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Wycieczka nr 20 

BROK – BOJANY – UDRZYN –  UDRZYNEK -  

TUCHLIN – UDRZYNEK -  POR ĘBA KOCĘBY - BROK 

Dystans:  ok. 48 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 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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Pierwszą w tym roku wycieczkę rowerową możemy rozpocząć w słynnej 

miejscowości nadbużańskiej, określanej przez wielu, stolicą Puszczy Białej tj. w  Broku. 

Sądzę, że  warto poświęcić trochę czasu, żeby zapoznać się z historią i zabytkami tego 

miejsca. Naszą wycieczkę możemy zacząć od pozostawienia samochodu np. na dużym 

parkingu przy cmentarzu  katolickim.  Stąd mamy niedaleko do jednego z miejsc, które warto 

odwiedzić i które wiele lat temu, było miejscem bardzo ważnym i znaczącym dla ludzi 

żydowskiego pochodzenia. Otóż możemy odwiedzić dawny cmentarz żydowski (kirkut) w 

Broku. Znajduje się bezpośrednio za cmentarzem katolickim, przy ulicy M. Konopnickiej 

(patrz zdjęcie nr 1). 

Zdj ęcie nr 1  - Nagrobki (macewy)  na dawnym cmentarzu żydowskim w Broku. 

 

Cmentarz  żydowski (kirkut) w Broku – powstał w połowie XIX wieku, znajduje się tuż za cmentarzem 

katolickim. Powierzchnia cmentarza wynosi około 0,5 ha, teren ogrodzony jest siatką, jednakże 

wejście na cmentarz jest możliwe przez niezamkniętą furtkę. Do dziś zachowało się kilkadziesiąt 

macew, w większości wykonanych z nieociosanych kamieni granitowych z wyrytymi napisami w języku 

hebrajskim. Warto wspomnieć, że pierwsi Żydzi pojawili się w Broku pod koniec XVIII wieku. Brok 

należał do tych miast, które nie ograniczało Żydom nabywania nieruchomości. W mieście nie było 

wyznaczonego rewiru żydowskiego. W związku z tym, Żydzi licznie napływali do Broku. Spis ludności z 

1865 r. odnotował ok. 900 osób pochodzenia żydowskiego, co stanowiło ponad 44 % wszystkich 
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mieszkańców. Na przełomie XIX i XX wieku część Brokowskich Żydów opuściła miasto, częściowo 

emigrując za ocean. Podobnie jak w innych miastach, Żydzi niemal całkowicie zdominowali handel i 

rzemiosło. Np. żydowscy piekarze z Broku byli cenionymi producentami macy. Mieszkańcy pobliskich 

posesji, twierdzą, że po wojnie na cmentarzu było znacznie więcej macew. Jak sugeruje autor artykułu 

na stronie internetowej: www.kirkuty.xip.pl , część z nich można było znaleźć w niejednym 

gospodarstwie rolnym (macewy niejednokrotnie służyły do wyrobu osełek, tarcz szlifierskich itd.) 

Źródła tekstu na końcu opisu.      

 

Po zwiedzeniu  dawnego brokowskiego kirkutu, możemy przejść na kolejne, ciekawe miejsce 

tj. kurhan grzebalny  (patrz zdjęcia nr 2,3). 

Zdj ęcie nr 2 -  Kurhan grzebalny w Broku.  

Zdj ęcie nr 3 -  Tablica pamiątkowa z 2009 r.  

 

Kurhan grzebalny  w Broku – nieopodal cmentarzy katolickiego i żydowskiego, znajduje się kurhan 

(kopiec) usypany na mogile ofiar dżumy z XVII wieku. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie 

internetowej urzędu gminy w Broku, pod kurhanem znajduje  się około 1500 zmarłych. Kiedyś kopiec 

był znacznie wyższy , znajdował się na nim drewniany krzyż tzw. krzyż choleryczny. Obecnie na 

kurhanie znajduje się pięć krzyży  i umieszczono  przed nim tablicę pamiątkową. 
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Odwiedzając ciekawe miejsca w Broku warto poznać trochę historii miasta. Właściwie 

powinienem od tego zacząć, jednakże proszę wybaczyć drogi turysto, jak dopiero teraz 

napiszę „garść” najciekawszych informacji odnośnie historii Broku.  

Brok  – najstarsza wzmianka o tej miejscowości sięga 1203 roku. 

Jest on wspominany w dokumencie wydanym przez księcia 

Konrada Mazowieckiego jako gród obronny z kościołem i 18 

wsiami, którego właścicielami byli biskupi płoccy. Była to osada o 

dużym znaczeniu handlowym na szlaku prowadzącym na Ruś 

Kijowską. W 1501 r. jeden z biskupów płockich, nadaje Brokowi 

prawa miejskie i przywilej targowy. Miasto intensywnie  się 

rozwijało w wieku XVI i XVII, aż do 1657 r. do „potopu 

szwedzkiego”. Brok był też ważnym portem nadrzecznym Bugu, 

ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym z liczbą ludności sięgającą 

około 3000 mieszkańców. Brok stracił na znaczeniu w wyniku 

wojen szwedzkich i w czasie wojny północnej. Ponadto miejscowość Brok wraz z okolicznymi 

miejscowościami ucierpiały na skutek zarazy i głodu, które dziesiątkowały ludność w tym regionie. Jak 

czytamy na oficjalnej stronie internetowej gminy Brok, biskupi płoccy sprowadzili w XVIII wieku 

Kurpiów. Po 1829 r. zaczęto sprowadzać również osadników niemieckich, potrafiących gospodarzyć 

na terenach zalewanych okresowo  wodą. Warto wspomnieć, że prof. Wojciech Bogumił 

Jastrzębowski założył w połowie XIX wieku w Feliksowie k/ Broku – Zakład Profilaktyki Leśnej tzw. 

ARBORETUM, w którym założono plantacje drzew leśnych wszelkiego rodzaju. Była to swego rodzaju 

szkoła leśników. W podziękowaniu za zasługi, mieszkańcy Broku postawili pamiątkowy pomnik, 

poświęcony prof. Jastrzębowskiemu w samym centrum Broku, nieopodal kościoła i ratusza (patrz 

zdjęcie nr 4).     

