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Wycieczka nr 15 

WYSZKÓW I OKOLICE (Jeziorko Głusza) 

Dystans:  ok. 10 km  

Rodzaj wycieczki: piesza 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 10 lat 

 

 

 

Fragment mapy przedstawionej powyżej za uprzejmą zgodą Wydawcy, pochodzi ze strony 

internetowej turystyka.wyszkow.pl (artykuł p. Jurka Sitka pt. Szlak wokół Łęgów i Jeziorka 

Głusza).  Link do w/w artykułu znajduje się na końcu powyższego opisu.  
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Jak można zauważyć, cały zeszłoroczny rok poświęciłem na zwiedzanie terenów 

Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. W roku 2014 zamierzam przemierzyć cały obszar 

dawnej Puszczy Białej, sporządzając oczywiście szereg opisów, żeby zachęcić Państwa do 

czynnej turystyki (pieszej lub rowerowej). Zamierzam zwiedzić mniej lub częściej 

uczęszczane szlaki, odwiedzę mniej znane miejscowości oraz przedstawię cenne zabytki czy 

ciekawostki turystyczne tego regionu.  

Pierwszą wycieczkę po okolicach Puszczy Białej postanowiłem odbyć na początku 

stycznia 2014 r.  Za cel wycieczki wybrałem miasteczko Wyszków oraz znajdujące się 

niedaleko urocze leśne jeziorko Głusza. Poniżej opis z tej wycieczki. Sądzę, iż warto byłoby 

napisać kilka słów o historii miasta Wyszków, co czynię poniżej. 

 

Wyszków – miasto leżące w północno-wschodniej części Mazowsza, na 

wysokim prawym brzegu rzeki Bug. Od północy graniczy z Puszczą Białą, zaś od 

południa naturalną granicę stanowi rzeka Bug. Nazwa miejscowości pochodzi 

prawdopodobnie od imienia właściciela osady, który miał na imię Wyszko – 

zapewne zdrobnienie od imienia Wysz.  

Dogodne położenie (przy dawnym wodnym szlaku, łączącym Morze Czarne z 

Bałtykiem) oraz bliskość Puszczy Białej wpływało pozytywnie na rozwój osadnictwa na tych terenach. 

Obszar ziemi wyszkowskiej pokryty w całości borami, które wraz z rzeką stanowiły podstawę życia 

miejscowej ludności. Pomimo, że do tej pory nie odkryto żadnych dowodów na istnienie grodu na 

terenie Wyszkowa, można przypuszczać, iż musiał być doskonałym punktem obronnym, 

wykorzystującym fortyfikacje wzniesione przez człowieka oraz naturalne warunki terenowe: wysoki 

brzeg, rzekę, podmokły teren po drugiej stronie Bugu, itd.  

Od końca XI wieku cały obszar Puszczy Białej należał do biskupów płockich, dla których 

grodem biskupim był Pułtusk, zaś Wyszków został osadą biskupią. W dokumencie Konrada 

Mazowieckiego z 1203 r. dowiadujemy się, że istniała tu parafia . Jak można wyczytać w internecie, 

na oficjalnej stronie miasta Wyszków, biskupi płoccy  ufundowali  kościół pod wezwaniem Św. Idziego 

(w ówczesnych czasach kult tego świętego był bardzo silny). Jak wiadomo obecny kościół w 

Wyszkowie również jest pod wezwaniem tego świętego.  

Ważną datą w dziejach Wyszkowa jest rok 1502, kiedy to ówczesny biskup płocki Wincenty 

Przerębski, będący właścicielem miejscowości nadał jej prawa miejskie za zgodą ówczesnego króla  

Jana Olbrachta. Wydarzenie to znacząco wpłynęło na gospodarczy i polityczny rozwój miejscowości. 

