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Wycieczka nr 19 

POPOWO KOŚCIELNE – POPOWO PARCELE – 

KANIA POLSKA – CUPEL – ŁACHA – POPOWO 

KOŚCIELNE 

Dystans:  ok. 18-19  km  

Rodzaj wycieczki: piesza 

Stopień trudności:  niski 

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 Popowo Kościelne, 

miejscowości położonej około 20 km na wschód od Wyszkowa. Tak jak ostatnio, samochód 

najlepiej pozostawić na parkingu w pobliżu kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny. Wycieczkę możemy zacząć od  odwiedzenia kilku ciekawych zabytków, znajdujących 

się w tej miejscowości. Jednakże tytułem wstępu, poniżej umieściłem garść informacji o 

historii Popowa, które wynalazłem w internecie. Sądzę, iż z pewnością przydadzą się przed 

zwiedzaniem. Oczywiście na końcu Opisu, przedstawiam linki źródłowe do stron, gdzie 

można rozszerzyć zasób informacji o tym ciekawym regionie naszego kraju.   

Popowo Kościelne – miejscowość należąca do bardzo starych miejscowości, została wspomniana w 

dokumencie z 1378 r., w którym wskazano tą miejscowość, jako płacącą dziesięcinę na rzecz kościoła 

w  Wyszkowie. Prawdopodobnie nazwa pochodzi od słowa pop, oznaczającego prawosławnego 

księdza. Właścicielami wsi byli Popowscy, którzy mieszkali tu do połowy  XVIII wieku. Jak możemy 

wyczytać w artykule Historia gminy Somianka z oficjalnej  strony internetowej Urzędu Gminy 

Somianka  (link przedstawiłem na końcu Opisu), przez wieki Popowscy stali się ubogą szlachtą, której 

nie było stać na finansowanie popowskiej  kaplicy ani księdza. Dodam, że kaplica w Popowie została 

wzniesiona w 1665 r. jako filia parafii w Serocku .W  1720 r. kaplica została rozbudowana przez 

ówczesnego właściciela wsi tj. Gabriela Popowskiego. W drugiej połowie XVIII wieku, część Popowa 

została kupiona przez Michała Kozłowskiego. Niedługo potem kupił także resztę wsi i stał się 

właścicielem całej wsi oraz gruntów w okolicznych dobrach. Właśnie jego staraniom zamieniono 

miejscową kaplicę na kościół parafialny około 1768 r. Ciekawostką jest to, że około 1781 r. oprócz 

stałych mieszkańców notowano tu około 130 Żydów. Tak duża liczba Żydów mogła świadczyć, że był 

to jakiś ośrodek handlowy, który na początku XIX wieku podupadł. Tamtejsi Żydzi wyemigrowali do 

Pułtuska.  

Na początku XIX wieku dobra Popowa należały do rodziny Skarżyńskich. W XVIII i XIX wieku rodzina 

ta doszła do dużego majątku i nabrała wielkiego znaczenia. W pierwszej połowie XIX wieku Popowo 

było dużym majątkiem ziemskim. Z kolei na przełomie XIX i XX wieku, Popowo stało się znaczącym 

ośrodkiem handlu i usług. Znowu zamieszkali tu Żydzi (Źródło tekstu na końcu opisu).      

 

 To tyle tytułem wstępu.  Zwiedzanie Popowa Kościelnego możemy zacząć od 

odwiedzenia kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (patrz zdjęcia nr 1, 2). 

Kościół Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym – obecny kościół został wybudowany przez ks. Jana 

Krzyżewskiego w latach 1900-1906 r. według projektu J.P. Dziekońskiego, słynnego w owych czasach 

architekta, który zaprojektował kilkadziesiąt budynków sakralnych w całej Polsce. Warto dodać, iż 

fundatorami kościoła byli: miejscowy dziedzic Stanisław Skarżyński wraz z żoną oraz rodzice 

budowniczego kościoła, państwo Krzyżewscy. Sądzę, iż warto odwiedzić tą świątynię, ze względu na 

występujące w nim zabytkowe elementy: dwa ołtarze boczne z 1739 r, podziemne groby fundatorów 

kościoła, oraz słynny obraz Matki Boskiej Popowskiej.  
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Dodam, że odwiedziłem wnętrze kościoła 

około godziny 15.00, ku mojemu zdziwieniu, 

kościół był otwarty. Kilka razy spotkałem się  

z przypadkami otwierania kościołów tylko na 

czas mszy. Warto wspomnieć kilka słów o 

obrazie Matki Boskiej Popowskiej (patrz 

zdjęcie nr 3).   

Obraz Matki Boskiej Popowskiej – przyciągał 

liczne rzesze pielgrzymów do Popowa. Podstawą 

kultu maryjnego były XVII wieczne ludowe 

podania przedstawiające objawienie Matki Bożej. 