W 1869 r. władze carskie odbierają 

Brokowi prawa miejskie, za udział 

mieszkańców w Powstaniu Styczniowym 

(w tych okolicach stoczono około 20 

potyczek). Skonfiskowano dobra biskupie, 

które przechodzą na własność rosyjskiego 

rządu. Przeglądając źródła internetowe, 

natrafiłem na dwie ciekawe opinie, otóż 

na jednej ze stron dowiedziałem się, że 

Brok w czasie pierwszej wojny światowej 

został zniszczony, a bardzo duża część  

Zdj ęcie nr 4 -  Pomnik poświęcony prof. Jastrzębowskiemu,  

w tle biały budynek to ratusz miejski. 
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mieszkańców ucierpiała w wyniku działań wojennych. Z kolei na stronie http://miasto-

brok.w.interia.pl/ możemy przeczytać, że w czasie I wojny światowej Brok nie ucierpiał, pomimo, że w 

jego okolicach toczone były walki . Lata wojny światowej przyniosły spadek produkcji żywności. 

Mieszkańcom zaczął doskwierać głód. Ludność zaczęły gnębić epidemie zwłaszcza tyfus i ospa. Warto 

wspomnieć, że wielu brokowian zgłasza się na ochotnika do legionów Piłsudskiego, wielu też bierze 

udział w bitwie o Warszawę w czasie wojny polsko-bolszewickiej.    

Ważnym momentem dla Broku, jest rok 1922, kiedy to miasto odzyskuje prawa miejskie. Od tego 

momentu rozpoczyna się jego odbudowa. W 1935 r. powstaje Towarzystwo Przyjaciół Broku, którego 

działacze poświęcili wiele energii, przyczyniając się do rozwoju miasta. Brok staje się znanym i 

popularnym wśród mieszkańców miejscem letniskowym. Powstają liczne pensjonaty, do Broku w 

sezonie ściągało nawet 4000 wczasowiczów, w tym również środowisko inteligencji warszawskiej. 

Pomyślny rozwój miasta przerywa wybuch II wojny światowej, w czasie której ulega zniszczeniu 

ponad 80% budynków. Bardzo duża liczba mieszkańców Broku ginie, w tym cała ludność żydowska, 

która zostaje zamordowana w Małkini, Ostrowi Mazowieckiej i Treblince. Po zakończeniu II wojny 

światowej, Brok ponownie rozpoczyna okres wzmożonej odbudowy miasta. Powstają liczne ośrodki 

wczasowe, tworzone przez zakłady pracy. Ożywia się ruch turystyczno-wypoczynkowy.  Pod koniec lat 

80-tych wiele zakładów pracy ma problemy finansowe, stąd są zmuszone likwidować swoje ośrodki 

wypoczynkowe, co wpłynęło na zamarcie ruchu turystycznego w tamtym okresie. Obecnie dzięki 

staraniom  władz lokalnych, turyści powoli wracają do Broku (źródła tekstu na końcu opisu).     

   

Zapoznawszy się pokrótce z historią miejscowości, w której się znajdujemy, możemy 

zwiedzić kolejną lokalną atrakcję tj. kościół pw. Andrzeja Apostoła (patrz zdjęcie nr 5).  

Jak zwykle umieszczam trochę informacji na temat tego zabytku, znalezionych w internecie.  

Kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła – obecny kościół pochodzi z połowy XVI wieku, powstał dzięki 

staraniom ówczesnych biskupów płockich według projektu Jana Babtysty z Wenecji. W późniejszych 

latach dobudowywano do istniejącego kościoła, część elementów m.in. kaplicę północną, południową i 

zachodnią kruchtę. Brokowski  kościół był kilkukrotnie remontowany m.in. w 1744 r. po zniszczeniach 

II wojny światowej  oraz pod koniec XX wieku. W  2003 r. tutejsza parafia została laureatem konkursu 

Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.   

W kościele warto zobaczyć: 

� Ołtarz główny św. Andrzeja Apostoła pochodzący z 1742 r. 

� Ołtarz boczny w kształcie drzewa Jessego, znajdujący się po lewej stronie. Powstał on około 

1744 r.  i przedstawia „drzewo Jessego” – postać leżącego proroka oraz rzeźbione kielichy 

kwiatów, które pną się ku górze. 

� Chrzcielnicę z 1682 r. 
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Zdj ęcie nr 5 - Widok z frontu na kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku. 

 

 

� Marmurową tablicę z 1716 r. , która przedtem znajdowała się na bramie dawnego pałacu 

biskupów. Upamiętniająca rerowację pałacu dokoną przez biskupa płockiego, Ludwika 

Załęskiego.  

Zwiedzając kościół w Broku, warto obejrzeć park usytuowany bezpośrednio przy kościele. W parku z 

XVIII wieku, znajduje się wiele drzew o pomnikowych rozmiarach m.in. lipy drobnolistne, 2 dęby 

szypułkowe, klon zwyczajny, wiązy górskie.  Można też zobaczyć 

dąb papieski (patrz zdjęcie nr 6) , wyhodowany z żołędzi 

jednego z najstarszych  dębów w Polsce – Chrobrego, 

znajdującego się w Borach  Dolnośląskich w okolicach 

Piotrowic, oceniany na 760 lat. Ciekawostką jest to, że żołędzie 

dębu zostały zabrane przez leśników  do Watykanu, gdzie 

zostały poświęcone przez Jana Pawła II w 2004 r. W jednej ze 

szkółek, wyhodowano z nich 500 sadzonek, które zostały 

posadzone jako dęby papieskie. m.in. w Broku. Mają nam 

przypominać o wielkim Polaku, jakim był nasz Papież. Dąb 

papieski  w Broku został posadzony w w 2006 r.  