Cotygodniowe targi oraz odbywające się dwa razy do roku jarmarki przyciągały znaczną ilość ludzi, 

stanowiły podstawę handlu w tej okolicy. W 1528 r. został wybudowany most w Wyszkowie, za 

przejazd którym pobierano opłaty. Opieka właścicieli miasta tj. biskupów płockich , spowodowała, że 

Wyszków szybko się rozwijał . Jak podaje oficjalna strona internetowa  miasta Wyszków,  w 1578 roku 

pracowało tu 4 piekarzy, 4 piwowarów, 4 szynkarzy, kilku rzeźników, szewców, krawców, i rybaków.  
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Pomimo, że biskupi płoccy bezpośrednio wpływali na rozwój miasta, traktowali Wyszków jako 

miejsce wypoczynku wiosennego i letniego. W tym celu zbudowali pałac przy plebanii i kościele w 

ówczesnej wsi Nadgórze (dzisiejsza ulica Nadgórze). Jeden z biskupów płockich, tj. Karol Ferdynand 

Waza wybrał sobie Wyszków na miejsce stałego zamieszkania, gdzie przebywał aż do śmierci w dniu 

10 maja 1655 r.  

Niedługo potem rozpoczął się okres stagnacji i obumierania miasta, spowodowany  licznymi 

wojnami ze Szwecją, Turcją Rosją oraz Kozakami. Najbardziej tragicznymi w skutkach dla Wyszkowa 

okazały się Potop Szwedzki i Wojna Północna. Szwedzi w czasie „potopu” spalili miasteczko wraz z 

kościołem. Niektóre wsie należące do terenu wyszkowskiego zostały doszczętnie zniszczone, a ich 

mieszkańcy uciekli lub zostali zabici. Biskupi płoccy kilkukrotnie próbowali z lepszym bądź gorszym 

skutkiem podźwignąć miasteczko z zapaści. Jednakże miarą dopełnienia nieszczęść mieszkańców był 

wielki pożar z 1704 r. oraz zarazy z lat 1707, 1710 i 1723 roku, które dotknęły ludzi i zwierzęta. Nie 

zważając na to, biskupi płoccy w ostatnich latach istnienia Rzeczypospolitej, próbowali zmienić 

charakter Wyszkowa z osady rolniczej, którą praktycznie stał się Wyszków po wojnach XVII/XVIII 

wieku do lokalnego ośrodka gospodarczego i kulturalnego, jakim był wcześniej.  

W celu podniesienia rangi miasta, ówczesny biskup płocki Krzysztof Hilary Szembek wzniósł 

w 1793 r. murowany kościół (dzisiejszy kościół pw. Świętego Idziego)  przy której powstał również 

szpital i szkoła parafialna.  

To tyle jeśli chodzi o przedstawienie w wielkim skrócie  bogatej historii Wyszkowa do 

końca XVIII wieku. Powyższy tekst został we fragmentach zaczerpnięty z artykułu p. 

Ireneusza Elwarda, który można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej miasta Wyszków 

tj. www.wyszkow.pl. W artykule tym można również zapoznać się z losami Wyszkowa w 

okresie rozbiorów i pierwszej wojny światowej  a także i w okresie późniejszym. Gorąco 

zachęcam do przeczytania całego artykułu, gdyż sporządzając   krótki opis wybrałem tylko 

niektóre fragmenty, jednocześnie zdając sobie sprawę, że opuściłem sporo ciekawych 

informacji. Dokładny link do artykułu przedstawię jak zwykle na ostatniej stronie opisu tej 

wycieczki. 
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Wycieczkę naszą możemy rozpocząć od pozostawienia samochodu np. na parkingu, 

znajdującym się przy kościele Św. Idziego. Sam kościół zresztą zwiedzimy trochę później. 

Parking duży, tak więc nie powinno być problemu z pozostawieniem samochodu na kilka 

godzin. Po zaparkowaniu, wracamy w kierunku ronda, znajdującego się przy wlocie do 

Wyszkowa, jadąc od strony Łochowa trasą nr 62. Na rondzie kierujemy się prosto ulicą 

Kościuszki i tu po przejściu niewielkiego dystansu (około 200-300 metrów) dojdziemy do 

wejścia do parku im. Karola Ferdynanda Wazy, gdzie zobaczymy pierwszą z tutejszych 

ciekawostek tj. dawną stróżówkę - kordegardę  (patrz zdjęcie nr 1).  