Jak można wyczytać na stronie internetowej 

parafii Popowo, Matka Boża przekazała prośbę o 

wybudowanie świątyni miejscowemu dziedzicowi 

poprzez usta ubogiej kobiety. Dowodem  

Zdj ęcie nr 1  - Kościół pw. Narodzenia  NMP w Popowie Kościelnym (widok z przodu) 
 

Zdj ęcie nr 2  - Kościół pw. Narodzenia  NMP w Popowie Kościelnym (widok od strony cmentarza) 
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prawdziwości objawienia miała być śmierć tej kobiety w miesiąc po objawieniu. Po spełnieniu się 

maryjnego proroctwa do Popowa zaczęli przybywać liczni pielgrzymi. Pierwsza informacja o 

obecności obrazu Matki Boskiej Popowskiej w 

głównym ołtarzu pochodzi z 1720 r. , jednakże 

kult Matki Boskiej rozwinął się znacznie 

wcześniej. Mogą o tym świadczyć liczne wota, 

które w ty  roku były już zawieszone  przy obrazie 

w podziękowaniu za otrzymane łaski. Warto 

wspomnieć również postać wieloletniego 

proboszcza w Popowie, ks. Zdzisława 

Mączyńskiego, który przez wiele lat krzewił kult 

Matki Boskiej (1952 r – 1981 r.), dlatego też 

kościół w Popowie nazywał Sanktuarium. Grób 

ks. Mączyńskiego można obejrzeć na pobliskim 

cmentarzu, na płycie którego polecił on wypisanie 

następującego napisu: ks. Zdzisław Mączyński 

(…) czciciel Matki Bożej Popowskiej, autor 

monografii tegoż Sanktuarium (Źródło tekstu na 

końcu opisu).       

Zdj ęcie nr 3  - Obraz Matki Boskiej Popowskiej 

Źródło:  http://lubczasopismo.salon24.pl    

 

Po obejrzeniu kościoła możemy jeszcze rzucić okiem na pobliską plebanię (patrz zdjęcie nr 

4).  Plebania jest trochę schowana za drzewami, znajduje się na lewo, po drugiej ulicy,  stojąc 

przodem do kościoła.  

Plebania w Popowie Kościelnym  – jak czytamy na stronie internetowej parafii Popowo, budynki 

plebanii zostały wybudowane przez 

ówczesnego właściciela Popowa tj. Edmunda 

Skarżyńskiego w 1838 r. Zamysłem dziedzica 

było to, żeby jego syn, Seweryn , po ukończeniu 

studiów seminaryjnych objął posadę 

proboszcza tutejszej parafii. Jednakże 

ostatecznie Seweryn nie został księdzem, a 

proboszczem został jego kolega z seminarium 

Leon Kołakowski.  

 

   Zdjęcie nr 4  - Zabytkowa plebania w Popowie Kościelnym. 

   Zdjęcie autorstwa perens25 (Wikimedia Commons) 
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Kolejnym miejscem wartym zobaczenia jest, położony w pobliżu kościoła cmentarz 

rzymskokatolicki, który został założony w 1848 r. Warto wspomnieć, iż pierwszy cmentarz w 

Popowie, na którym dokonywano pochówków znajdował się na dziedzińcu drewnianego 

kościoła. Zwiedzając obecny cmentarz, zauważymy wybudowaną w 1848 r. tuż przy 

głównym wejściu , kaplicę rodzinną Skarżyńskich (patrz zdjęcie nr 5).  

Zdj ęcie nr 5  - Kaplica rodzinna Skarżyńskich z 1848 r. na cmentarzu w Popowie Kościelnym. 

 

Na cmentarzu obok nowszych nagrobków, możemy 

znaleźć także starsze (patrz zdjęcie nr 6). W niewielkiej 

odległości od cmentarza katolickiego znajduje się także 

symboliczny cmentarz żydowski (kirkut),  który również 

warto zobaczyć (patrz zdjęcie nr 7).  

Cmentarz żydowski w Popowie Kościelnym – znajduje się na 

niewielkim wzgórzu około 100 metrów za cmentarzem 

rzymsko-katolickim. Jak czytamy na stronie www.sztetl.org.pl, 

nie jest znana dokładna data założenia tego cmentarza. 

Prawdopodobnie nastąpiło to na przełomie  XVIII i XIX 
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wieku. Obecnie na szczycie wzniesienia, można znaleźć nieliczne dziś nagrobki (macewy), wykonane w 

większości z prostych kamieni granitowych z napisami w języku hebrajskim. Najstarszy z około 10 

zachowanych nagrobków pochodzi z 1825 roku. Oprócz nagrobków, zachował się także ziemny okop, 

stanowiący prawdopodobnie granicę cmentarza. Warto dodać, że od 1986 r. nekropolia wpisana jest 

do rejestru zabytków.  

Zdj ęcie nr 7  - Cmentarz żydowski w Popowie Kościelnym.  

