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Wycieczka nr 18 

SOMIANKA – BARCICE – JACKOWO GÓRNE – 

JANKI  - JACKOWO DOLNE – BARCICE - 

SOMIANKA 

Dystans:  ok. 15-17  km  

Rodzaj wycieczki: piesza 

Stopień trudności:  od niskiego do średniego  (w zależności od pory roku) 

Minimalny wiek uczestnika: 11-12 lat 

 

 

Fragment mapy przedstawionej  powyżej,  pochodzi  za uprzejmą zgodą Wydawcy, z mapy 

„Nadbużański Park Krajobrazowy – Narwiańska Enklawa” (wydanie I – 2012), 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 Somianka, dużej  miejscowości 

położonej przy trasie nr 62 na  zachód od Wyszkowa. Dogodnym miejscem na pozostawienie 

samochodu jest parking, znajdujący się przy kościele  pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny (patrz zdjęcie nr 1). 

Zdj ęcie nr 1  - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Somiance. 

 

Zanim zwiedzimy najciekawszą lokalną atrakcję, chciałbym poniżej zamieścić garść 

informacji o tej znanej miejscowości, jaką jest niewątpliwie Somianka. Przy okazji gorąco 

polecam artykuł pt. ”Historia gminy Somianka”,  umieszczony na oficjalnej stronie 

internetowej gminy Somianka – link do pobrania w/w artykułu w formacie pdf , jak zwykle, 

umieszczam na końcu powyższego Opisu. Większość informacji, zamieszczonych poniżej, 

pochodzi w w/w artykułu.  

Somianka – stara miejscowość, której początków należy szukać w XV wieku, w XVI wieku Somianka 

była największą pośród czterech ówcześnie istniejących w ramach dóbr zakonnych należących do 

zakonu Norbertanek Płockich tj. Barcice, Wólka Somiańska (Somiankowska), Płudy. Wieś 

funkcjonowała na prawie niemieckim. Na czele wsi stał sołtys (była to funkcja dziedziczna), który miał 

prawo do przewodniczenia w Ławie Wiejskiej  - tj. Sądzie Wiejskim. Ponadto sołtys miał prawo do 

zakładania karczmy lub jatek (dawna nazwa ubojni zwierząt). Pobierał też część zysków z czynszów, 

jakie musieli płacić chłopi za dzierżawę ziemi. Opisany wyżej system funkcjonował w XVI wieku. 
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Warto wspomnieć (opiszę to dokładnie w dalszej części Opisu), że kościół parafialny znajdował się w 

pobliskiej miejscowości tj. w Barcicach. W 1688 r. wybudowano w Somiance drewnianą kaplicę, 

która istniała do początków XIX wieku. Somianka aż do 1798 r. wchodziła w skład dóbr kościelnych, 

kiedy to została przejęta przez rząd pruski i włączona do dóbr narodowych Brańszczyk. W 1807 r. 

dobra Brańszczyk zostały przejęte przez rząd Księstwa Warszawskiego, kiedy to zostały podzielone na 

mniejsze majątki. W 1818 r. dokonano dokładnego przeglądu poszczególnych wsi. Okazało się, że 

razem we wsi mieszkało 158 osób, wśród nich było siedmiu  Żydów. Ciekawostką jest to, że oprócz 

typowych zwierząt gospodarskich, naliczono prawie 1000 owiec. Zwierzęta te wyraźnie dominowały 

wśród hodowanych zwierząt.  

W początkach XIX wieku dobra somiankowskie należały do rządu. Po upadku powstania 

listopadowego, właścicielem tych dóbr został baron Konstanty Judyt Puszet.  W przeciwieństwie do 

swojego ojca, Antoniego, Konstanty miał dobre stosunki z Rosjanami, przez co w 1854 r. otrzymał 

potwierdzenie swojego tytułu barona i zamieszkał w świeżo powiększonym dworze. Warto dodać, iż 

podczas powstania styczniowego,  teren wokół Somianki  i nie tylko , ale także między Narwią a 

Bugiem był miejscem działania jednego z oddziałów partyzanckich, którym dowodził Zygmunt 

Padlewski. Oddział ten liczył kilkuset partyzantów. Po upadku powstania, nastąpiło uwłaszczenie 

ziemi dworskiej, użytkowana przez chłopów stała się ich własnością. Począwszy od 1882 r , kiedy to 

zmarł Konstanty Puszet, dwór do którego należało ponad 2800 ha, przeszedł w ręce jego syna, tj. Jana 

Antoniego Puszeta. Następnie majątek przechodził z rąk do rąk. W okresie międzywojennym 

właścicielem prawie 2400 hektarów, tyle bowiem liczył folwark Somianka, został Władysław Muller.  

