nas bezpośrednio do pozostawionego samochodu w miejscowości 

Kaczeniec. Sądzę iż wycieczka ta na długo zapadnie w Państwa  pamięci i dostarczy wiele 

emocji i pozytywnych wrażeń.  
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 
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• Bitwa pod Fidestem - http://www.kurier-w.pl/?p=14281 

• Sanktuarium w Loretto - http://www.loretanki.pl/index.php?mode=view&m=12 

• Ks. Ignacy Kłopotowski - http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-07b.php3 

• Dworek w Julinie , Helena Paderewska - 

http://kpspjulin.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,22,54 

 

 