 

Szperając w internecie w poszukiwaniu informacji na temat kirkutu w Popowie Kościelnym, trafiłem 

na artykuł w wydaniu internetowym „Nowego Wyszkowiaka”, przedstawiającego ucznia z 

miejscowości Popowo Parcele, Bartka Kostrzewę, który interesuje się historią swojego regionu. Link 

do artykułu, umieściłem na ostatniej stronie  Opisu. Dowiadujemy się z niego, że Żydzi stanowili 

nawet do 40% mieszkańców Popowa. Według relacji prababci Bartka, zwłoki owinięte w całun, 

grzebane były w pozycji siedzącej, niektórzy mieli ze sobą garnek kaszy. Po zakończeniu pochówku, 

uczestnicy szybko zbiegali z górki, bo był przesąd, ze kto ostatni zejdzie ze wzgórza, ten pierwszy tu 

wróci (Źródło tekstu na końcu opisu).      

   

Po odwiedzeniu zabytków Popowa Kościelnego, zmierzamy w kierunku  sąsiedniej 

miejscowości tj. Popowo Parcele. Droga prowadzi początkowo przez zabudowania Popowa 

Kościelnego drogą asfaltową, wygodną do pieszej wędrówki. Dochodzimy do krzyżówki 
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dróg, w prawą stronę odchodzi droga w kierunku trasy nr 62, którą przyjechaliśmy do 

Popowa. My kontynuujemy naszą wędrówkę prosto. Na jednym ze słupów energetycznych 

zauważymy początek zielonego szlaku konnego im. prof. Ludwika Maciąga (znanej w 

regionie postaci, którą przedstawiłem w Opisie wycieczki nr 16). W pewnym momencie 

dochodzimy do miejsca, gdzie po lewej stronie szosy mamy wyeksponowane miejsce z 

widokiem na panoramę nadbużańską. Rzeka Bug płynie w oddali, w czasie mojej wędrówki 

rozlewiska rzeczne sięgały aż do samej szosy (patrz zdjęcie nr 8). 

Zdj ęcie nr 8  - Widok na rozlewisko nadbużańskie w Popowie Kościelnym. 

Po krótkiej chwili, kiedy możemy poobserwować krajobraz nadbużański oraz przyrodę, 

związaną z rzeką Bug,  podążamy dalej w kierunku Popowa Parceli. Chodnik, po którym 

zmierzamy wkrótce się skończy. Popowo Kościelne również się kończy, wchodzimy do 

Popowa Parcele. Tu także bierze początek zielony szlak rowerowy.  Miejscowość bardzo 

ładna, urokliwa, pewnie za sprawą zadbanych zabudowań i działek. Domy mieszkalne, te 

całoroczne jak i letniskowe zlokalizowane na dużych obszarowo działkach w pewnym 

oddaleniu od naszej szosy. To wszystko  sprawia, że cała miejscowość wyróżnia się estetyką, 

przestronnością i atrakcyjnym wyglądem. Nasza wędrówka przebiega ulicą Nadbużańską, 

która w tym miejscu właśnie się zaczyna.   Powoli zabudowania Popowa Parcele się kończą,  

w oddali widać las sosnowy, rosnący po obu stronach drogi, do którego się zbliżamy. 
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Niespodziewanie mijamy po lewej stronie zakład karny o charakterze półotwartym i otwartym 

dla mężczyzn. Kiedy miniemy teren zakładu karnego, zauważymy, że po lewej stronie ciągnie 

się wysokie ogrodzenie, za którym widać zadrzewienia leśne. Jest to teren Ośrodka 

Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Parcelach, funkcjonujący na dawnym terenie parku 

krajobrazowego, otaczającym zabytkowy pałac Skarżyńskich. Niestety nie udało mi się 

dostać w pobliże pałacu, żeby zrobić parę zdjęć. na portierni powiedziano mi, że na terenie 

Ośrodka obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych.  Poniżej przedstawiam zdjęcie 

pałacu, znalezione w  internecie oraz krótki opis w/w zabytku  (patrz zdjęcie nr 9).  

Zdj ęcie nr 9  - Dawny pałac Skarżyńskich w Popowie Parcelach 
Zdj ęcie autorstwa perens25 (Wikimedia Commons) 
 

Pałac w Popowie Parcelach – XIX wieczny pałac w stylu neogotyckim. Obecnie właścicielem jest 

Ministerstwo Sprawiedliwości, a wykorzystywany jest jako Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby 

Więziennej. Pałac, jak możemy wyczytać w internecie, został wybudowany przez Edmunda 

Skarżyńskiego. W przeszłości stanowił siedzibę rodziny Skarżyńskich. Na stronie internetowej 

www.przystanekpolska.vel.pl (dokładny link podaję na końcu opisu), możemy  znaleźć sporo zdjęć, 

ukazujących piękno tego zabytku. Pałac został zniszczony w latach 1935-1945 r. Potem dwukrotnie był 

remontowany. Wokół pałacu znajduje się park krajobrazowy z pierwszej połowy XIX wieku.   
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Na wysokości bramy głównej, prowadzącej do Ośrodka (ze szlabanem), widzimy, że droga 

zakręca pod kątem prostym w prawą stronę. Od niej odchodzą w głąb lasu po lewej stronie 

dwie mniejsze drogi, oznaczone jako ulice: Sosnowa i Świerkówka. My podążamy ulicą 

Sosnową, prowadzącą wzdłuż siatki ogrodzeniowej Ośrodka (patrz zdjęcie nr 10). 