Po II wojnie światowej cały majątek podzielono i sprowadzono osadników (Źródła tekstu na końcu 

opisu).      

  

Stojąc przodem do kościoła, po lewej stronie zobaczymy w oddali  bramę i lekko różowy 

budynek. To właśnie miejscowa atrakcja turystyczna, dworek ziemiański wraz z 

przylegającym do niego parkiem (patrz zdjęcie nr 2). Obecnym właścicielami dworku są pan 

Paweł Esse wraz z żoną. Podczas mojej wycieczki miałem okazję poznać p. Pawła, którego  

pozdrawiam serdecznie. Przedstawił mi plany związane z dworkiem, które wiążą się z 

działalnością agroturystyczną. Już od kilku lat właściciele dworku przygotowują szereg 

atrakcji dla turystów,  które mają przybliżyć ludziom, jak wyglądało życie naszych przodków 

w tych regionach, a także zapewnić wypoczynek, dla zmęczonych codziennymi obowiązkami 

turystów.  Dodam, iż obecni właściciele począwszy od 1997 r. wykonali szereg prac 

remontowo- konserwatorskich, polegających m.in. na osuszaniu ścian fundamentowych, 

rekonstrukcji dachu, wymianie pokrycia eternitowego dachu na dachówkę ceramiczną itd. Za 

swój wkład w przywrócenie i zachowaniu zabytkowego dworu  otrzymali szereg nagród np. 

nagrodę w konkursie „Zabytek zadbany” organizowanym w 2010 r.  przez  Generalnego 
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Konserwatora Zabytków.  Dla osób szczególnie zainteresowanych odwiedzeniem tego 

miejsca, chciałbym poinformować, iż dysponuję numerem telefonu do p. Pawła Esse. 

Zainteresowanych proszę o kontakt emailowy, podany jak zwykle  na końcu Opisu. 

Zdj ęcie nr 2  - Dawny dwór włościański w Somiance z pierwszej połowy XIX wieku.  

 

Poniżej garść informacji historycznych o dworku w Somiance.  

Dworek w Somiance – został wybudowany w 1833 r. przez ówczesnego właściciela majątku tj. 

Tomasza Chełmińskiego. Wtedy budynek był parterowy z podpiwniczeniem. Dalsza rozbudowa dworu 

nastąpiła w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to właścicielem został wspomniany wcześniej, 

Konstanty Judyt Puszet z żoną Ludwiką. W czasie tej przebudowy dobudowano po obu stronach dworu 

dwa dwupiętrowe skrzydła, do dziś zachowało się jedynie skrzydło wschodnie. Po drugiej wojnie 

światowej, dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową. W czasie funkcjonowania szkoły 

usunięto wiele drzew wokół dworu, przez co kompozycja parku została zmieniona, park stracił swój 

niepowtarzalnych charakter.  Warto dodać, iż w pobliżu dworu znajduje się tzw. rządcówka – budynek 

wybudowany w 1923 r. dla ówczesnego zarządcy majątku Somianka p. Franciszka Wróbla, pełniący 

funkcję oficyny dworskiej. Obecnie budynek znajduje się w  rękach prywatnych (Źródła tekstu na 

końcu opisu).      
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Pora podążyć dalej.  Kierujemy się zgodnie z kierunkiem szlaku turystycznego, oznaczonego 

kolorem czarnym. W tym celu, należy przejść przez cmentarz, znajdujący się tuż obok 

kościoła. Cmentarz położony jest na wzniesieniu,  z jednej strony (bliżej kościoła odgrodzony 

jest ogrodzeniem. Natomiast od strony dworu, a właściwie granicy parku wokół dworu, nie 

ma żadnego ogrodzenia. W tym właśnie miejscu musimy zejść na pobliskie pola i łąką tuż 

przy skrajem parku dojść do pobliskich zabudowań (patrz zdjęcie nr 3).  

Zdj ęcie nr 3  - Widok z cmentarza w Somiance (po lewej stronie granica parku, otaczającego somiankowski dwór).  