  

Zdj ęcie nr 5a  - Dąb Papieski w Broku 

Zdj ęcie autorstwa Katarinki1711 (Wikipedia) 
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Zwiedziwszy kościół, udajemy się na ulicę Warszawską i skręcamy w prawą stronę.  Naszą 

kolejną i ostatnią atrakcją w miejscowości Brok jest znajdujące się nieopodal, pozostałości po 

dawnym pałacu biskupów płockich (patrz zdjęcie nr 6).   

Zdj ęcie nr 6  - Ruiny pałacu biskupów płockich w okolicy Broku. 

 

Pałac biskupów płockich w Broku – został wzniesiony w  latach 1617 -1624 r. przez ówczesnego 

biskupa płockiego, Henryka Firleja. Miał służyć jako letnia rezydencja. Jak wyczytałem na stronie 

internetowej parafii Brok, architektonicznie pałac był połączeniem włoskiej willi i polskiego dworu. 

Całą budowlę zbudowano z cegły i otynkowano. W porównaniu do okolicznych zabudowań, z 

pewnością wyglądał bardzo okazale. Pałac został wzniesiony na najwyższym wzniesieniu w widłach 

Bugu i jego dopływu, rzeki Turki. Teren miał kształt skarpy, o stromym spadku w kierunku Bugu. 

Trzeba pamiętać, że dawniej koryto rzeki Bug, znajdowało się w innym miejscu. W pałacu 

zatrzymywał się jego budowniczy, Henryk Firlej. Przyjeżdżali tu znani ludzie tamtej epoki. Pałac 

pomagał w sprawnym zarządzaniu majątkiem kościelnym, znajdowały się w nim wozownia, młyn, 

stajnie i magazyny. Przez lata pałac przechodził różne kolej losu. w 1716 r. doczekał się remontu, 

wykonanego przez ówczesnego biskupa Ludwika Załuskiego. Na pamiątkę wykonano 8-boczną tablicę 

opatrzoną łacińskim napisem. Znajdował się nad głównym wejściem do pałacu, aż do początku XX 

wieku. Później została przeniesiona do kościoła w Broku. Z biegiem czasu biskupi przestali się 

interesować pałacem, a w 1822 r. został odebrany władzom kościelnym, a w 1846 r. spłonął. Całości 
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zniszczenia dokonali okoliczni chłopi, którzy na początku XX wieku, rozebrali częściowo pałac, 

pozostawiając jedynie resztki wieży i fundamenty (źródła tekstu na końcu opisu).     

 

Mam nadzieję, że miasteczko Brok na długo pozostanie w pamięci, jednakże przed nami 

długa droga, którą chcemy pokonać rowerem. Wracamy się drogą, którą przyjechaliśmy, 

przejeżdżamy przez „małe, lokalne centrum handlowe”  i skręcamy w ulicę Promenada, która 

prowadzi nas wprost do rzeki Bug. Po lewej stronie mijamy ośrodek letniskowy, z 

umiejscowionymi w nim, domkami letniskowymi. Przez cały czas  podążamy miłą i 

sympatyczną promenadą, wyłożoną na całej długości kostką brukową. Rzeka Bug towarzyszy 

nam przez cały czas, jest w tym miejscu dosyć szeroki. Zbliżamy się do mostu drogowego, z 

trasą nr 50, przechodzimy przez nią  na przejściu dla pieszych, zachowując szczególną 

ostrożność, w szczególności jak towarzyszą nam małe dzieci. Po przejściu drogi nr 50, 

schodzimy w dół i kierujemy się ulicą Nadrzecze, która początkowo jest drogą asfaltową, 

później przechodzi w drogę płytową. W tym miejscu również zaczyna się zielony szlak 

turystyczny oraz zielony szlak konny im.  prof. Ludwika Maciąga, którego postać opisywałem 

w jednej z wcześniejszych wycieczek. Po przejechaniu krótkiego odcinka, droga ponownie 

przechodzi w drogę asfaltową (patrz zdjęcie nr 7).    

Zdj ęcie nr 7  - Początek ulicy Nadrzecze w Broku.  
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Dalej podążamy ulicą Brzostową, bardzo wygodną. W odległości około 100 metrów po lewej 

stronie towarzyszy nam rzeka Bug. Zabudowania, które mijamy bardzo zróżnicowane, część 

letniskowa, część domów jest typowo całorocznych. Dużo zadrzewień,  mijamy brzozy, 

zagajniki sosnowe itd. Mijamy również częściowo zajęte gniazda bocianów białych, zresztą w 

dalszej części wycieczki zobaczymy je w nadmiernej ilości. Wspomniałem, że podążamy 

zielonym szlakiem konnym in. prof. Maciąga, otóż na jednej z tablic informacyjnych możemy 

wyczytać, iż szlak ten prowadzi aż do Brańszczyka.  Po drodze mijamy szereg pensjonatów, 

hoteli a nawet gospodarstwo agroturystyczne. W międzyczasie zauważymy, że droga zamieni 

się w drogę piaszczystą, krajobraz zamienił się w typowo leśny, jedziemy cały czas skrajem 

Puszczy Białej, coraz mniej widzimy zabudowań. Po kilkuset metrach jazdy tą drogą, 

dojeżdżamy do szerokiej drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewą stronę. Jedziemy przez 

las sosnowy, w którym po lewej stronie położone są domki letniskowe. Po dojechaniu do 

skrzyżowania, skręcamy na nim w drogę, prowadzącą w lewą stronę pod ostrym kątem. W 

odległości około 40-50 metrów od 

zakrętu, dojeżdżamy do ładnej 

kapliczki, w miejscu której kiedyś 

stał kościółek kaplica (patrz 

zdjęcie nr 8).   W dalszym ciągu 

podążamy lasem sosnowym, gdzie 

w niektórych miejscach widzimy 

ślady żerowania dzików. Po 

drodze mijamy po lewej stronie 

zjazd do leśniczówki Bojany, 

umiejscowionej w odległości 

około 80 metrów od naszej, 

głównej drogi. Leśniczówka 

umieszczona jest w ładnym  i 

uroczym domku drewnianym. 