Zdj ęcie nr 10  - Ulica Sosnowa  w Popowie Parcelach. 

 

Droga jak widać na powyższym zdjęciu, droga jest  piaskowa lecz wygodna do pieszej 

wędrówki.  Przez pewien czas po prawej stronie widzimy wyłącznie zakrzaczenia, jednakże 

wkrótce ustąpią one zabudowaniom letniskowym. Nasza droga skręca w prawą stronę pod 

dosyć ostrym kątem. Po lewej stronie drogi przez cały czas towarzyszą nam tereny parku 

krajobrazowego, w oddali z pewnością zobaczymy także część pałacu Skarżyńskich. Przez 

cały czas podążamy ulicą Sosnową, w międzyczasie Ośrodek został za nami, od tego 

momentu pojawiły się zabudowania letniskowe, które towarzyszyć nam będą przez dłuższy 

czas po obu stronach drogi. Następnym etapem naszej wędrówki, będzie dojście do wału, 

znajdującego się w dolinie rzeki Bug.  Dalszą drogę będziemy przemierzać wałem, co 

umożliwi nam obserwację tego ciekawego terenu z pewnej wysokości. Dodam, że ulica 

Sosnowa przez cały czas ciągnie się przy wale przeciwpowodziowym (patrz zdjęcie nr 11). 
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Zdj ęcie nr 11  - Wał przeciwpowodziowy w okolicy Popowa Parcele. 

 

Po wejściu na wał, kierujemy się w prawą stronę. W oddali  po lewej stronie widzimy  rzekę 

Bug oraz dosyć znaczne rozlewiska. Dodam, iż roślinność, którą mijamy składa się  z 

gatunków, preferujących tereny wilgotne np. wszędobylska olsza czarna. Po drugiej stronie 

przez cały czas towarzyszą nam zabudowania letniskowe. Idąc zauważymy, że woda 

przybliżyła się na nieznaczną odległość od wału. Zauważymy również, że właściwe koryto 

rzeki Bug, umiejscowione jest znacznie dalej na lewo (około 500-700 metrów), a to co nam 

towarzyszy przy samym wale, to coś w rodzaju starorzecza (patrz zdjęcie nr 12).   

Droga, którą się poruszamy jest wygodna, jest wydeptana zapewne przez rzesze 

spacerowiczów, co jakiś czas napotykamy tylko bariery, uniemożliwiające poruszanie się 

samochodem po wale. Powoli dochodzimy do miejsca, w którym to nasze „starorzecze” lub 

odnoga Bugu, wpada do właściwej rzeki. Domki letniskowe, które mijaliśmy od dłuższego 

czasu po prawej stronie, oddaliły się od wału. Ich miejsce zastąpiły łąki i pola, oddzielone od 

wału pasem zadrzewienia.  Wędrując, z pewnością zauważymy wyróżniające się na tle innych 

roślin, czerwone łodygi wierzby purpurowej zwanej wikliną.    
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Zdj ęcie nr 12 -  „Starorzecze” nadbużańskie w okolicy wału przeciwpowodziowego  k/ Popowa Parcele. 

 

W dalszym ciągu wędrujemy wałem przeciwpowodziowym. Przez moment wydaje się, jakby 

rzeka Bug miała zbliżyć się do wału, lecz po pewnym czasie okazuje się, że ponownie 

pojawiają się znaczne rozlewiska, sięgające aż do wału. Uniemożliwia to skutecznie 

przedostanie się w pobliże rzeki, zamiast tego jesteśmy zmuszeni na dalszą wędrówkę wałem, 

co niewątpliwie dodaje uroku wycieczce. Mamy okazję podziwiać krajobraz nadbużański z 

wysokości około 3-4 metrów.  Im dłużej idziemy, zauważymy, że rzeka  Bug przybliżyła się 

na odległość około 200 metrów. Pojawiły się szuwary, które zastąpiły zakrzaczenia 

wierzbowe  (patrz zdjęcie nr 13).  Warto uważnie obserwować rzekę, można zauważyć 

ciekawe gatunki ptaków. Ja zobaczyłem cztery czaple siwe, które poderwały się do lotu, 

kiedy mnie spostrzegły. Po prawej stronie miniemy duży zbiornik wodny, jest to pompownia 

wody w  Popowie.  Bug zbliżył się prawie do wału, zauważymy również dużą ilość małych 

wysepek. Warto uważnie się im przypatrywać, ze względu na gatunki ptaków, które można na 

nich spotkać.  W międzyczasie zauważymy również, że wał się skończył, jego funkcję 

przejęła droga piaskowa, utwardzona, bardzo wygodna do pieszej jak i rowerowej wędrówki. 
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Zdj ęcie nr 13  - Trzcinowiska nadbużańskie w okolicy Popowa Parcele.  