 

Po dojściu do zabudowań, wchodzimy na piaszczystą drogę, na której kierujemy się w prawą 

stronę. Droga wiejska, piaszczysta ale wygodna do wędrówki. Po pewnym czasie 

zabudowania (kilka domów) zostawimy za nami, nasza droga podąży wzdłuż dosyć wysokiej 

skarpy, którą przez dłuższy czas będziemy mieli po prawej stronie. Po lewej stronie możemy 

podziwiać piękną  i rozległą panoramę, składającą się głównie z pól i łąk (patrz zdjęcie nr 

4). W oddali widzimy las somiankowski, którym mieliśmy okazję wędrować (patrz opis 

wycieczki nr 17).  Idąc skrajem skarpy, możemy   zauważyć, iż roślinność , którą mijamy ma 

charakter zmienny. Po prawej stronie, początkowo towarzyszyły nam zakrzaczenia (niestety 

nie potrafię określić z jakich gatunków roślin się składały).  Później  zaczęły pojawiać się 

wyższe drzewa tj. topole czarne oraz inne gatunki drzew. Momentami droga przyjmuje 
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charakter parkowy, po obu jej stronach wznoszą się różnorodne krzewy i drzewa, które 

przyjmują postać tunelu.  

Zdj ęcie nr 4  - Rozległe pola i łąki w okolicy Somianki, w tle las somiankowski. 

 

Przez cały czas po lewej stronie towarzyszy nam droga asfaltowa z Somianki do Barcic. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż na mapie, którą posiadam i której fragment załączyłem 

na pierwszej stronie, znajduje się lekkie przekłamanie. Otóż szlak turystyczny czarny, 

zaznaczony na mapie, przerywanymi czarnymi kreskami, nie ciągnie się wzdłuż drogi, którą 

właśnie podążamy, lecz właśnie drogą asfaltową z Somianki do Barcic. Zmiana szlaku, 

musiała nastąpić całkiem niedawno. Początkowo, przez cały czas sądziłem, że podążam 

czarnym szlakiem, jednakże dopiero w drodze powrotnej wszystko się wyjaśniło.  

W miarę jak idziemy, zauważymy, że roślinność staje się coraz bardziej zróżnicowana, 

spotkamy leszczyny, brzozy, topole, olsze  itd.  Lewa strona w dalszym ciągu odkryta. 

Pomimo, że moja wycieczka odbyła się na początku marca, śnieg na polach praktycznie 

stopniał. Zresztą aura dopisała mi, gdyż tego dnia temperatura była około 6-8 stopni powyżej 

zera, świeciło słońce. Jeśli chodzi o ptaki, z pewnością na trafimy na kruki i być może inne 

równie ciekawe gatunki. Oprócz ciekawostek przyrodniczych, niestety zauważymy też bardzo 

duże ilości wyrzuconych śmieci, szczególnie widocznych po roztopieniu się śniegu. To jest 
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przykre, bo widać, że ludzie specjalnie wywożą śmieci, nie raz widziałem, jak w jednym 

miejscu znajdowało się kilka, wypełnionych po brzegi worków.   

Po przejściu ponad jednego kilometra, zauważymy po prawej stronie ambonę myśliwską. 

Zresztą trzeba wspomnieć, iż te tereny są zapewne  atrakcyjne pod względem łowieckim, 

dlatego, że co jakiś czas natrafiałem na umieszczoną na skraju łąki lub pola ambonę. 

Teren po lewej stronie w międzyczasie zrobi się bardziej podmokły. Zaczną się szuwary, małe 

wodne oczka. Pojawią się też swobodnie rosnące grupki olszy czarnej, czyli rośliny 

charakterystycznej dla  terenów podmokłych (patrz zdjęcie nr 5). 

Zdj ęcie nr 5 – Podmokły teren w okolicy Jasieńca Górnego, w tle ambona myśliwska. 

W pewnym momencie naszą uwagę zwróci, znajdująca się na wzniesieniu po prawej stronie 

ambona, pomalowana na biało. Muszę przyznać, iż jak na ambonę  prawdopodobnie o 

charakterze łowieckim, jej kolorystyka nie jest często spotykana. Poza tym, wygląda na 

całkiem solidną i trwałą. Podążając dalej skrajem skarpy, dochodzimy do rozejścia się dróg 

polnych, przy którym znajduje się charakterystyczna stodoła z ozdobnymi, pomalowanymi na 

kolor lekko-niebieski i brązowy drzwiami (patrz zdjęcie nr 6). W lewą stronę prowadzi 

droga oznaczona zielonym szlakiem rowerowym, my podążamy prosto. Jednakże początkowo 

musimy skręcić w lewą stronę, by zaraz odbić w prawo i za wspomnianą stodołą i innymi 

budynkami gospodarczymi, pójść wzdłuż płotu.   
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Zdj ęcie nr 6 – Rozgałęzienie dróg w miejscowości Jasieniec Górny. 

