Wycieczka nr 16

WYSZKÓW- GULCZEWO – RYBNO – STARE
RYBIENKO - WYSZKÓW
Dystans: ok. 15 km
Rodzaj wycieczki: piesza
Stopień trudności: niski
Minimalny wiek uczestnika: 11-12 lat

Fragment mapy przedstawionej powyżej, pochodzi za uprzejmą zgodą Wydawcy, z mapy
cyfrowej „Puszcze Biała i Kamieniecka” Mapa PC 2006 r., wydanej przez Wydawnictwo
Kartograficzne „Compass” ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków tel./fax: /12/ 626-14-36,
e-mail: sekretariat@compass.krakow.pl, www.compass.krakow.pl
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Dzisiejszą wycieczkę, tak jak ostatnio rozpoczniemy od miejscowości Wyszków.
Bardzo dogodnym miejscem na pozostawienie samochodu jest parking pod kościołem pw.
Świętego Idziego. Jadąc od Łochowa drogą nr 62, po wjeździe do miasta, przejeżdżamy most
i na pierwszym rondzie skręcamy w prawą stronę w kierunku widocznego kościoła. Warto
dodać, iż w samym Wyszkowie jest kilka miejsc, które warto zobaczyć i z którymi warto się
zapoznać. Miejsca te przedstawiłem w opisie wycieczki nr 15 (Wyszków – jeziorko Głusza
– Wyszków).
Pozostawiwszy samochód, wracamy się pieszo w kierunku ronda, następnie ulicą
Kościuszki podążamy dalej, aż dojdziemy do małego charakterystycznego, niskiego
budynku, z czerwonej cegły, umiejscowionego z lewej strony ulicy, przy wejściu do parku
im. Karola Ferdynanda Wazy. To jedna z tutejszych atrakcji, neogotycka kordegardadawna stróżówka.

Tuż przy niej znajduje się pomnik Cypriana Kamila Norwida. W tym

miejscu wchodzimy do parku, następnie zmierzamy prosto w kierunku rzeki Bug. Możemy
iść szeroką alejką, oznaczoną żółtym szlakiem. Po krótkiej chwili, dojdziemy do rzeki. Jak
widać na zdjęciu, rzeka zamarznięta w 100 %, gdyż przez kilka ostatnich dni temperatury
sięgały kilkunastu stopni na minusie (patrz zdjęcie nr 1).

Zdjęcie nr 1 - Całkowicie zamarznięta rzeka Bug, w oddali widać most kolejowy.
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Po dojściu do rzeki, kierujemy się w prawą stronę, w dół rzeki. W odległości około 100
metrów możemy zauważyć pierwsze zakrzaczenia wierzbowe. Dodam, iż

podobne

zakrzaczenia będą nam towarzyszyć w wielu miejscach, czasami skutecznie uniemożliwiając
wędrówkę, bezpośrednio brzegiem Bugu.
Powoli zbliżamy się do mostu kolejowego (patrz zdjęcie nr 2).

Zdjęcie nr 2 - Most kolejowy w Wyszkowie, zbudowany w 1961 r.

Warto dodać, iż pierwszy most kolejowy w Wyszkowie powstał w 1887 r., kiedy to została
uruchomiona linia kolejowa z Tłuszcza do Ostrołęki. Most ten przetrwał do 1915 r., kiedy to został
wysadzony przez Rosjan w obawie, przez nacierającymi wojskami niemieckimi. Odbudowany przez
Niemców, przetrwał do początków września 1393 r, wysadzony przez polskich saperów. Ponownie
został odbudowany przez Niemców, po zajęciu terenu wyszkowskiego. Most został doszczętnie
zniszczony w 1944 r. przez Niemców, którzy chcieli powstrzymać zbliżającą się armię radziecką.
Odbudowa mostu w 1961 r. umożliwiła ponowne połączenie Tłuszcza z Ostrołęką linią kolejową.