Przed nami miejscowość Kania Polska,  typowa letniskowa miejscowość, nastawiona na 

turystów. Droga z piaszczystej zrobiła się asfaltowa (patrz zdjęcie nr 14).    
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Zgodnie z mapą, którą zamieściłem na tytułowej stronie Opisu, zauważymy oznaczenie 

niebieskiego szlaku rowerowego, którym teraz będziemy podążać.  Idąc pieszo, poczułem 

nieodpartą ochotę przejażdżki rowerowej. Jestem przekonany,  że następna wycieczka będzie 

typowo rowerową wycieczką. Idąc przez miejscowość Kania Polska, możemy spostrzec, że 

charakter miejscowości nie jest do końca typowo letniskowy. Pośród licznych zabudowań 

zauważymy również zabudowania rolnicze. Dochodzimy do miejsca, gdzie w prawo odchodzi 

droga asfaltowa, jak widać na mapie, prowadząca do drogi nr 62 (na którą zresztą i my 

później trafimy). My podążamy dalej prosto, zgodnie z oznaczeniami niebieskiego szlaku 

rowerowego. Opuszczamy miejscowość Kania Polska, trzymając się  rzeki Bug. W miejscu 

tym warto sięgnąć po lornetkę, gdyż jak z pewnością zauważymy, okolice te są licznie 

odwiedzane przez różne gatunki ptaków np. stadka tarczy nurogęsi. Warunki do obserwacji 

bardzo dobre, droga prowadzi przy samej rzece. Po prawej stronie mijamy kapliczkę z 2010 r. 

w formie krzyża.  Wchodzimy do miejscowości Nowa Kania, droga asfaltowa odchodzi w 

prawą stronę, my w dalszym ciągu podążamy prosto, ale ponownie wałem 

przeciwpowodziowym (patrz zdjęcie nr 15).    

Zdj ęcie nr 15  - Wał przeciwpowodziowy w miejscowości Nowa Kania. 

Po prawej stronie wału, biegnie wąska, asfaltowa droga.  Biegnie tędy niebieski szlak 

rowerowy.  Droga oddzielona jest od wału pasem wysokich drzew (topole białe, brzozy), 
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które niewątpliwie dają cień jadącym nią rowerzystom.  Przez cały czas podążamy wałem, 

nieco wzniesionym. Rzeka Bug w tym miejscu nie ma jednolitego charakteru. Występuje na 

niej sporo wysepek. Zaczynają się rozlewiska (patrz zdjęcie nr 16).    

Zdj ęcie nr 16  - Niejednolity charakter rzeki Bug w miejscowości Nowa Kania. 

Powoli zbliżamy się do ujścia rzeki Bug do Narwi. Nie muszę dodawać, że znalezienie się 

przeze mnie w tym miejscu, było dla mnie dosyć ważną chwilą, ze względu na to, że rzeka 

Bug, którą darzę wielką sympatią, właśnie tutaj  kończy swój samodzielny byt.  Oczywiście 

od razu pojawił się pomysł, żeby odwiedzić miejsce, gdzie Bug zaczyna swój bieg  w formie 

małego źródła. Może kiedyś, jak sytuacja na Ukrainie trochę się uspokoi.  Wracamy do naszej 

wycieczki. Mijamy kolejną miejscowość na naszej trasie tj. Cupel.  Myślę, że mijane przeze 

mnie miejscowości Kania Polska, Nowa Kania, Cupel w sezonie wakacyjnym tętnią życiem, 

wszędzie występują domki letniskowe, co jakiś czas również mijam, zamknięte o tej porze 

roku, punkty gastronomiczne. Idąc wałem, zauważymy po prawej stronie, zbiornik wodny 

wyglądający jak jezioro, na mapie zaznaczono to miejsce i nazwano „Starym Bugiem” 

(patrz zdjęcie nr 17).    Podczas mojej wycieczki zauważyłem duże stadko kormoranów, 

stojących na jednej z wysepek.    
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Zdj ęcie nr 17  - Zbiornik wodny w miejscowości Cupel zwany „Starym  Bugiem”. 

 

Do ujścia Bugu do Narwi pozostało nam około 700-800 metrów.  Domki letniskowe po naszej 

prawej stronie, ustąpiły miejsca zdecydowanie terenom rolniczym z przewagą łąk i pastwisk. 

No i w końcu nastąpiła tak długo oczekiwana chwila,  otóż znajdujemy się bezpośrednio w 

miejscu, gdzie rzeka Bug łączy się z Narwią (patrz zdjęcie nr 18).   Jak widać na tym 

zdjęciu,  pogoda zaczęła się trochę psuć. Chmury zrobiły się ciemne, krótki czas po tym, 

zaczął padać grad. To co mogę zaproponować, to zrobienie sobie przerwy na posiłek w tym 

miejscu, co pozwoli na dokładną obserwację przyrody w okolicy ujścia rzeki Bug. To co 

zwróciło moją uwagę, to duża ilość mew śmieszek. Posilając się, miałem chwilę, żeby trochę 

się tym ptakom przyjrzeć bliżej. Poniżej zamieszczam garść informacji o tym gatunku. 