Teren praktycznie bez zmian, po prawej stronie w dalszym ciągu towarzyszy nam 

wzniesienie, jednakże pojawia się więcej sosen, niż wcześniej.  

Po lewej stronie typowe wiejskie grunty orne.  W oddali po lewej stronie,  w odległości około 

200 metrów, kolejną ambonę myśliwską. Ciekawostką są mijane po prawej stronie małe 

„wąwozy”, czyli przerwy w skarpach (patrz zdjęcie nr 7).  

Część z nich mogła zostać utworzona przez człowieka, myślę jednak, że kilka  ma charakter 

naturalny.  Kontynuując wędrówkę, możemy popodziwiać po drodze także ładne okazy 

dębów, rosnące pojedynczo przy naszej drodze. Po pewnym czasie dojdziemy do miejsca, 

gdzie po lewej stronie znajduje się coś w rodzaju starorzecza czy małej rzeczki.  
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Zdj ęcie nr 7 – Ukształtowanie terenu w formie naturalnego wąwozu. 

Na jej brzegu możemy zobaczyć urocze wierzby, teren jest wilgotny, miejscami rzeczka 

trochę wylewa się poza swoje koryto, co tylko dodaje swoistego uroku (patrz zdjęcie nr 8).    

Zdj ęcie nr 8 – Urocze wierzby w okolicy Barcic. 
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Zmierzając w kierunku widocznych zabudowań Barcic, zobaczymy jak rzeczka dochodzi 

prawie do samej drogi, która momentami wije się wśród zabudowań. Po dojściu do drogi 

asfaltowej, kierujemy się w  piaszczystą drogę, która odbiega w prawą stronę.  Z początku 

mijamy małe zagajniczki  sosnowe, później wchodzimy na odkrytą przestrzeń, gdzie po obu 

stronach widzimy rozległe łąki i pola.  Sama droga jest szeroka, piaszczysta, miejscami 

pokryta luźnym piaskiem, wygodna do pieszej wędrówki (patrz zdjęcie nr 9).    

Zadrzewień praktycznie nie zobaczymy, tylko występujące od czasu do czasu pojedyncze 

drzewka.  

Zdj ęcie nr 9 – Droga odchodząca od Barcic w kierunku Jackowa Górnego.  

 

Podążając wśród pól, droga wznosi się, teren robi się lekko pagórkowaty, nasza droga wije się 

wśród pól. W pewnym momencie dojrzymy w odległości około 2  km  po lewej stronie rzekę 

Bug.  Początek marca to termin rozpoczęcia nawożenia organicznego obornikiem, miałem 

okazję tego doświadczyć i dosłownie poczuć, gdyż zapach obornika towarzyszył mi przez 

dłuższy czas.  Początek marca to również początek śpiewów  skowronków na łąkach i polach, 

zachęcających samiczki do założenia skowronkowej rodziny. Idąc, w oddali zauważymy 

nieduży lasek brzozowy – sosnowy, do którego przez cały czas się zbliżamy. Dodam, iż 

pogoda zrobiła się całkiem wiosenna, śniegi poznikały z pól i łąk, rolnicy nieśmiało 
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rozpoczęli prace polowe. W międzyczasie dochodzimy do naszego zagajnika i skręcamy w 

lewą stronę w drogę, która kieruje się w jego głąb. Chwilę potem wychodzimy na małą 

łączkę, dochodzimy do jej skraju i skręcamy ponownie w lewą stronę. Po dojściu ponownie 

do skraju zagajnika, skręcamy ponownie w lewą stronę i wychodzimy tuż przy ambonie 

myśliwskiej, przy której  skręcamy w prawą stronę (patrz zdjęcie nr 10).       

Zdj ęcie nr 10 – Ambona myśliwska w okolicy Jackowa Górnego.  