Zdj ęcie nr 1  - Pierwsza z atrakcji – dawna, neogotycka stróżówka (kordegarda). 
Kordegarda – (dawna stróżówka) neogotycki obiekt z połowy XIX wieku, znajdujący się u wejścia do 

parku im. Karola Ferdynanda Wazy. Obecnie budynek służy Lidze Morskiej i Rzecznej, gdzie mieści 

się ekspozycja poświęcona m.in. związkom Wyszkowa z morzem. Przy kordegardzie możemy zobaczyć 

tablicę pamiątkową poświęconą wojskom Marynarki Wojennej i ich udziale w wojnie polsko-

bolszewickiej.  
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Tuż przy kordegardzie zobaczymy 

pomnik na cześć Cypriana Kamila 

Norwida (patrz zdjęcie nr 2). Przy 

okazji przedstawię mojego serdecznego 

kolegę Sławomira – ten szacowny pan 

na zdjęciu.  Sławek, biolog z 

wykształcenia towarzyszył mi w wielu 

wycieczkach, na których dostarczał 

wiele ciekawych informacji ze świata 

zwierząt i roślin.  

Nasze dalsze kroki kierujemy w stronę 

rzeki Bug, najlepiej główną alejką 

lipową, oznaczoną szlakiem żółtym. Po 

dojściu do Bugu, zmierzamy ścieżką 

rowerową w lewą stronę w kierunku 

miasta. Na wysokości widocznej po 

lewej stronie budynku Straży Pożarnej  

Zdj ęcie nr 2  - Parkowy pomnik Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie. 

 

wychodzimy do miasta. Mijamy również prawdopodobnie główną bramę do parku im. Karola 

Ferdynanda Wazy. W pobliżu kolejny pomnik, o którym warto wspomnieć i napisać kilka 

zdań. Otóż pomnik poświęcony jest dzielnemu, młodemu człowiekowi Mordechajowi 

Anielewiczowi (patrz zdjęcie nr 3).  

Pomnik Mordechaja Anielewicza w Wyszkowie – pomnik poświęcony dowódcy Żydowskiej Organizacji 

Bojowej  (ŻOB), przywódcy powstania w getcie żydowskim w Warszawie. Urodził się on w 1919 roku i  

w Wyszkowie. W miejscu gdzie obecnie znajduje się pomnik, stał wcześniej dom, w którym mieszkał 

Mordechaj Anielewicz. Niewątpliwie znamienna i tragiczna postać, przeżył tylko 24 lata. Nie chciałbym 

przedstawiać w sposób szczegółowy jego życiorysu, jednakże należy wspomnieć, iż pomimo tak młodego 

wieku, wielokrotnie odznaczył się bohaterstwem i wielką ambicją. Zginął, otoczony przez Niemców 8 

maja 1943 roku wraz z członkami ŻOB w bunkrze przy ulicy Miłej 1,  do ostatniego momentu walcząc z 

hitlerowskim okupantem. Nie  mając najmniejszej szansy na ratunek popełnił samobójstwo wraz ze 

swoją dziewczyną i 120 powstańcami.  

Pomnik w Wyszkowie, zawierający napisy w języku polskim, hebrajskim i angielskim jest jednym z 

elementów hołdu i pamięci za zasługi patriotyczne. Warto wspomnieć, iż Mordechaj Anielewicz został 

pośmiertnie odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych  a także Krzyżem Grunwaldzkim, a wiele ważnych 

miejsc nosi jego imię.  
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Zdj ęcie nr 3  - Pomnik Mordechaja Anielewicza w Wyszkowie, stojący w miejscu, gdzie dawniej stał jego dom. 

Po obejrzenie pomnika Mordechaja Anielewicza, udajemy się dalej w kierunku widocznego 

mostu, pod którym możemy przejść, chcąc uniknąć przechodzenia przez szeroką, ruchliwą 

ulicę. Po wyjściu na górę tuż za mostem, dochodzimy do kolejnego ważnego świadectwa 

bohaterstwa mieszkańców Wyszkowa tj do pomnika poświęconego ofiarom reżimu 

komunistycznego na ziemi wyszkowskiej w latach 1944 r. – 1952 r. (patrz zdjęcia nr 4,5). 

Poniżej kilka słów o tym pomniku. 

Pomnik Ofiar Reżimu Komunistycznego na Ziemii Wyszkowskiej w latach 1944-1952 r. – pomnik 

został odsłonięty 29 października 2009 r. na nadbużańskiej skarpie przy moście drogowym. 