Przez krótki czas po prawej stronie ciągnie się ogrodzenie z siatki, rzeka znajduje się około
50-60 metrów po lewej stronie. Miejscami można zauważyć, że rzeka nieco się rozlała,
tworząc małe rozlewisko. Nie chcąc zbytnio ryzykować, pomimo znacznego mrozu,
chodzenia po niepewnym lodzie, zdecydowaliśmy się przejść pewien odcinek skarpą. Po
wejściu na nią, zobaczymy zabudowania willowe Wyszkowa. Mijamy również mały zbiornik
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wodny. Po przejściu krótkiego odcinka dochodzimy do miejsca, gdzie zbiornik wodny łączy
się z rzeką (patrz zdjęcie nr 3). W tym miejscu za bardzo nie mieliśmy wyjścia, dlatego też
zdecydowaliśmy się przejść po lodzie na drugą stronę odnogi. W sytuacji, kiedy odnoga nie
będzie zamarznięta, niestety nieuniknione będzie obejście jej.

Zdjęcie nr 3 - Odnoga (starorzecze) , odchodząca od rzeki Bug.

Przy okazji pozdrowienia dla Łukasza (ten rubaszny jegomość na zdjęciu), którego udało mi
namówić się na wędrówkę po łąkach nadbużańskich w ten zimowy, chłodny dzień.
Dochodzimy do miejsca, gdzie teren porośnięty krzakami, ustępuje miejsca odkrytej i
otwartej przestrzeni. Można dalej kontynuować wycieczkę, idąc wzdłuż samego Bugu, co
zresztą robimy. Teren wyśmienity jeśli chodzi o warunki do marszu. Po prawej stronie
towarzyszą nam domy jednorodzinne z okolic Wyszkowa.

Teren suchy, bez żadnych

rozlewisk. Chciałbym zaznaczyć, iż warunki mogą być bardzo zmienne, my wędrując,
natrafialiśmy na miejsca, gdzie śnieg był płytki, ale momentami zapadaliśmy się prawie po
uda. Mijana roślinność to głównie wierzby, ze zwierząt zobaczyliśmy wrony siwe, kruki.
Otwarta przestrzeń towarzyszy nam prawie przez cały czas, w oddali zauważymy boisko,
drzewostan ulega częściowej zmianie. Po prawej stronie będziemy mijać grupkę olszy
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czarnej. Warto zwrócić uwagę, na mijane krzaki wierzby purpurowej, zwanej wikliną
(patrz zdjęcie nr 4).

Zdjęcie nr 4 - Wierzba purpurowa zwana wikliną lub wierzbą czerwoną.

Wierzba purpurowa (wiklina, wierzba czerwona) – krzew należący do rodziny wierzbowatych . W
Polsce bardzo popularny, najczęściej spotykany na terenach nizinnych. Gałązki wierzby purpurowej
są cienkie, błyszczące i bardzo elastyczne. Młode pędy przyjmują kolor purpurowo-czerwony. Tylko
starsze gałęzie są szarozielone. Ciekawostką jest to, że gałęzie wikliny zawierają dużo kwasu
salicylowego (salicyny), przez co są gorzkie, z tego też powodu nie są zjadane przez zwierzęta.
Wierzba purpurowa występuje głównie w dolinach rzek, potoków, nad stawami, ze względu na to, że
wymaga podłoża o dużej wilgotności. Spacerując m.in. wzdłuż rzeki Bug w okresie zimowym, można
zauważyć z łatwością jej czerwone, pozbawione liści pędy.
Wierzba purpurowa należy do kilku gatunków wierzb, które znalazły zastosowanie w wikliniarstwie.
Wyplata się z niej np. kosze, meble itd. Jak podaje Wikipedia, wierzba purpurowa może być
wykorzystywana obok wikliniarstwa, także jako roślina energetyczna (gatunki roślin, uprawiane w
celu pozyskania biomasy, wykorzystywanej do produkcji energii cieplnej, elektrycznej lub biogazu.)
Warto dodać, że za uprawy energetyczne uważa się te uprawy, które nie wytwarzają żywności .
Konieczne jest również zaznaczenie, że wierzba purpurowa wykorzystywana jest również jako roślina
lecznicza, ze względu na to, że jej kora zawiera duże ilości salicyny. Salicyna ma silne działanie
przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Wykorzystywana jest również przy łagodzeniu bólów głowy,
przeziębień. Obecnie kory wierzby nie stosuje się do produkcji salicyna, gdyż zastępowana jest
produkowanym syntetycznie kwasem acetylosalicylowym (np. Polopiryna, Aspiryna itd.)