Przy okazji chciałbym zwrócić 

uwagę, że od naszej drogi co jakiś 

czas odchodzą boczne drogi, lecz  

Zdj ęcie nr 8  - Przydrożna kapliczka w miejscowości Bojany k/ Broku. 

 

my trzymamy się przez cały czas głównej drogi.  Odjechawszy id zjazdu leśniczówki Bojany, 

mijamy po prawej stronie  murowaną kapliczkę  z 1938 r. z metalowym krzyżem.  
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Wjeżdżamy do miejscowości Bojany,  sympatycznej i spokojnej miejscowości z 

porozrzucanymi zabudowaniami, po lewej stronie rozległe łąki i pastwiska, w oddali rzeka 

Bug. Przejeżdżając przez wieś, mijamy pomnik, składający hołd pomordowanym w czasie II 

wojny  światowej, mieszkańcom Bojan (patrz zdjęcie nr 9).  

Zdj ęcie nr 9  - Pomnik poświęcony zamordowanym w czasie II wojny światowej, mieszkańcom Bojan. 

 

Wszystko co dobre szybko się kończy, otóż droga asfaltowa, bardzo wygodna do jazdy 

rowerem przejdzie w pewnym momencie w drogę piaszczystą,  typowo leśną, którą jazda 

rowerowa należy do mniej komfortowych  (patrz zdjęcie nr 10).   Jadąc nią, trzeba nieźle się 

napocić, przy czym niezbędna jest redukcja przerzutek. Droga wije się wśród lasu sosnowego, 

w pewnym momencie dojedziemy do miejsca, gdzie nasza droga rozdzieli się na dwie.  My 

skręcamy w tą, odchodzącą w  lewą stronę w kierunku Udrzyna. Droga w dalszym ciągu 

piaszczysta, niezbyt wygodna dla roweru, ale co najważniejsza przejezdna. W międzyczasie 

zauważymy, że mijany krajobraz i roślinność, zmienia się. Występują młodniki sosnowe, 

trochę brzózki zobaczymy, głównie przy drodze.  Droga, którą podążamy dojedzie do szerszej 

drogi, na której skręcamy w lewą stronę.     
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Zdj ęcie nr 10  - Droga leśna, w pobliżu miejscowości Bojany.  

 

Po niezbyt długiej jeździe dojedziemy do miejscowości Udrzyn,  wcześniej jadąc przez las, 

głównie sosnowy.  Po drodze, jak wcześniej możemy spotkać miejsce żerowania dzików, co 

ciekawe najczęściej żerują w miejscach,  gdzie rośnie jałowiec.  Wjeżdżamy do Udrzyna, 

gdzie na początku miejscowości wita nas tablica, 

upamiętniająca 800-lecie osadnictwa na tym terenie 

(patrz zdjęcie nr 11).      

Pierwsze co rzuca się w oczy, to infrastruktura  w 

Udrzynie. Nowy chodnik, szeroka  ulica  asfaltowa, 

ładna panorama nadbużańska widoczna po lewej 

stronie. Spokój, cisza to cechy tego miejsca. Pomimo 

soboty, ulica zupełnie wyludniona. Trochę to dziwne, 

gdyż dotychczas we wszystkich mijanych 

miejscowościach dało zauważyć się ruch i ożywienie.  

W tej zupełny zastój, jakby na moment zatrzymał się  

czas. Jedne zabudowania starsze, inne całkiem nowe, 

umiejscowione przy głównej drodze.  Dojeżdżamy do miejsca, gdzie drogi odchodzą w różne 
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strony. W pobliżu znajduje się kapliczka z 1890 r. z wzniesionym ku górze metalowym 

krzyżem (patrz zdjęcie nr 12). Jedna droga odchodzi po lewej stronie krzyża, druga po 

prawej. My udajemy się w lewą stronę, zgodnie z oznaczeniami zielonego szlaku konnego. Po 

lewej stronie mijamy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Udrzynie.   

Wieś Udrzyn należy niewątpliwie do 

rozciągniętych przestrzennie miejscowości, 

podobnie jak wcześniejsze Bojany, większość 

gospodarstw zlokalizowanych jest raczej  przy 

głównej drodze. Ciekawostką jest to, że 

przejeżdżając przez tą miejscowość naliczyłem 

trzy gniazda bocianie, z czego dwa były już 

zajęte. W którymś momencie zauważymy też 

dom o nazwie „USTERKA”. Powoli 

wyjeżdżamy z miejscowości Udrzyn, bardzo 

długiej miejscowości, w której nie widać 

końca. Przed nami most na rzece Tuchełka. 

Niecodzienny widok możemy zaobserwować,  

 

Zdj ęcie nr 10  - Kapliczka z 1890 r. w formie krzyża na rozstaju dróg w miejscowości Udrzyn 

 

stojąc na mostku. Otóż spoglądając na lewą  stronę, zobaczymy taki widok (patrz zdjęcie nr 

13), natomiast gdy spojrzymy na prawą stronę zobaczymy trochę inny widok  (patrz zdjęcie 

nr 14)  

  
Zdj ęcie nr 13  - Widok z mostku na lewą stronę  Zdj ęcie nr 14  - Widok z mostku na prawą stronę. 

Przyglądając się powyższym widokom, nasunęło mi się mimowolnie skojarzenie o 

charakterze polityczno-gospodarczym. Otóż widok z lewej strony, skojarzył mi się z 
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nowoczesnością, niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu. Jak widzimy, że rzeka 

Tuchełka jest po tej stronie mocno uregulowana, brzegi wzmocnione, w tle widać zaporę itd. 

Z kolei widok na prawą stronę przedstawia rzekę Tuchełkę raczej nienaruszoną, w stanie 

naturalnym. Na brzegu rosną świerki, jednym słowem sama natura. Lewa strona kojarzy mi 

się z rozwiniętą Europą zachodnią, prawa z częścią wschodnią Europy, gdzie nowoczesność  

do wielu miejsc po prostu nie dotarła. No dobrze, dosyć tych przemyśleń, czas wracać na 

trasę. Opuściwszy miejscowość Udrzyn, wyjeżdżamy na rozległe łąki i pola. W oddali widać 

las, po lewej stronie drogi porozrzucane w wielu miejscach małe zagajniczki  sosnowe. Warto 

wspomnieć, iż pomimo, ze opuściliśmy Udrzyn, w dalszym ciągu towarzyszy nam asfaltowa 

ulica, z wyłożonym po lewej stronie kostką brukową, chodnikiem i ścieżką rowerową.  