Fundatorem  pomnika jest fundacja „Pamiętamy”, zaś autorem rzeźbiarz z Radomia p. Marek 

Szczepanik. Lista nazwisk, która znajduje się na pomniku, została opracowana przez 

współpracujących z fundacją, pracowników warszawskiego oddziału IPN-u  (Źródło tekstu podane na 

końcu opisu). 
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Zdj ęcia nr 4,5  - Pomnik poświęcony ofiarom reżimu komunistycznego w latach 1944-1952 r. w Wyszkowie.  

 

Warto dodać, że w pobliżu pomnika można również obejrzeć inną ciekawostkę – oryginalną 

haubicę  (patrz zdjęcie nr 6).  

Haubica – działo kalibru powyżej 

75 mm, o krótkiej lufie i małej 

prędkości początkowej 

przeznaczone głównie do 

strzelania pod ostrym kątem. 

Dzięki temu stosowano ten typ 

działa głównie do ostrzeliwania 

np. bunkrów lub celów 

zlokalizowanych za określonymi 

przeszkodami  (źródło 

Wikipedia). 

 

Zdj ęcie nr 6 – Pomnik -  oryginalna haubica. 
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Oglądając pomnik i haubicę, warto również popodziwiać piękny widok z nadbużańskiej 

skarpy na rzekę i  jej okolicę. Oczywiście krajobraz styczniowy może nie należy do 

najbardziej zadziwiających, ale i tak robi wrażenie.   Następnym  punktem naszej dzisiejszej 

wycieczki będzie kościół pw. Świętego Idziego w Wyszkowie. Jak można zauważyć, 

zrobiliśmy koło, gdyż wcześniej zaparkowaliśmy samochód na parkingu przed tym 

kościołem. Droga  od pomnika wyszkowskich ofiar komunizmu  do tego kościoła jest bardzo 

prosta, nie zabiera zbyt dużo czasu, gdyż kościół znajduje się w niewielkiej odległości i 

dodatkowo jest dobrze widoczny. Dochodzimy przed plac kościelny (w tym miejscu 

odbywają się różnego rodzaju miejskie imprezy), który dzięki m.in. funduszom z Unii 

Europejskiej został ładnie wykończony i ozdobiony efektownymi elementami (lampami 

ulicznymi, ławeczkami itd.) (patrz zdjęcie nr 7). 

Zdj ęcie nr 7 – Widok na plac przed kościołem pw. Św. Idziego. 

 

Poniżej przedstawię w kilku słowach, parę ciekawostek na temat powyższej świątyni.  

Kościół pw. Św. Idziego w Wyszkowie (patrz zdjęcie nr 8)  – świątynia zbudowana w latach 1793-

1795 r. przez jednego z biskupów płockich tj. Krzysztofa Hilarego Szembeka. Kościół częściowo 

ucierpiał podczas I wojny światowej. Także wycofujące się wojska bolszewickie zniszczyły dach 
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świątyni. We wrześniu 1939 r. w czasie bombardowania Wyszkowa kościół spłonął. Ocalała jedynie 

kaplica Najświętszej Maryi Panny, w tej 

kaplicy do zakończenia II wojny światowej 

odprawiano Msze Święte, ze względu na to, że 

władze niemieckie do końca wojny zabraniały 

wykonania remontu. Warto zaznaczyć, iż w 

1962 r. Kościół został uznany jako zabytek i 

wpisany do rejestru zabytków.  

Zwiedzając kościół, warto udać się do groty 

Matki Bożej z Lourdes (patrz zdjęcie nr 9). 

 

Zdj ęcie nr 8 – Widok na kościół Św. Idziego  od strony placu kościelnego. 

 

Grota wykonana została z czerwonego piaskowca. Oprócz groty można zobaczyć również 20 kapliczek 

różańcowych. Warto dodać, iż grota została zbudowana w latach 2006-2007 r. , autorem rzeźb jest 

Marian Durnoga. 

Zdj ęcie nr 9 – Symboliczna grota Matki Bożej z Lourdes  w Wyszkowie oraz widoczne rzeźby różańcowe. 