5

Wiklina może być stosowana również jako roślina ozdobna ze względu na swoje kolorowe pędy i gęsty
pokrój. (Źródło tekstu podane na końcu opisu).

Kontynuujemy naszą wędrówkę, domy z okolic Wyszkowa zaczynają nam powoli znikać z
oczu, teren w dalszym ciągu otwarty, w oddali widać zadrzewienia, do których zbliżamy się
powoli. Miejscami mijamy porozrzucane zamarznięte oczka wodne oraz rosnące gdzie nie
gdzie małe sosenki. Jeśli chodzi o odległość od rzeki, podążamy wzdłuż niej, w odległości
około 200 metrów. Nie wspomniałem wcześniej, ale po drodze mijaliśmy od tylnej strony
pałac w miejscowości Rybienku Starym. Celowo o tym nie wspomniałem, gdyż jednym z
celów naszej wędrówki jest odwiedzenie tej lokalnej atrakcji w późniejszej części dnia.
Tak więc wędrujemy dalej, jednakże po zorientowaniu się, iż nasza droga oddala się od rzeki,
postanowiliśmy skierować się w jej pobliże. Teren w dalszym ciągu ubogi w roślinność, po
drugiej stronie rzeki możemy zauważyć ciągnący się przy rzece znaczny las sosnowy. Sama
rzeka tworzy nieregularną linię brzegową, trochę lawiruje tworząc mniejsze lub większe
rozlewiska (patrz zdjęcie nr 5).

Zdjęcie nr 5 - Rozlewiska nadrzeczne w pobliżu rzeki Bug.

Wędrując po tych okolicach, warto zwrócić szczególną uwagę na lokalne podtopienia i
występujące w wielu miejscach oczka wodne.

Przechodzenie po nich nawet po kilku
6

mroźnych dniach wiąże się z dużym ryzykiem. Sami tego doświadczyliśmy, kiedy podczas
próby pokonania takiej lodowej przeszkody, pod moimi butami niebezpiecznie pękł lód i w
ostatnim momencie wycofałem się. Musieliśmy

nadłożyć trochę drogi, żeby przejść

bezpiecznie. Zawsze trzeba dostosować się do danych warunków środowiskowych i
pogodowych, a przede wszystkim nie ryzykować za bardzo.
Wracając do naszej trasy, jeszcze raz wspomnę, że zwierząt widzieliśmy jak na lekarstwo.
Gdzieś mignął nam zając, w innym miejscu zobaczyliśmy przelatującą sójkę, ale gatunkiem,
który kilka razy spostrzegliśmy były kruki. Poniżej kilka zdań na ich temat, sądzę, iż warto
się bliżej zapoznać, z tym niezmiernie ciekawym gatunkiem ptaka.
Kruk zwyczajny (patrz zdjęcie nr 6) - średnioliczny ptak lęgowy, którego można spotkać na
terenie całego kraju, nawet w górach.
Największy
krukowatych.

przedstawiciel
Uważany

za

z

rodziny

jednego

z

najbardziej inteligentnych ptaków. Według
źródeł w internecie, potrafi dożyć do 40 lat,
jednakże jak podaje Wikipedia, średnio żyje od
10 do 15 lat. Obcuje z ludźmi od tysięcy
Zdjęcie nr 6 – Kruk zwyczajny
Zdjęcie autorstwa Gary M. Stolz (Wikipedia)