Oprócz sosen, możemy zobaczyć, szczególnie po lewej stronie drogi, również drzewa 

liściaste np. olsze czarne, brzozy, topole osiki itd.  Jadąc rowerem, dojedziemy do 

miejscowości Udrzynek. W pewnym momencie dojedziemy do głównej drogi, odchodzącej 

w prawą stronę, przy której znajduje się  większość zabudowań w tej miejscowości. My 

jedziemy w dalszym ciągu prosto. Chodnik razem ze ścieżką rowerową, przechodzi na prawą 

stronę drogi. Przed nami las sosnowy, za chwilę skręcimy w lewą stronę, w stronę 

miejscowości Tuchlin.  Dojeżdżamy do miejsca, gdzie znajdują się dwa krzyże (patrz zdjęcie 

nr 15).  
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Jeden z nich  jest starym krzyżem, mocno podniszczonym. Drugi, znajdujący się  po lewej 

stronie postawiony w 2001 r, metalowy, niezbyt okazały, chciałoby się powiedzieć, bardzo 

skromny. W tym miejscu, także zaczyna się tzw. Trakt napoleoński, obecnie przebudowana, 

asfaltowa droga, którą sfinansowano przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej 

(tak informuje nas znajdująca się tablica). W lewą stronę odchodzi droga do Tuchlina, w 

drogę tą udajemy się następnie. Droga w dalszym ciągu jest asfaltowa, lecz zdecydowanie 

węższa (patrz zdjęcie nr 16). Warunki bardzo dobre do jazdy. Po prawej stronie towarzyszy 

nam skraj Puszczy Białej, z zadrzewieniem główni sosnowym, świerkowym. Po lewej stronie 

teren bardziej odkryty, więcej polanek, zagajników sosnowych, brzozowych.  

Zdj ęcie nr 16  - Droga asfaltowa skrajem Puszczy Białej z Udrzynka do Tuchlina. 

 

W pewnym momencie zobaczymy również zadaszoną ambonę myśliwską po lewej stronie.  

Jadąc zauważymy, że po prawej  stronie las sosnowo - świerkowy  zmienił się w wilgotny las 

olszowy, w którym miejscami znajdowało się bardzo dużo, zalegającej  wody (patrz zdjęcie 

nr 17). W dalszym ciągu  podążamy drogą asfaltową.  Warto co jakiś czas zerkać w stronę 

lasu, gdyż można zobaczyć np. przebiegające pomiędzy drzewami sarny lub inne zwierzęta. 

Odnośnie innych zwierząt, z pewnością zauważymy również ślady obecności  

wszędobylskich bobrów, szczególnie po lewej stronie drogi.  
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Zdj ęcie nr 17  - Wilgotny las przy drodze dojazdowej do Tuchlina. 

 

Wreszcie dojeżdżamy do miejscowości Tuchlin, jednej z najstarszych miejscowości na 

Mazowszu, gdyż początki osadnictwa sięgały około 1203 r, jak informuje nas tablica 

pamiątkowa, poświęcona 800- leciu osadnictwa na tym terenie (patrz zdjęcie nr 18). 

 Dojeżdżamy do głównej drogi, 

prowadzącej do Brańszczyka i Wyszkowa.  

Przy przystanku skręcamy w prawą stronę, 

w oddali widać wał przeciwpowodziowy. 

Jadąc dalej, dojeżdżamy do rozjazdu dróg, 

gdzie skręcamy w mniejszą drogę 

asfaltową, odbijającą w lewą stronę.  W 

prawa stronę, biegnie droga w kierunku 

miejscowości Nowe Budy. Tu ciekawostka,  

Zdj ęcie nr 18  - Tablica upamiętniaj ąca 800-lecie osadnictwa w miejscowości Tuchlin. 

 

mijamy tablicę z napisem Tuchlin Centrum Europy. Poszperałem w internecie, ale nie 

znalazłem żadnej  informacji, żeby rzeczywiście środek Europy wypadał w Tuchlinie.  Może 
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to taka lokalna  promocja. Jedziemy dalej, drogą utwardzoną, dobrą do jazdy. Opuszczamy 

miejscowość Tuchlin, droga skręca w lewą stronę po łuku, jest to droga asfaltowa, dobrze 

utrzymana, o świetnej nawierzchni. Dojeżdżamy do miejsca, gdzie w lewą stronę odchodzi 

droga piaskowa, prowadząca w kierunku widocznego wału przeciwpowodziowego. Gorąco 

zachęcam do zjechania na tą drogę, gdyż po wejściu na wał, naszym oczom ukaże się piękna 

panorama nadbużańskiej doliny (patrz zdjęcie nr 19). 

Zdj ęcie nr 19  -Widok z wału przeciwpowodziowego na tereny nadbużańskie w miejscowości Stare Budy. 

 

Można nawet dojechać do samej rzeki, żeby w zadumie chwilę odpocząć i zjeść coś przy 

okazji. Dodam, że gdy dokładnie spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że rzeka do której 

dojechaliśmy, nie jest właściwym korytem rzeki Bug, jest coś na kształt odnogi czy dużego 

starorzecza. Odpoczywszy chwilę, wracamy z powrotem tą samą drogą do drogi, prowadzącej 

do miejscowości Budy Stare. Miejscowość Budy Stare  niczym się nie wyróżnia spośród 

innych, mijanych  przeze mnie, po za jednym wyjątkiem. Otóż bociany białe bardzo sobie tą 

miejscowość upodobały. Zauważymy na jednym z zakrętów chyba  z 5 gniazd bocianich, w 

większości zajętych (patrz zdjęcie nr 20). 
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Zdj ęcie nr 20 -Duże zagęszczenie gniazd bociana białego w miejscowości Budy Stare. 