 

Dalej podążamy skrajem lasu i kierujemy się na zachód w kierunku miejscowości Jackowo 

Górne.  Dojdziemy w pewnym momencie do rozstaju dróg, na którym jedna droga idzie w 

lewą stronę, druga podąża prosto. My kontynuujemy naszą wędrówkę, idąc prosto. Po 

kilkuset metrach nasza droga kieruje się pod kątem prostym w prawą stronę. My dalej 

idziemy prosto, wąską drogą trzymając się skraju lasu. Dodam, iż przez cały czas mamy po 

prawej stronie ścianę lasu, głównie złożonego z brzozy, sośniny  a po pewnym czasie i z  

dębów. Ściana lasu niebawem skończy się i wyjdziemy na otwartą  przestrzeń, w oddali 

widać także zabudowania Jackowa Górnego, do którego się kierujemy. Dodam, iż nasza 

droga urywa się w polu, jesteśmy zmuszeni przejść łąką aż do wsi (patrz zdjęcie nr 11).  

Warto dodać, iż w odległości około 1 km, widzimy po prawej stronie drogę nr 62, 

towarzyszącą nam przez dłuższą część drogi w okolicy Jackowa Górnego. Z ciekawostek  
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można podać, iż z tej miejscowości  pochodzi Jarosław Kalinowski, znany polityk Polskiego 

Stronnictwa Ludowego.    

Zdj ęcie nr 11 – Pola i łąki w okolicy Jackowa Górnego. 

 

Po dojściu do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo i po przebyciu około 50 metrów, skręcamy 

w lewą stronę w drogę piaskową, mijamy zabudowania rolnicze i wychodzimy ponownie na 

rozległy teren rolniczy. W oddali widzimy las sosnowy, po obu stronach luźno porozrzucane 

drzewa, nasza droga wije się wśród pól. Warto uważnie się przyglądać po obu stronach drogi, 

gdyż być może dostrzeżemy stadko saren. Ja zobaczyłem stado liczące  kilkanaście sztuk, 

również młode sarenki zwane koźlątkami.  

Poniżej krótki opis tego gatunku, sądzę, ze warto się zapoznać, gdyż wędrując po polach i 

lasach, pewnie nie raz będziemy mieli okazję spotkać te sympatyczne zwierzęta.  

Sarna europejska  – ssak parzystokopytny (wspólną cechą zwierząt parzystokopytnych jest obecność 

racic, dwóch wyraźnie większych palców- trzeciego i czwartego), należący do rodziny jeleniowatych. 

Jest gatunkiem występującym bardzo licznie w  Polsce, szczególnie w zachodniej części kraju. Jak 

podaje Wikipedia, obecnie obok populacji leśnej, dla której siedliskiem są rzadkie lasy liściaste i 

mieszane, wykształciła się również populacja polna, która przystosowała się do życia w  na otwartych 

terenach uprawnych, łąkach a nawet ogrodach.  Sarna jest zwierzęciem średniej wielkości, może 
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występować w różnym umaszczeniu sierści (sukni) z białą lub żółtawą plamą  (lustrem) - patrz zdjęcie 

nr 12. 

Zdj ęcie nr 12 – Sarny europejskie 

Zdj ęcie autorstwa Nickshanks (Wikipedia)  

 

Samiec sarny to kozioł, samica to koza, młode to koźlątka. W okresie od późnej jesieni do wiosny 

sarny żyją w stadach od kilku do kilkudziesięciu osobników. Później te stada (rudle) dzielą się na 

mniejsze stada.  Zagrożeniem dla saren są ataki drapieżników (wilk, ryś i niedźwiedź) oraz coraz 

częściej wałęsające się  psy. Szczególnie młode są narażone na niebezpieczeństwa. Dlatego sarny 

(podobnie jak wiele gatunków jeleniowatych) wykształciło strategie obronną, polegającą na tym, że 

koźlęta sarny w pierwszych dniach życia, nie mają własnego zapachu. Dzięki temu nawet psy 

myśliwskie nie mogą ich wyczuć. Dodatkowym mechanizmem, pozwalającym zminimalizować 

zagrożenie jest pozostawienie koźląt tuż po porodzie i ograniczenie kontaktów do minimum. W 

przypadku znalezienie koźląt w lesie, nie należy ich dotykać i tym bardziej zabierać w przekonaniu, ze 

zostały porzucone przez matkę.  

Sarny odżywiają się głównie roślinami zielonymi, w mniejszej ilości liśćmi i pędami drzew i krzewów. 

Charakterystyczne jest to, że zjadają one wybiórczo tylko niektóre rośliny, kierując się ich smakiem i 

zapachem w odróżnieniu od jeleni i danieli.  