lat, dzięki swojej wszechstronności w znajdowaniu pokarmu, na niektórych obszarach bardzo się
rozmnożył. Ptak charakterystycznie ubarwiony, warto zapamiętać, że obie płcie ubarwione są
identycznie na czarno. Posiada długi klinowato zakończony ogon (patrz zdjęcie nr 7). Kruki są
ptakami terytorialnymi, co oznacza, że
bronią swojego terytorium i odganiają
wtedy inne ptaki drapieżne. Posiadają
charakterystyczny głos – głębokie i daleko
słyszalne „krrr”, co znacznie ułatwia jego
rozpoznanie w terenie. Z doświadczenia
wiem, że po głosie, kruka jest bardzo
łatwo rozpoznać i nie sposób pomylić go z
innym ptakiem. Niegdyś zasiedlał duże
niezamieszkane lasy. Obecnie gniazduje
na obrzeżach dużych kompleksów leśnych,
Zdjęcie nr 7 – Charakterystyczny klinowato zakończony ogon
Zdjęcie autorstwa Steffen Göthling (Wikipedia)
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zarówno liściastych jak i iglastych. Coraz bardziej zbliża się do siedzib ludzkich i obrzeży miast.
Warto wspomnieć, iż kruki w sezonie lęgowym tworzą monogamiczne pary. Ptaki prawdopodobnie do
końca życia dochowują sobie wierności. Jednakże po zakończeniu okresu lęgowego, młode osobniki
łączą się w małe stadka i wędrują po okolicy. Kruki niezbyt chętnie tworzą większe zgrupowanie, w
przeciwieństwie np. do gawronów.
Kruki są wszystkożerne, spożywają głównie pokarm zwierzęcy – małe ssaki, żaby, jaszczurki , ptaki itd.
Jednakże główny pokarm stanowi padlina . Uważa się, że 2/3 całej diety to padlina. Ciekawostką jest
to, że w okresie zimowym kruki chowają pożywienie w różnych kryjówkach. Spora grupa myśliwych
uważa, że to kruki są główną przyczyną znacznego zmniejszenia populacji zajęcy. Jednakże głównym
czynnikiem redukującym populację zajęcy są choroby, środki ochrony roślin, zabiegi agrotechniczne.
Ptaki drapieżne są na końcu listy czynników, wpływających na liczebność zajęcy. Chcąc zobaczyć
gniazdo kruka, trzeba szukać go na wierzchołku wysokiego drzewa, najczęściej iglastego. Na
drzewach liściastych gnieździ się rzadziej. Gniazdo jest dużych rozmiarów, zbudowane z grubych
gałęzi, małych patyków i poprzeplatanych mchem, miękkimi trawami itd. Warto również wspomnieć, iż
jest to jeden z najczęściej przystępujących do lęgów ptaków w Polsce. Spowodowane jest to tym, że po
zimie można znaleźć więcej martwych lisów, królików i innych zwierząt leśnych (Źródło tekstu na
końcu opisu).

Kontynuując wycieczkę, chcąc obejść niebezpieczne rozlewiska, wychodzimy w pewnym
momencie na drogę, oznaczoną niebieskim szlakiem turystycznym. Droga ta doprowadzi nas
praktycznie do rzeki Bug, po drodze musimy ominąć odnogę dochodzącą do rzeki (patrz
zdjęcie nr 8).

Zdjęcie nr 8 – Po drodze mijamy odnogę wpadającą do rzeki Bug.
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Znajdujemy się na wysokości wsi Gulczewo, nad brzegiem rzeki rosną olsze czarne,
w oddali widać las sosnowy, miejscami również las mieszany. W trakcie dalszej wędrówki
zauważymy, że teren odkryty zmienia się w teren zadrzewiony, leśny. Dominuje drzewostan
sosnowy. Podążamy wzdłuż samego Bugu, przy którym spotkamy dużo topoli czarnej, olszy
itd (patrz zdjęcie nr 9).

Zdjęcie nr 9 – Zalesiony odcinek brzegowy Bugu w okolicy Gulczewa.