  



 10

Przebywając w pobliżu kościoła Św. Idziego, koniecznie trzeba dotrzeć do znajdującej się na 

tyłach kościoła, plebanii – niskiego budynku, zbudowanego na kształt dawnego dworku 

szlacheckiego (patrz zdjęcie nr 10).  

Zdj ęcie nr 10 – Słynna plebania w Wyszkowie. 

 

Plebania przy kościele Św. Idziego w Wyszkowie – zwiedzając kościół, konieczne jest zwiedzenie 

również pobliskiej plebanii, która była światkiem ciekawych zdarzeń dotyczących wojny polsko-

bolszewickiej z 1920r. Można by powiedzieć, że właśnie w tym miejscu skończyły się marzenia 

komunistów o panowaniu w Europie. Dlaczego? Otóż o wyszkowskiej plebanii zrobiło się głośno 

wtedy, gdy 15 i 16 sierpnia nocowali tam członkowie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego 

Polski: 

• Julian Marchlewski 

• Feliks Dzierżyński 

• Feliks Kohn   

Jak wspomina ówczesny proboszcz Wiktor Mieczkowski, pewni zwycięstwa bolszewików, przedstawiali 

oni wizję Polski zasobnej, równej dla wszystkich, oczywiście pod rządem komunistów. Oczywiście 

rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała ich plany, gdyż wojsko polskie „przepędziło” 

bolszewików, przez co przyszli przywódcy komunistycznego rządu byli zmuszeni w pośpiechu opuścić 

plebanię i udać się na wschód, gdzie czyli się bezpieczni pod skrzydłami Rosjan. Na drugi dzień po ich 
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ucieczce, na plebanię trafił m.in. ówczesny korespondent  wojenny Stefan Żeromski, który wydarzenia 

z 1920 r. opisał w opowiadaniu „Na probostwie w Wyszkowie”. Również ksiądz Wiktor Mieczkowski 

przedstawił te wydarzenia w opowiadaniu „Bolszewicy w polskiej plebanii”. Warto wspomnieć, iż na 

budynku plebanii umieszczono została w 2005 r. tablica, oddająca hołd księdzu Mieczkowskiemu oraz 

obywatelom Wyszkowa, biorącym udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.  

 To na razie tyle jeśli chodzi o ciekawostki samego miasta Wyszków, czas wyjść za miasto. 

Wracamy w kierunku rzeki, schodzimy w dół, kierujemy się następnie w lewą stronę zgodnie 

z oznaczeniami zielonego szlaku rowerowego, poniżej skarpy, którą mamy po lewej stronie. 

Dalej podążamy szlakiem zielonym, po drodze mijamy trochę starorzeczy. Rzekę Bug mamy 

po prawej stronie. Po drodze mijamy małe skrzyżowanie dróg polnych, na którym w prawą 

stronę odbiega droga piaskowa, my kierujemy się  w dalszym ciągu prostą drogą, która 

stopniowo zamieni się w wąską ścieżkę. Podążając tą ścieżką po około 100 metrach 

możemy wypatrywać wąskiego przejścia w zakrzaczeniach  po lewej stronie, które przyjmuje 

coś na kształt wąskiej bramki. Po przejściu, wyjdziemy wprost na kolejną atrakcję, tym razem 

zlokalizowaną w okolicy Wyszkowa tj. Pomnik Pamięci Żydów Wyszkowa  (patrz zdjęcia 

nr 11,12). 

Zdj ęcie nr 11  - Widok z góry na Pomnik Pamięci Żydów Wyszkowa. 

Zdj ęcie nr 12  - Zbli żenie na  tablicę pamiątkową  Pomnika Pamięci Żydów Wyszkowa. 
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 Pomnik Pamięci Żydów Wyszkowa –pomnik ten, został wzniesiony w sierpniu 1997 r. w miejscu 

dawnego cmentarza żydowskiego (tzw. kirkutu). W półkolistą ścianę wmurowano około 80 

odnalezionych macew (żydowski nagrobek , najczęściej w formie pionowo ustawionej płyty kamiennej 

lub drewnianej) (patrz zdjęcie nr 13). 

Zdj ęcie nr 13  - Macewy znalezione na dawnym żydowskim cmentarzu i wmurowane w ścianę – Pomnik Pamięci 

Żydów Wyszkowa. 