Dotyczy to populacji sarny leśnej, jeśli chodzi o sarnę polną w pokarmie przeważają rośliny uprawne. 

Ciekawostką  jest to, że wbrew temu co się powszechnie uważa, sarna wcale dobrze nie widzi. Obraz 

powstający w jej oku jest nieostry i zniekształcony. Dobrze zauważa przedmioty będące w ruchu. 

Najbardziej wyostrzonymi zmysłami sarny są węch i słuch.  Warto wspomnieć w kilku zdaniach o 

okresie godowym saren. Ruja rozpoczyna się w połowie lipca i trwa około jednego miesiąca. Ciekawe 

jest to, że w okresie listopada i grudnia może wystąpić druga ruja  u tych samic, które nie zostały 
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zapłodnione w lecie. W przeciwieństwie do jeleni, ruja u saren ma charakter monogamiczny tj. samiec 

w ciągu kilkudniowego okresu rui u samicy, kilkukrotnie pokrywa wyłącznie jedną samicę, w tym 

czasie nie interesuje się innymi samicami. Dopiero po zakończeniu rui u samicy, zaczyna interesować 

się inną rujną samicą i odbywa następne gody. Na zakończenie warto dodać, że w  zależności od 

momentu zapłodnienia długość ciąży może być różna i tak u saren zapłodnionych latem trwa prawie 

10 miesięcy,  w przypadku zapłodnienia zimowego  może trwać ok. 4,5 miesiąca. Dlatego rozród 

odbywa się w tym samym okresie (od maja do czerwca). Dzieje się tak dlatego, że u saren 

zapłodnionych latem przez pierwsze pięć miesięcy występuje zjawisko tzw. ciąży przedłużonej 

(utajonej). Przez ten czas rozwój zarodka zahamowany jest na około 150 dni (Źródła tekstu na końcu 

opisu).      

 Im dalej idziemy, zauważymy, że teren zaczyna robić się pagórkowaty. Nasza polna droga w 

dalszym ciągu wije się pośród pól i łąk. Po dojściu do miejsca, gdzie nasza droga dzieli się na 

dwie, przy czym jedna skręca w  lewą stronę, druga w prawą. My zgodnie z naszą mapą, 

skręcamy w lewą stronę. Po około 100 metrach dojdziemy do ponownego rozejścia się dróg. 

Miejsce to jest charakterystyczne, ze względu na trzy duże głazy, leżące przy drodze. Nasza 

dalsza droga biegnie w prawą stronę. Dojdziemy do lasu sosnowego, gdzie idziemy  następnie 

jego skrajem, mijając las po lewej stronie. Las suchy, w którym dominują wysokie sosny, jest 

bardzo przyjemny do wędrówki (patrz zdjęcie nr 13). 

Zdj ęcie nr 13 – Suchy las sosnowy w okolicy Janek. 
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Zagłębiając się dalej w las, nasza droga z drogi polnej przechodzi w drogę leśną. Niedługi 

czas potem ponownie dochodzimy do drogi poprzecznej, na której skręcamy  w lewą stronę.  

Nieopodal powinniśmy zobaczyć po prawej stronie małą ambonę myśliwską w formie 

niezadaszonego siedziska. Tuż po wejściu na drogę, odchodzącą w lewą stronę, zauważymy 

nieopodal drogi również trzy głazy.  Idziemy terenem wzniesionym, w dole po prawej stronie 

widzimy także zadrzewienia leśne, nasza droga już po raz któryś rozdziela się, idziemy prawą 

stroną, gdzie schodzimy łagodnym zejściem. W oddali zauważymy urocze wierzby, teren ze 

względu na swój pagórkowaty charakter  wydaje się terenem ciekawym i urozmaiconym. 

Myślę, że w sezonie letnim teren  jest bardzo ładny, z powodu dużej ilości wierzb. Idąc i 

podziwiając mijany  krajobraz z pewnością zauważymy po prawej stronie grupkę czterech 

wierzb (patrz zdjęcie nr 14). 

Zdj ęcie nr 14 – Grupa tajemniczych wierzb w okolicy Janek. 