Rzeka Bug w tym miejscu rozlewa się szeroko, ciągnący się las wzdłuż rzeki, nie jest
jednolity, poprzedzielany jest miejscami kawałkami pól i łąk. Warto wspomnieć, iż przez
cały czas towarzyszy nam niebieski szlak turystyczny, prowadzący od Wyszkowa aż do
miejscowości Popowo Kościelne, a może i dalej, nie jestem pewny, gdyż nie za bardzo
mogłem znaleźć coś na ten temat w internecie.

Po prawej stronie mijamy osiedle domków

letniskowych. Po pewnym czasie zauważymy, że w prawą stronę odchodzi szeroka droga
wśród domków letniskowych, w tę

drogę skręcamy, zostawiając rzekę Bug za nami.

Podążamy wzdłuż domów letniskowych, niektóre są duże, część jest mniejszych.
Dochodzimy do krzyżówki ulic, my skręcamy w prawą stronę, po około 200 metrach
wychodzimy na większą drogę asfaltową, na której skręcamy w lewą stronę. Po przejściu
odcinka 50 metrów, ponownie skręcamy w prawą stronę (tuż przy mostku, ograniczonym
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biało-czerwoną barierką). Po drodze mijamy małe, wąskie uliczki o zabawnych nazwach np.
jedna z uliczek to ulica Przytulna. Podążamy cały czas prosto. Po przejściu około 1 km,
dochodzimy do ponownej drogi asfaltowej, na której skręcamy w prawą stronę tj. ulica
Szkolna (patrz zdjęcie nr 10).

Zdjęcie nr 10 – Ulica Szkolna w Gulczewie.

Ulica Szkolna jest ulicą szeroką, asfaltową i wygodną. Idąc wolno, dochodzimy do małego
kościółka filialnego pw. Świętego Rocha, zbudowanego w 1984-1986 r., jak wskazują daty na
ścianie budowli (Patrz zdjęcie nr 11).
Idąc

dalej

charakterem

zapoznajemy
i

się

z

wyglądem

miejscowości Gulczewo.

Po około

700-800 metrach dochodzimy do
drogi

asfaltowej,

bezpośrednio

do

prowadzącej
Wyszkowa.

Opuszczamy miejscowość Gulczewo.
To już droga powrotna, przechodzimy
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przez kilka miejscowości m.in. Tulewo, Stare Rybienko itd. Mijany krajobraz jest
zróżnicowany, po prawej stronie teren otwarty, po lewej szereg małych skupisk drzew, olszy,
topoli itd. Również mijane miejscowości są podobne i raczej typowe dla tego obszaru. W
miejscowości Rybienko Stare dochodzimy do jednej z lokalnych atrakcji, o której
wspomniałem wcześniej tj. do zlokalizowanego po prawej stronie za wysoką bramą, pałacu
(Patrz zdjęcia nr 12).

Zdjęcie nr 12 – Pałac w Rybienku Starym k/Wyszkowa.