Warto wspomnieć, iż cmentarz żydowski w Wyszkowie został założony na początku XIX wieku. W 

czasie wojny hitlerowcy użyli płyt nagrobnych do prac melioracyjnych oraz do utwardzenia placu 

przed lokalną siedzibą gestapo.  Jak czytamy w internecie, Żydzi odegrali znaczną rolę w życiu 

gospodarczym Wyszkowa. W 1939 r. połowa ludności miasta to byli Żydzi. Większość została w czasie 

wojny wywieziona do getta w Warszawie, skąd później zostali wywiezieni do obozów zagłady.  

Przyglądając się macewom lub ich fragmentom umieszczonym w ścianie Pomnika, warto zwrócić 

uwagę na symbole umieszczone na płytach nagrobnych. 

Zazwyczaj dekorowane były zwieńczenia i ramiona płyty, część środkowa wypełniona była inskrypcją 

sławiącą przymioty zmarłego. Symbolika macew jest różnorodna. Na zwieńczeniu może znajdować się 

np. : 

• Lew - najczęściej występujący motyw na męskich nagrobkach żydowskich w Polsce. Lew to 

symbol pokolenia Judy, rodu Dawida. W Biblii lew to symbol siły i potęgi. 

• Świece, świeczniki – występują najczęściej na grobach kobiet, gdyż w rodzinie żydowskiej  to 

właśnie kobieta zapalała świece. 
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• Księga – motyw ten zdobił groby ludzi uczonych lub tych, którzy pełnili funkcję rabinów lub 

czytali Torę w synagodze.  

Oczywiście motywów, umieszczanych na nagrobkach żydowskich było znacznie więcej . Dla ciekawych 

podaję na końcu opisu link do strony, gdzie autor w sposób czytelny i zrozumiały przedstawia 

oznaczenie symboli na macewach (Źródła tekstu podane na końcu opisu). 

 

Po wejściu schodami na górną część Pomnika możemy podziwiać ponownie  rozległy 

krajobraz nadbużański, obejmujący urocze łęgi nadrzeczne. Opuściwszy teren Pomnika, 

podążamy dalej w kierunku, w którym poruszaliśmy się wcześniej. W pewnym momencie 

dochodzimy do kolejnej skarpy, wzdłuż której idziemy, po prawej stronie ciągnie się wilgotny 

las olszowy. Idąc wzdłuż skarpy, na której możemy zobaczyć szereg zabudowań, dochodzimy 

do czegoś w rodzaju wąwozu. Przecinamy go i kierujemy się dalej, idąc wzdłuż skarpy. Po 

niedługiej wędrówce, mijając po drodze kolejny wąwóz  dochodzimy do otwartego terenu, do 

którego dochodzi droga piaskowa, położona jakby wewnątrz małego wąwozu 

(patrz zdjęcie nr 14). 

Zdj ęcie nr 14  - „Zimowy” krajobraz, w tle kolejny w ąwóz. 

Nasza droga przebiega dalej skrajem skarpy, w międzyczasie możemy zauważyć, że w 

pobliżu naszego szlaku pojawiło się sporo drzew sosnowych. Mijamy po drodze miejsce, 
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gdzie możemy sobie chwilę odsapnąć przy prowizorycznie skleconym stole. W tym miejscu 

również możemy rozpalić ognisko (patrz zdjęcie nr 15). 

Zdj ęcie nr 15  - Miejsce, gdzie można chwilę odpocząć. 

 

 Po prawej stronie teren wilgotny, podejrzewam, że w okresie letnim, może roić się tutaj od 

komarów. Po krótkiej wędrówce dochodzimy do miejsca, gdzie skarpa występuje w formie 

małego cypelka, w tym miejscu również od naszej drogi, odchodzi w prawą stronę, mniejsza 

w  kierunku mokradeł. My podążamy w lewą stronę, idziemy u podnóża skarpy. Idąc warto 

zwrócić uwagę na piramidalne formy skarpy.  Również zauważymy, że po prawej stronie 

teren staje się coraz to bardziej wilgotny. To oznacza, że znajdujemy się w bliskiej odległości 

od jeziorka Głusza. Zresztą za chwilę ukaże nam się w całej okazałości (patrz zdjęcie nr 16). 