 

Zwiedzając nadbużańskie okolice, trafimy nie raz na bociany białe. Dlatego też, żeby trochę 

rozszerzyć naszą wiedzę na ich temat, umieściłem poniżej trochę informacji o bocianach 

białych.  

Bocian biały  – jest gatunkiem ptaka, powszechnie znanym, 

posiada duże rozmiary ciała, długą szyję  oraz długie nogi. 

Osobniki dorosłe mają intensywnie czerwony dziób i nogi (patrz 

zdjęcie nr 21). U młodych ptaków nogi są czarniawe. Całe 

upierzenie jest białe, z czarnymi piórami na skrzydłach. 

Rozpiętość bocianich skrzydeł waha się od 155 do 215 cm. 

Ciekawostką jest to, że wyglądem samica nie różni się od samca, 

różnice można zauważyć jedynie w wielkości. Samce są 

przeciętnie większe od samic. Bociany posiadają słabo 

rozwinięte mięśnie piersiowe, przez co często zmuszane są 

posługiwać się lotem szybowcowym, do czego wykorzystują 

powierzchnię swoich skrzydeł oraz ciepłe, wznoszące prądy  

Zdj ęcie nr 21  - Bocian biały 

Zdj ęcie autorstwa Karola Głąba (Wikipedia) 
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powietrzne. siła własnych mięśni, bociany latają niezbyt chętnie i tylko na niewielkie odległości. 

Bociany białe są ptakami bardzo towarzyskimi. W środowisku naturalnym często można zauważyć 

stada bocianów, które tworzą się zarówno podczas żerowania jak i wędrówek. Późnym latem bociany 

białe mogą gromadzić się w miejscu, gdzie występuje duża ilość pokarmu, tworząc tzw. bocianie 

sejmiki. Jest to pewnego rodzaju przystanek przed rozpoczęciem wędrówki na zimowisko, położone w 

Afryce. Bociany preferują trawiaste łąki, pola uprawne i płytkie mokradła, jako miejsce do żerowania. 

Unika siedlisk pokrytych wysokimi trawami i krzewami. Jak podaje Wikipedia, spadek liczebności 

populacji bociana białego rozpoczął się w XIX wieku odkąd intensywnie wzrosło uprzemysłowienie 

oraz zmiany w metodach uprawy ziemi. Trzeba pamiętać, że bociany białe podlegają ścisłej ochronie.  

Pomimo pozytywnego nastawienia ludzi, bociany narażone są na wiele niebezpieczeństw. Jednym z 

nich są linie energetyczne, na których ginie wiele ptaków. Innym zagrożeniem są plastikowe sznurki, 

używane do wiązania siana i słomy, w które zaplątują się pisklęta.  

Dieta bocianów białych jest bardzo zróżnicowana, zależna od pory roku, regionu i dostępności 

pożywienia. Typowe pożywienie to owady (chrząszcze, koniki polne, szarańcze, dżdżownice, gady, 

płazy). Bociany wbrew temu, jak się powszechnie uważa, rzadko sięgają po ryby, młode ptaki i ich 

jaja. Niezmiernie ciekawe są trasy migracyjne bocianów białych. Otóż w sierpniu i wrześniu bociany 

rozpoczynają wędrówkę ze swoich letnich legowisk, kierując się do Afryki (środkowa i południowa 

część Afryki). Tam spędzają zimę, gdzie mogą tworzyć bardzo  duże stada, przekraczające nie raz 

tysiąc osobników. Pod koniec marca i kwietnia powracają do Europy. Jak podaje Wikipedia, czas 

wędrówki jesiennej to około 50 dni, czas wędrówki wiosennej to około 26 dni. Brak wody i pożywienia  

zwiększają prędkość przelotu. W trakcie przelotów bociany białe wyszukują  „kominy” cieplejszego 

powietrza, krążąc w nich, dzięki unoszącemu je powietrzu, mogą zostać wyniesione na bardzo dużą 

wysokość, aż nie znajdą następnego komina. Jest to bardzo ekonomiczny sposób lotu. Ciekawostką jest 

to, że „kominy termiczne” rzadko tworzą się nad wodami, dlatego ptaki przelotne (w tym także i 

bociany) najczęściej przelatują nad lądami lub linią brzegową.  

Warto wspomnieć, że Polska jest krajem, w którym gniazduje największa w świecie populacja bociana 

białego, której liczba sięga  około 50.000 par (stan na 2004 r.) Według innych źródeł liczebność 

bocianów białych waha się od 44 do 46 tysięcy par. Od 1995 r. w naszym kraju, prowadzony jest 

ogólnopolski program „ Ochrona bociana białego i jego siedlisk”,  którego głównym elementem jest 

ochrona zagrożonych gniazd bocianich oraz siedlisk o charakterze podmokłym, wykorzystywanych 

przez bociany. W internecie jest też sporo witryn, które pozwalają  obserwować z bliska, wnętrze 

gniazda i przebywające w nim bociany. Przy gnieździe znajduje się specjalna kamerka, która 

przekazuje obraz online na ekran komputera (źródła tekstu na końcu opisu).     

  

Poruszamy się przez cały czas drogą asfaltową, mijamy kapliczkę po prawej stronie z Matką 

Bożą. Na wprost nas widać Puszczę Białą. Mijamy Budy Stare, dojeżdżamy do rozjazdu dróg, 
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w prawo biegnie droga w kierunku miejscowości Przyjmy  i właśnie w tym kierunku udajemy 

się. Prosto droga zaprowadziłaby nas w kierunku Brańszczyka. Droga  przyjemna, asfaltowa, 

sądząc po wyglądzie niedawno pewnie wylana. Po niedługim czasie droga asfaltowa skręca 

ostro w prawą stronę w kierunku miejscowości Nowe Budy. My jedziemy jednak prosto, 

drogą piaskową w kierunku widocznego w odległości około 100 metrów lasu (patrz zdjęcie 

nr 22). 