 

Mewa śmieszka – najliczniejszy gatunek ptaków w Polsce z rodziny mewowatych.  Posiada 

charakterystyczny wygląd (patrz zdjęcie nr 19), gdyż w szacie godowej wyróżnia się brązowo-czarną 

głową, białym spodem ciała i ogonem oraz czerwonymi nogami i dziobem. Trzeba pamiętać, że w 

szacie spoczynkowej głowa jest z kolei biała z szarymi plamkami. Dodam, że okres godowy trwa u 

śmieszki od marca do sierpnia a nawet czasami dłużej. Śmieszki są niewielkiego rozmiaru, podobne 
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rozmiarem do gołębi. Ważą około 200-300 gram. Można je spotkać niemal w całej Europie. Ponadto 

zasiedlają także znaczne obszary Azji.  

Zdj ęcie nr 18 -  Ujście rzeki Bug do Narwi w miejscowości Cupel. 

 

Trzeba pamiętać, że mewa śmieszka jest gatunkiem chronionym, pomimo, że wciąż jest gatunkiem 

średnio-licznym. Ornitolodzy zauważają, że coraz mniej ptaków odlatuje na zimę. Te, które pozostają 

trzymają się miejsc, gdzie woda nie zamarza np. przy 

ujściach ścieków do rzeki. Te, które odlatują na okres 

zimowy nie lecą daleko. Zimują na zachodnich wybrzeżach 

Europy nad Morzem Śródziemnym, Czarnym itd. Jeśli 

chodzi o zdobywanie pokarmu, śmieszki żywią się głównie 

owadami, chwytają je w powietrzu lub z powierzchni wody. 

Można je spotkać nad świeżo zaoranym polu, gdzie także 

poszukują owadów, jako źródła pokarmu. Powszechnie 

uważa się, że śmieszki spożywają ryby, na które polują nad 

wodami. Nie do końca jest to prawda. Dlatego, że nie 

potrafią nurkować, mogą jedynie zanurzyć głowę do szyi, 

Zdj ęcie nr 19  - Mewa śmieszka w locie 

Zdj ęcie autorstwa Karakal (Wikipedia) 
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dlatego ich pokarmem są głównie osłabione lub martwe ryby. Często je można spotkać na 

wysypiskach śmieci.  

Bardzo ciekawy opis śmieszki przedstawia p. Justyna Kubacka na portalu http://wislawarszawska.pl/ 

(link do artykułu umieszczam na końcu opisu). Możemy w nim wyczytać, że w latach 20 i 30 tych XX 

wieku w obecnych granicach Polski gnieździło się nie więcej niż 30.000 par i to głównie na Śląsku i 

Mazurach. Po II wojnie światowej, śmieszki stawały się coraz bardziej liczne, nie bez znaczenia był 

fakt, że wprowadzono ochronę tego gatunku m.in. zakazano wybierania jaj w celach konsumpcyjnych. 

W artykule tym, możemy również wyczytać, iż ilość par mew śmieszek na początku lat 90-tych 

osiągnęła 200-300 tysięcy. Na przełomie XX i XXI wieku, zauważa się spadek liczebności tego gatunku 

w Polsce, a ornitolodzy szacują liczbę śmieszek na około 90 tysięcy par. Jednym z zagrożeń 

czyhających na śmieszki, są znane wszystkich meszki, których ataki powodują porzucanie przez 

dorosłe ptaki wysiadywanie jaj lub śmierć osłabionych pogryzieniami piskląt. Oczywiście w przyrodzie 

występują również inne zagrożenia m.in. drapieżniki (lisy, norki, ptaki krukowate) czyhające na jaja i 

pisklęta, nawet ludzie, szukający miejsca relaksu, trafiając w pobliże kolonii, przepłaszając ptaki, co 

wpływa na straty w lęgach. Wspomniałem o kolonii, jest to miejsce, gdzie mewy budują gniazda w 

formie małych kopczyków (zbudowanych ze szczątków roślin), których wysokość może dochodzić do 

40 cm. Ulubione przez śmieszki, miejsca do zakładania kolonii to spokojne, zarośnięte jeziora, 

zarastające trzciną stawy rybne, a także wyspy rzeczne jak to ma miejsce np. w dolinie środkowej 

Wisły. Kolonie mogą liczyć nawet kilkanaście tysięcy gniazd (Źródła tekstu na końcu opisu).      