Powoli dochodzimy do miejscowości Janki, a dokładnie do drogi asfaltowej, prowadzącej do 

Barcic. W prawo odchodzi droga do Popowa, my skręcamy w lewą stronę w stronę 

wspomnianych już wcześniej Barcic.  
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Przechodzimy przez miejscowość Janki, jak widać na mapie, powinien znajdować się  w tej 

miejscowości Dom Młynarza, niestety nawet mieszkaniec  Janek nic nie wiedział o tej 

lokalnej atrakcji. Za atrakcję, którą mijam po drodze niewątpliwie można uznać rzekę  Bug, 

która płynie w  odległości około 200-300 metrów.  Dodam, też iż rzece towarzyszą duże 

rozlewiska, woda podchodzi aż pod samą drogę asfaltową, która na szczęście jest zbudowana 

na podwyższeniu  (patrz zdjęcie nr 15). 

Zdj ęcie nr 15 – Rozlewisko rzeki Bug w miejscowości Janki. 

 

Dochodzimy do końca miejscowości Janki, no cóż jak widać wiele nie można powiedzieć o 

tej miejscowości. Wieś rozłożysta, idąc główną drogą można zauważyć, że wiele domów ma 

charakter letniskowy, co nie dziwi szczególnie, ze względu na bliskość rzeki Bug. Dodam, iż 

miejscowość Janki została założona w XV wieku, początkowo była to wieś  rozdrobniona, 

podzielona na wielu drobnych  szlachciców, którzy sami uprawiali swoją ziemię. Dopiero na 

początku XIX wieku zubożała szlachta zaczęła wyprzedawać swoją ziemię i powstał tu 

niewielki folwark oraz wieś chłopska. W późniejszym  czasie ziemię dworską uwłaszczono i 

powstało  szereg gospodarstw rolnych. Wracając na naszą trasę, w pewnym momencie 

zobaczymy oznaczenia niebieskiego szlaku turystycznego i zielonego szlaku  konnego.  
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Następna mijana miejscowość to Jackowo Dolne. Tu z kolei pojawiają się oznaczenia 

zielonego szlaku rowerowego, którego  na załączonej przeze mnie mapie nie widać. Musi to 

być jak się domyślam, nowy szlak. Po prawej stronie przez cały czas towarzyszy nam rzeka  

Bug, która o tej porze wytworzyła wiele rozlewisk. Ciekawostką jest to, że na początku marca 

na rozlewiskach znajdowało się mnóstwo ptaków, niestety ze względu na położenie słońca, 

nie miałem możliwości dokładnego przyjrzenia się i rozpoznania poszczególnych gatunków.   

Idąc oprócz panoramy nadbużańskiej, możemy też zobaczyć kapliczkę przydrożną z 1937 

roku. Teren po lewej stronie też jest warty obejrzenia, ze względu na jego pagórkowaty 

charakter, pomimo, że obejmuje głównie pola i łąki (patrz zdjęcie nr 16). Po drodze mijamy 

również po prawej stronie ładny, drewniany dom – to gospodarstwo agroturystyczne „Pod 

wierzbami”.   

Zdj ęcie nr 16 – Ładny dla oka pagórkowaty krajobraz Jackowa Dolnego. 

 

Powoli żegnamy Jackowo Dolne, wieś typowa dla tego regionu, warto również dodać, iż po 

prawej stronie mijałem budowane od podstaw  gospodarstwo turystyczne  z nastawieniem na 

hodowlę koni.  Kolejna miejscowość to  miejscowość Barcice.  Sądzę, iż warto poświęcić tej 

miejscowości trochę czasu za sprawą dosyć znanego  zabytku jakim jest drewniany kościółek, 

wybudowany w połowie  XVIII wieku (patrz zdjęcie nr 17). 
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Zdj ęcie nr 17 – Drewniany kościół pw. Św. Stanisława Biskupa w Barcicach. 

 

Barcice  oraz  zabytkowy drewniany kościół – miejscowość należąca do bardzo starych osad. 

Pierwsze informacje pisane pochodzą z 1185 r. kiedy to jeden z ówczesnych wojewodów podarował 

wieś kościołowi Najświętszej Marii Panny w Płocku. Od tego czasu Barcice należały do dóbr 

kościelnych. Ze względu na pomyślny rozwój osady, władze kościelne postanowiły utworzyć tu parafię. 

Wokół Barcic znajdował się duży obszar dóbr kościelnych, który ulegał zagospodarowaniu i właśnie 

Barcice miały stać się centrum tego obszaru. Stąd w 1390 r. powstała parafia w Barcicach. Dobra 

kościelne opisane powyżej należały do sióstr Norbertanek Płockich, których dobra były porozrzucane 

po Mazowszu a w tej okolicy należały do nich tylko: Somianka, Płudy, Barcice, Wólka 

Somiankowska. Warto wspomnieć, iż wsie należące do kościoła były dobrze zarządzane a obciążenia 

chłopów były równie ciężkie jak w dobrach prywatnych.  