Muszę przyznać, że to małe leśne jeziorko zrobiło na mnie duże wrażenie. Oglądaliśmy je w 

styczniu, kiedy akurat wszystko dookoła było szare, ponure, bez blasku. Ale jak pięknie musi 

wyglądać wiosną lub latem? Kiedy drzewa  otaczające je, pokryją się liśćmi. Kiedy szuwary 

się zazielenią. Może jeszcze kiedyś będę miał okazję, żeby to sprawdzić.  
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Zdj ęcie nr 16 – Nie sposób przejść obojętnie koło jeziorka Głusza.   

Stojąc na brzegu jeziorka Głusza, możemy zauważyć po drugiej stronie mieszkanko bobrów 

czyli tzw. żeremie (patrz zdjęcie nr 17). 

Zdj ęcie nr 17 -  Bobrzy domek – żeremie. 
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Żeremie -  konstrukcja ochronno-lęgowa, budowana przez bobry. Może przyjmować różne formy  w  

zależności od zróżnicowania i ukształtowania terenu. Często przyjmuje formę „kopców” zbudowanych 

z gałęzi. Jak podaje Wikipedia, żeremie mogą osiągać od 1 do 3 metrów wysokości i średnicę do 12 

metrów. Materiałem budulcowym, oprócz gałęzi, może być również muł rzeczny, roślinność wodna itd.  

Do wnętrza żeremia bobry dostają się ukrytym pod wodą wejściem. Wejść  może być kilka. Górna 

warstwa żeremia wystaje ponad powierzchnię wody, przez gałęzie powietrze przedostaje się do 

środka. Zimą, kiedy poziom wody jest najniższy, bobrowe domy są najlepiej widoczne.  

Ciekawostką jest to, że zimą wewnątrz żeremia panuje dodatnia temperatura, przez to bobry mają 

możliwość swobodnego wychodzenia na zewnątrz.  

Bobry poprzez budowanie tam poniżej żeremi, mają możliwość regulowania poziomu wody. 

Poszerzanie terenu zalanego, pozwala bobrom dotrzeć  do nowych drzew i ścinać je bezpośrednio do 

wody, ułatwiając transport gałęzi do tamy i w pobliżu żeremi (Źródło tekstu podane na końcu opisu).  

Po obejrzeniu jeziorka Głusza, podążamy dalej.  Niebawem wyjdziemy na otwartą przestrzeń. 

W oddali możemy zauważyć most, to droga nr 8, my skręcamy w prawą stronę za małym 

starorzeczem w widoczną drogę polną, od tego momentu będziemy się wracać w kierunku 

Wyszkowa. Idąc w kierunku widocznego w oddali Wyszkowa (głównie kościoła Św. 

Idziego), przechodzimy obok widocznych starorzeczy, warto też nadmienić, iż nasza 

wędrówka pozwala z bliska podziwiać słynne nadbużańskie łęgi z rosnącymi miejscami 

czerwonymi zaroślami wiklinowymi (patrz zdjęcie nr 18).  
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Można rozważyć powrót  bezpośrednio wzdłuż rzeki Bug, ale niestety wiązałoby się to  z 

koniecznością ciągłej walki z zaroślami. Dlatego też wybraliśmy wariant częściowej 

wędrówki przy Bugu, następnie pójście przez łąki w kierunku Wyszkowa, oddaliwszy się 

częściowo od rzeki. Jako, że trasa powrotna nie jest zbyt duża, także i powrót do Wyszkowa 

nie powinien zająć nam zbyt wiele czasu.  To tyle jeśli chodzi o dzisiejszą wycieczkę. Zdaję 

sobie sprawę, iż mój opis jest bardzo skrótowy. W internecie znalazłem o wiele bogatszy opis 

tej wycieczki, link do niego umieszczam na końcu opisu. Gorąco polecam przeczytać w/w 

opis. Na koniec umieszczam jeszcze jedno zdjęcie, miejsca, gdzie dochodzimy do rzeki Bug 

(patrz zdjęcie nr 19). 

Zdj ęcie nr 19 - W oddali rzeka Bug. 
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