  

Szlak rowerowy niebieski odszedł w prawą stronę. Dalsza nasza wędrówka prowadzi 

wysokim (od 6 do 7 metrów) wałem przeciwpowodziowym już w górę rzeki Narew. Po 

prawej stronie typowe krajobrazy rolnicze: łąki, pola, pastwiska.  Oddzielone są od wału 

pasem drzew m.in. jesionów, olszy czarnej oraz małym, wąskim kanalikiem. Po lewej stronie 

dobrze widoczna Narew, również oddzielona od wału, pasem drzew (patrz zdjęcie nr 20).  

Naszym kolejnym celem, będzie dojście do trasy nr 62, jak widać z mapy, cały ten dystans 

możemy pokonać, idąc przy Narwi, wałem przeciwpowodziowym. Idąc mamy okazję z 

pewnej wysokości poobserwować rzekę Narew, jest zdecydowanie szerszą rzeką od Bugu. Na 

drugim brzegu liczne zabudowania Serocka.  W oddali na wprost nas już widać drogę nr 62 i 

jadące nią ciężarówki. Tymczasem mały kanalik, towarzyszący nam przez cały czas, poszerzy 

się do szerokości 3-4 metrów. Pojawią się trzcinowiska, gatunkiem dominującym wśród 

drzew będzie olsza czarna. Ciekawostką są wysokie i grube drzewa (prawdopodobnie topole 

białe), częściowo obgryzione przez bobry. Zastanawiam, się dlaczego w tym miejscu, bobry 

dobrały się do tak grubych pni,  a oszczędziły wiele, znacznie cieńszych drzew? Pewnie 

dlatego, że liczyła na znaczne rozlewiska, po ścięciu tak dużego drzewa.     
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Zdj ęcie nr 20 -  Wysoki wał przeciwpowodziowy przy rzece Narew.   

W oddali przed nami zauważymy także most przez Narew, do którego się przez cały czas 

zbliżamy. Lasek po prawej stronie, zrobi się bardzo zabagniony. Od naszego kanału odchodzi 

w głąb lasu ciek wodny. Wszędzie dookoła rosną olsze czarne, gatunek charakterystyczny dla 

terenów wilgotnych. W międzyczasie dochodzimy do mostu nad Narwią (patrz zdjęcie nr 

21) oraz do ruchliwej o tej porze dnia trasy nr 62. Po wejściu na pobocze, kierujemy się w 

prawą stronę. Przechodzimy prze miejscowość Łacha. Jako, że droga jest bardzo ruchliwa, co 

chwilę przejeżdżają ciężarówki, należy zachować szczególną ostrożność podczas 

przechodzenia poboczem drogi.  Idąc, miniemy po prawej stronie drogę asfaltową, 

prowadzącą do Nowej Wsi.  Jak widać na mapie, musimy 

dojść do niebieskiego szlaku rowerowego tj. drogi w prawo,  

prowadzącej skrajem lasu sosnowego. Żegnamy miejscowość 

Łacha, gdzie co chwila można zobaczyć tablicę z ofertą 

sprzedaży działek. Po dojściu do lasu sosnowego, na  jednej z 

sosen, po prawej stronie widzimy oznaczenie niebieskiego 

szlaku rowerowego. Tam właśnie się kierujemy.  
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Zdj ęcie nr 21  -  Most drogowy na rzece Narew, łączący  miejscowości: Wierzbica i Łacha. 

 

Początkowo droga ma charakter leśno-polny. Idziemy skrajem lasu,  gdzie po naszej, lewej 

stronie mamy sosnowy młodnik, po prawej zaś w oddali widzimy szereg zabudowań 

letniskowych.  Krótki czas potem nasza  droga wchodzi w głąb lasu, gdzie chwilę potem 

rozchodzi się w dwie strony. My udajemy się w lewą stronę. Mijany las w dalszym ciągu jest 

głównie lasem sosnowym, bardzo przyjemnym, powoli też cichną hałasy odchodzące od 

ruchliwej drogi nr 62. Teren ma charakter pagórkowaty, szczególnie po naszej lewej stronie. 

Po drodze też mijamy porozrzucane swobodnie, w odległości około 70-100 metrów domki 

letniskowe.   Droga jak się później okaże, będzie się wić i kręcić wiele razy. Wiele razy też 

będzie się rozdwajać i dzielić.   Nie sposób dokładnie  jej opisać, dlatego należy  pamiętać, 

aby przez cały czas  trzymać się niebieskiego szlaku rowerowego. Dodam też, że i w tym 

miejscu, można zobaczyć ślady wandali. Wiele tablic z oznaczeniami szlaku, przyklejanymi 

do pni drzew specjalnym klejem zostało zerwanych. Kilka razy tylko dzięki pozostałości kleju 

na korze drzewa, wybierałem właściwi kierunek.  Kilka razy mijałem też po drodze ślady 

żerowania dzików (patrz zdjęcie nr 22). 
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Zdj ęcie nr 22   - Miejsce żerowania dzików.  

 

Podążając dalej, mamy okazję zobaczyć, że zmienia się charakter lasu. Drzewostan sosnowy 

staje się wyższy, widać, że drzewa są starsze. Dodatkowo dochodzą pojedyncze brzozy. 