Drewniany kościół w Barcicach został ufundowany przez proboszcza klasztoru Sióstr Norbertanek tj. 

Mateusza Kamieńskiego  i wybudowany w 1758 r.  Jak możemy wyczytać na stronie www.urden.pl  

stronie poświęconej m.in. drewnianych budynkom sakralnym, kościół w Barcicach  należy do 

piękniejszych tego typu budowli na Mazowszu. Pierwotnie  kościół pokryty był strzechą. Później 

zmieniono strzechę na gonty (dach w formie drewnianych deseczek), czego się dzisiaj nie spotyka na 

Mazowszu (patrz zdjęcie nr 18).   

     



 19

Zdj ęcie nr 18 –  Boczna część kościoła w Barcicach. 

 

Obok kościoła stoi czworoboczna drewniana dzwonnica z 1768 r, podobnie jak kościół pokryta 

gontowym  dachem. W środku dzwonnicy wisi 150 kg dzwon odlany przez gdańskiego ludwisarza w 

roku 1656 r. Jako ciekawostkę mogę podać, iż właśnie w tym małym kościółku w Barcicach odbył się 

epizod ślubu, który można zobaczyć w filmie Andrzeja Wajdy  „Lotna”.  Jak z kolei możemy wyczytać 

na stronie viscobar.cba.pl, kościół w Barcicach  jest najstarszym budynkiem w całym powiecie 

wyszkowskim, jest obiektem niezwykle cennym. W dawnej pięciostopniowej klasyfikacji, jako 

stosowano do oceny zabytków ten kościółek otrzymał status zabytku klasy zerowej, obejmujący 

najcenniejszą pamiątkę. Później zaniechano tej oceny, gdyż zaczęto uważać, ze każdy zabytek jest 

równie cenny. Odwiedzając ten zabytek, warto zwrócić uwagę na plac otoczony granitowymi głazami, 

pośrodku którego stoi jedna z ciekawszych drewnianych kapliczek słupowych, pochodząca z XVIII 

wieku. Na zakończenie tego krótkiego opisu dodam, że parafię z Barcic do Somianki przeniesiono w 

1948 r. Natomiast w 1998 r. kościół został poddany kompleksowym  pracom konserwatorskim (Źródła 

tekstu na końcu opisu).      

Po zwiedzeniu kościoła w Barcicach udajemy się dalej drogą asfaltową w kierunku Somianki. 

Tablica informacyjna pokazuje nam odległość 3,7 km. I tu czeka nas niespodzianka. Otóż 

szlak czarny turystyczny, którym jak sądziłem podążałem przez dłuższy czas,  pojawił nam 

się na jednym ze słupów. Oznacza to, że fragment mapy, który załączyłem na stronie 
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tytułowej jest już nieaktualny, otóż szlak czarny wiedzie drogą asfaltową, którą właśnie 

podążam  i prowadzi wprost do Somianki.  Dlatego też, przemierzając dzisiejszą trasę  nie 

zobaczyłem ani razu oznaczenia tego szlaku aż do tej chwili. Opuszczamy miejscowość 

Barcice i wchodzimy do miejscowości Jasieniec.  Podążamy w dalszym wygodną drogą 

asfaltową, po prawej stronie w odległości około 200 metrów widzimy szereg zabudowań i w 

oddali również ścianę lasu somiankowskiego. Po lewej stronie zauważymy w oddali  skarpę,  

u podnóża której wędrowałem wcześniej. Ze swojej strony proponuję w  dogodnym 

momencie skręcić w którąś  dogodną drogę polną w kierunku w/w skarpy i już tą samą drogą, 

którą przemierzaliśmy rano (przez cmentarz) udać się z powrotem do parkingu przy kościele, 

gdzie zostawiliśmy samochód. Zaoszczędzi nam to czasu, gdyż kontynuując wycieczkę drogą 

asfaltową aż do samej Somianki, z pewnością będziemy zmuszeni dokładać drogi, żeby 

dostać się do samochodu.   

To tyle jeśli chodzi o dzisiejszą wycieczkę, mam nadzieję, że pogoda dopisała.  Mam też 

nadzieję, że dzisiejsza wycieczka podobała się, pozostanie na długo w pamięci.  
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