Zdj ęcie nr 22  - Piaszczysta droga w kierunku miejscowości Przyjmy. 

Jak widać na fragmencie  mapy, przedstawionej na tytułowej stronie, w pewnym momencie 

dojedziemy do czerwonego, pieszego  szlaku turystycznego. Warto zwrócić uwagę na stare 

dęby rosnące po lewej stronie, rzeczywiście na jednym z drzew zobaczymy oznaczenie wyżej 

wspomnianego szlaku.  Jedziemy drogą piaskową, utwardzoną, po obu stronach zobaczymy 

„dorodne” świerki, olsze czarne. Teren trochę wilgotny, ale mijany krajobraz naprawdę robi 

pozytywne wrażenie. Nasza droga lawiruje pomiędzy drzewami, ale za chwilę dojedziemy do 

miejscowości Przyjmy.  Po dojeździe do głównej drogi, skręcamy w prawą stronę. Dalsza 

nasza droga wiedzie drogą asfaltową przez  powyższą miejscowość, zresztą typową dlatego 

regionu. Większość zabudowań zlokalizowana jest przy głównej drodze. Chociaż w pewnym 

momencie, budynki po prawej stronie kończą się, naszym oczom ukaże się ładny widok 
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otwartego terenu, obniżającego się w  dół. Na całej tej przestrzeni widzimy luźno rosnące 

drzewa, w pełni sezonu, kiedy są liście na drzewach, cały ten teren musi wyglądać czarująco.  

Powili droga asfaltowa kończy się, wjeżdżamy do lasu, przez cały czas trzymamy się 

czerwonego szlaku turystycznego. Wspomniałem wcześniej, że jest to szlak pieszy i 

rzeczywiście bardzo szybko się o tym przekonałem.  W pewnym momencie byłem zmuszony 

zejść z roweru i przez niezbyt długi odcinek (kilkaset metrów) go prowadzić.  Droga 

poprzecinana głębokimi wykrotami, bardzo zapiaszczona, skutecznie uniemożliwiała jazdę 

rowerową (patrz zdjęcie nr 23). 

Zdj ęcie nr 23  - Piaszczysta droga, nieprzejezdna dla rowerów w okolicy gajówki Tuchlin. 

 

Mijana roślinność jest mocno zróżnicowana, zobaczymy  świerki, graby, sosny itd. Po niezbyt 

długim czasie wyjdziemy na polankę śródleśną, gdzie po lewej stronie widzimy ścianę lasu, 

mijamy także ambonę, w oddali słychać przejeżdżające samochody, spoglądając na mapę 

widzimy, że w pobliżu biegnie Trakt Napoleoński  - droga asfaltowa  prowadząca z 

Brańszczyka doznanego nam Udrzynka. Przed nami ukaże się budynek – jest to gajówka 

Tuchlin. Dalej podążając zgodnie z oznaczeniami czerwonego szlaku turystycznego, 

wychodzimy na drogę   Trakt Napoleoński , na którym skręcamy w prawą stronę, a za 
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chwile zjedziemy na lewą stronę. W tym miejscu bierze początek także żółty szlak 

turystyczny, którym przez pewien fragment będziemy  podążać. Wcześniej na rozstaju dróg 

możemy zwrócić uwagę na kapliczkę Św. Huberta, wykonana z dużego pnia w 1999 r.  

(patrz zdjęcie nr 24). W przeciwieństwie do wcześniejszego odcinka drogi, oznaczonej 

szlakiem czerwonym, ten odcinek jest 

przejezdny dla rowerów, droga leśna jest 

utwardzona, mijamy bardzo ładny las ze 

świerkami, sosnami i brzozami. Dalej 

podążamy zgodnie ze szlakiem żółtym, 

który odchodzi w prawą stronę. Po drodze 

mijamy sporo poukładanych stosów 

drzewa (głównie sosny), gotowych do 

wywiezienia do tartaku.   W trakcie jazdy 

zauważymy, że drzewostan w zasadzie 

się nie zmienia. W dalszym ciągu 

dominuje sosna. Jak się później okazało, 

szlak żółty gdzieś zgubiłem, tak więc 

ostatecznie wyjedziemy na drogę 

nazwaną Traktem Napoleońskim, ale 

wcześniej podążamy drogą piaskową,  

Zdj ęcie nr 24  - Kapliczka Św. Huberta (patrona myśliwych i jeźdźców)  k/ gajówki Tuchlin. 

 

trzymając się tej „głównej” leśnej drogi. Dojechawszy do Traktu skręcamy w lewą stronę, 

następnie kierujemy się w kierunku miejscowości Poręby Kocęby. Po niezbyt długiej jeździe 

dojeżdżamy do miejsca, gdzie znajdują się dwa krzyże (patrz zdjęcie nr 15) przed skrętem 

do Tuchlina. Wjeżdżamy ponownie do miejscowości Udrzynek, gdzie w lewą stronę odchodzi 

droga w kierunku miejscowości Poręby Kocęby. Mijany Udrzynek okazuje się typowa wsią o 

charakterze rolniczym, w której można spotkać jeszcze starsze, drewniane domy. W pewnym 

momencie po prawej stronie ukaże się nam bardzo ładna panorama rolnicza, w oddali widać 

lasy Puszczy Białej. Jadąc wygodną drogą asfaltową, mijamy Udrzynek i wjeżdżamy do wsi 

Poręby Średnie.   Na dużym skrzyżowaniu, skręcamy w prawą stronę w drogę 694. Po 

prawej stronie dojeżdżamy do kościoła Św. Barbary (patrz zdjęcie nr 25).  W kościele 

zwracają uwagę tablice upamiętniające żołnierzy, walczących o wolność Polski w lasach 

Puszczy Białej. Poniżej zamieszczam garść informacji, o tym ciekawym zabytku sakralnym. 
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Zdj ęcie nr 25  - Kościół Św. Barbary w Porębach Kocębach. 