Mijamy dużą linię energetyczną. Patrząc na mapę, zobaczymy, że nasza droga  mniej więcej 

przebiega równolegle do drogi nr 62, co tłumaczy, dlaczego przez cały czas słyszymy w 

oddali szum samochodów. Ponownie dochodzimy do osiedla domków  letniskowych, nawet 

nasza droga leśna przebiega bezpośrednio przy nich. Jak informuje nas tablica na jednym z 

domków, znajdujemy się na osiedlu domków letniskowych w znanej nam już miejscowości 

Nowa Kania.  Dłuższy czas  idziemy po terenie tego osiedla, w końcu wychodzimy w teren 

leśny, gdzie ujrzymy niecodzienny widok. Otóż naszym oczom ukażą się sosny, posiadające 

powykręcane w różne strony,  pnie i gałęzie. Całość krajobrazu tworzy niecodzienny widok, 

niczym z filmu grozy (patrz zdjęcie nr 23). 
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Zdj ęcie nr 23  - Niecodzienny widok powyginanych na wszystkie strony, sosen. 

 

Po minięciu tajemniczego lasu, wchodzimy już w las o nieco innym charakterze. Pojawia się 

więcej brzóz, drzewostan zaczyna się różnicować. Wszędzie dookoła można zobaczyć luźno 

porozrzucane jałowce. Podążając przez cały czas niebieskim szlakiem rowerowym, 

zauważamy, że powoli opuszczamy  las. Dochodzimy do dużego skrzyżowania, na którym 

odchodzą trzy drogi: dwie w prawą stronę i jedna w lewo. Zgodnie z mapą, podążamy tą,  

skręcającą w lewą stronę. Mijamy murowaną kapliczkę. Droga początkowo asfaltowa, później  

zamienia się w drogę szutrową, utwardzoną. Podążamy skrajem lasu, mijamy znak 

informacyjny, który informuje nas, że opuszczamy miejscowość Kania Polska. Po obu 

stronach drogi, zadrzewienie zróżnicowane, sosny i dorodne brzozy. Po niedługim czasie 

dochodzimy do znanego nam już z dzisiejszej wycieczki, ośrodka szkoleniowego dla kadr 

służb więziennych w Popowie Parcelach.  Dalej już znaną drogą wracamy do miejscowości 

Popowo Kościelne, gdzie pozostawiliśmy samochód na parkingu przykościelnym. To tyle jak 

na dzisiejszą wycieczkę. Mam nadzieję, że dostarczyła sporo emocji i pozytywnych 

doświadczeń . Do zobaczenia na następnej.     
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Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 

 

Dokumentacja zdjęciowa: 

• Zdjęcia nr:  1,2,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23 – Autor 
 

• Zdjęcie nr 3 – zdjęcie pochodzi ze strony http://lubczasopismo.salon24.pl 
http://lubczasopismo.salon24.pl/neckline/post/479203,powstanie-1863-opowiadanie-
maryli-scibor-marchockiej 
 

• Zdjęcie nr 4 – zdjęcie autorstwa perens25 (Wikimedia Commons) 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zabytkipopowokoscielne_002.jpg 
 

• Zdjęcie nr 9 – zdjęcie autorstwa perens25 (Wikimedia Commons) 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parcele_085.jpg?uselang=pl 
 

• Zdjęcie nr 19 – zdjęcie autorstwa Karakal (Wikimedia Commons) 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Larus_ridibundus1.jpg 

 

Źródła internetowe (linki): 

• Opis miejscowości Popowo Kościelne  - plik w formacie pdf do pobrania ze strony:    

http://www.somianka.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=260
:historia-gminy-somianka&catid=5:historia-i-zabytki&Itemid=20 

 
• Kościół pw. Narodzenia NMP, plebania, cmentarz rzymskokatolicki  w Popowie 

Kościelnym,   - http://www.parafia-popowo.strefa.pl/index2.htm  
Zakładka PLEBANIA --->CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI  (zakładka HISTORIA) 

 
• Obraz Matki Boskiej Popowskiej   http://www.parafia-popowo.strefa.pl/index2.htm 

Zakładka OBRAZ ---> HISTORIA)   
 

• Cmentarz żydowski (kirkut) w Popowie Kościelnym 
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/popowo-koscielne/12,cmentarze/1989,cmentarz-
zydowski-w-popowie-koscielnym/ 
 

• Artykuł o Bartku Kostrzewie (wydanie internetowe „Nowego Wyszkowiaka” 
http://www.nowywyszkowiak.pl/150/1430/somianka_prababcia_opowiadala_mi.html 
 

• Galeria zdjęć pałacu w Popowie Parcelach 
http://www.przystanekpolska.vel.pl/viewtopic.php?p=903&sid=ac838866e40434ca22
47bb7942e3abeb 
 

• Mewa śmieszka http://wislawarszawska.pl/artykul-24-Smieszka 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mewa_%C5%9Bmieszka 