Poniżej garść ciekawostek dotyczących pałacu w Rybienku Starym.
Pałac w Rybienku Starym – został wybudowany w 1785 r. dla jednego z biskupów żmudzkich, Jana
Stefana Giedroycia, przeciwnika Konstytucji 3 Maja i zwolennika Konfederacji Targowickiej. Jak
można wyczytać w Wikipedii, J.S. Giedroyć był jednym z najzagorzalszych popleczników Rosji.
Wielokrotnie oskarżany o to, że promował swoich krewnych na stanowiska kościelne.
Pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli. W latach 40-tych XIX wieku, kiedy właścicielami byli
Morzkowscy, gościł wielu turystów z Warszawy m.in. Cypriana Kamila Norwida. W latach od 1879 r.
do zakończenia II wojny światowej, majątek należał do rodziny Skarżyńskich.
W pałacu spotykała się elita warszawska. W czasie wojny bolszewickiej, pałac został obradowany i
zdewastowany, jednakże w niedługim czasie przywrócono mu pierwotny stan. W okresie
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dwudziestolecia międzywojennego w pałacu ulokowano pensjonat, który cieszył się wielką
popularnością wśród inteligencji warszawskiej. Warto wspomnieć, że właściciele pałacu i pobliskich
gruntów, wpadli na pomysł, żeby obszar ponad 80 hektarowy, zlokalizowany po drugiej stronie Bugu
w miejscowości Rybienko Leśne, podzielić na ponad 260 działek z przeznaczeniem na zabudowę
letniskową. W 1934 r. założono nawet stowarzyszenie miłośników osiedla letniskowego Rybienko
Leśne, co miało zapewnić prawidłowe funkcjonowanie osiedla. Do wiosny 1939 r. wybudowano około
65 domów, wśród nich znakomite wille, rezydencje a nawet kościół. Jedną z atrakcji było kąpielisko,
funkcjonujące w okresie letnim, wstęp na plaże był płatny, wieczorami odbywały się dancingi. W
weekendy można było obejrzeć pokaz limuzyn i kabrioletów, którymi elita warszawska przyjeżdżała do
Rybienka.
Wracając do dalszych losów pałacu, po 1945 r. pałac przeszedł w posiadanie Ministerstwa Zdrowia.
Obiekt wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. Na przestrzeni lat funkcjonowały w nim: zakład
wychowawczy, Państwowy Zespół Sanatoriów Psychiatrii Dziecięcej, Monar, co według źródeł w
internecie doprowadziło do dewastacji budynku. Dopiero prywatny właściciel przeprowadził
gruntowny remont. Warto wspomnieć również, iż pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym,
założonym wraz z rozpoczęciem budowy pałacu. Po II wojnie światowej park został zdewastowany i
przetrzebiony. Więcej ciekawych informacji, można uzyskać ze stron internetowych, do których
linki przedstawiłem jak zwykle, na końcu opisu. Chciałbym zaznaczyć także, iż przedstawiony opis
pałacu w Rybienku Starym oraz dawnego osiedla w Rybienku Leśnym pochodzi z wspomnianych
wyżej stron internetowych.

Powoli nasza wycieczka dobiega końca. Opuszczamy Rybienko Stare i następnie wchodzimy
do miejscowości Wyszków, gdzie zmierzamy cały czas prosto do parkingu pod kościołem
pw. Św. Idziego, gdzie zostawiliśmy samochód. Po drodze mijamy przejazd kolejowy, na
którym po prawej stronie widzimy most kolejowy
(Patrz zdjęcie nr 13).
Krótki czas potem, dojdziemy do miejsca, gdzie
zostawiliśmy samochód.

Przy okazji, chciałbym

polecić, odwiedzenie jednego z pobliskich lokali
gastronomicznych

tj.

restauracji

Wyszkowianka,

zlokalizowanej przy rondzie, które nas wita,

kiedy

wjeżdżamy do Wyszkowa. Podają tam świetną kawę z
ekspresu i co najważniejsze, wyziębiwszy się podczas
wędrówki, możemy się ogrzać od rozpalanego tam
kominka. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą wycieczkę,
mam nadzieję, iż dostarczyła sporo pozytywnych
emocji i do zobaczenia na następnej.
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Uwagi i komentarze proszę kierować na: roweroweprzygody@gmail.com
Życzę Przyjemnej Wycieczki…
Autor

Dokumentacja zdjęciowa:
• Zdjęcia nr: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13 - Autor
• Zdjęcie nr 6 - zdjęcie autorstwa Gary M. Stolz – własność

U.S. Fish and Wildlife

Service
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_corax_(FWS).jpg
• Zdjęcie nr 7 - zdjęcie autorstwa Steffen Göthling– licencja Creative Commons
Uznanie Autorstwa Na tych samych warunkach 3.0
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kolkrabe-im-Gleitflug.jpg

Źródła internetowe (linki):
• Wierzba purpurowa - http://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzba_purpurowa
• Kruk zwyczajny - http://pl.wikipedia.org/wiki/Kruk_zwyczajny
• pałac Rybienko Stare http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/3630/Rybienko_Stare/
• osiedle Rybienko Leśne - http://malgokwiat.blogspot.com/2010/04/trochehistorii.html
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