 

Kościół pw. Św. Barbary w Porębie Kocębach – parafia w Porębach powstała w 1639 r. , kiedy to 

powstał drewniany kościół pw. Św. Barbary. Jak czytamy na oficjalnej stronie  internetowej parafii 

www.parafiaporeba.pl w 1775 r. kościół ten uległ całkowitemu zniszczeniu. Nowy został zbudowany w 

1780 r. i konsekrowany przez jednego z biskupów płockich w 1788 r.  

W 1880 r. kościół w Porębie został rozbudowany. W tym mniej więcej okresie powstała plebania przy 

kościele. Kościół ten przetrwał do 1944 r., kiedy to został spalony przez wycofującą się armię 

hitlerowską, ocalał jedynie ołtarz główny. Po wojnie kolejni proboszczowie, przyczynili się do 

wzbogacenia kościoła w zabytki m.in. sprowadzono w 1951 r.  cenną ambonę z 1652 r. Sprowadzono 

również relikwie Św. Barbary.  Przeprowadzono renowację najstarszego zabytku parafialnego tj. 

figury Matki Bożej Gotyckiej, prawdopodobnie przywiezionej z Prus lub Pomorza i pochodzącej z 

drugiej połowy XIV wieku.  

Warto wspomnieć, iż prace konserwacyjne cennej ambony trwały od 2009 r. i były podzielone na 3 

etapy. Co ciekawe dwa pierwsze etapy konserwacji finansowane były przez Urząd Marszałkowski, zaś 

ostatni etap sfinansowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ambona 

powstała pierwotnie jako protestancki obiekt sakralny w 1652 r. i był wielokrotnie przebudowywany.  

Zdjęcia ambony, opis zabytku i prowadzonych prac konserwacyjnych zostały opisane na stronie 

internetowej parafii Poręby w opracowaniu p. Katarzyny Gamoliszek  (źródła tekstu na końcu opisu).             
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Tuż przy kościele znajduje się również kaplica poświęcona powstańcom styczniowym z 1863 

r., którzy poświęcili życie za ojczyznę. 

 Wyjeżdżamy z miejscowości Poręby Kocęby, kierujemy się  w kierunku Broku trasą 694. Jak 

widać na mapie, przed nami długi, prosty odcinek jazdy przez Puszczę Białą. Początkowo 

towarzyszą nam łąki i pola, ale po niezbyt długiej jeździe dojeżdżamy do lasu. Jedziemy 

drogą asfaltową,  dobrze oznakowaną, wymarzoną wręcz do jazdy rowerem (patrz zdjęcie nr 

26).  Przy okazji, proszę o zachowanie szczególnej uwagi, gdyż na nieszczęście dla nas, 

rowerzystów, panuje na niej duży ruch samochodów.  

Zdj ęcie nr 26  - Droga nr 694 przy wyjeździe z  miejscowości Poręby w kierunku Broku.  

 

Mijany las to typowy las sosnowy, z domieszką świerku i miejscami jałowca. Miejscami 

możemy zobaczyć miejsca, gdzie wcześniej wycięto drzewa, stąd las jest prześwietlony. 

Mijamy po drodze tablicę z napisem Gmina Brok wita. Tuż przy niej po prawej stronie drogi, 

znajduje się symboliczny cmentarz – miejsce spoczynku żołnierzy różnej narodowości, 

poległych w czasie I Wojny Światowej. W miejscu tym również zobaczymy  pomnik i 

zasadzone dęby,  upamiętniające  bohaterską śmierć kilku poruczników oraz leśników, którzy 

zginęli strzałem w tył głowy w Katyniu i Charkowie w 1940 r.  (patrz zdjęcia nr 27,28). 
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Zdj ęcie nr 27 – Miejsce spoczynku żołnierzy z I wojny światowej. 

Zdj ęcie nr 28 – Tablica upamiętniaj ąca bohaterską śmierć żołnierzy i leśników w Katyniu i Charkowie.  

 

Zmierzając dalej w kierunku Broku, widzimy drogę odchodzącą w prawą stronę, prowadząca 

w kierunku leśniczówki Bojany.  Powoli dojeżdżamy do miejscowości Brok, po prawej 

stronie widzimy ulicę Brzostową, którą jechaliśmy rano. Las zaczyna ustępować budynkom 

mieszkalnym.  Po krótkiej chwili dojedziemy do parkingu, przed cmentarzem katolickim, 

gdzie zostawiliśmy samochód. Tak więc można powiedzieć, że dzisiejsza wycieczka dobiegła 

końca, mam nadzieję, że się podobała. Zapraszam oczywiście na następną. 
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 

 

 

 

 

 

Dokumentacja zdjęciowa: 

• Zdjęcia nr:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28– 
Autor 
 

• Zdj ęcie nr 5a – zdjęcie autorstwa Katarinki 1711 (licencja Creative Commons)  
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_pod_wezwaniem_
%C5%9Aw._Andrzeja_Aposto%C5%82a_w_Broku_nad_Bugiem_23.JPG 
 

• Zdj ęcie nr 21 – zdjęcie autorstwa Karola Głąba  (licencja Creative Commons)  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klejniki_-_Ciconia_ciconia.jpg?uselang=pl 
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• Cmentarz żydowski (kirkut)  w Broku  
o http://www.kirkuty.xip.pl/brok.htm 
o http://www.sztetl.org.pl/pl/article/brok/12,cmentarze/1952,cmentarz-zydowski-

w-broku/ 
 

 
• Miejscowość Brok  

o http://miasto-brok.w.interia.pl/ 
o http://www.brok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Ite

mid=64 
o http://pl.wikipedia.org/wiki/Brok 

 
• Pałac biskupów płockich w Broku - http://www.parafiabrok.pl/index.html 

 
• Bocian biały  

o http://www.orzw.pl/pl/zoopedia/81-bocian-biay-ciconia-ciconia 
o http://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_bia%C5%82y 
o http://www.bocian.org.pl/bocian-bialy 

• Kościół pw. Św. Barbary w Porębie Kocęby 
o http://www.parafiaporeba.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1

39&Itemid=59 
 
 
 


