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Wycieczka nr 21 

TRZCIANKA – JASZCZUŁTY – DALEKIE TARTAK – 

SZLACHTA - TRZCIANKA 

Dystans:  ok. 21 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 9 lat 

 

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

cyfrowej  „Puszcze Biała i Kamieniecka” Mapa PC 2006 r., wydanej przez Wydawnictwo 

Kartograficzne „Compass”   ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków tel./fax: /12/ 626-14-36,  

e-mail: sekretariat@compass.krakow.pl,   www.compass.krakow.pl 
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Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy w miejscowości Trzcianka, dużej wsi oddalonej 

około 10 km od Wyszkowa w kierunku północno-wschodnim, zlokalizowanej przy drodze 

krajowej nr 8. Jadąc od Wyszkowa trasą nr 8, wjeżdżamy do Trzcianki i tuż za stacją 

benzynową, skręcamy w lewą stronę. Po kilkuset metrach dojeżdżamy do zabudowań 

Trzcianki i przy kapliczce, z czerwonej cegły skręcamy w prawą stronę w kierunku 

widocznego w oddali lasu. Dodam, że w lewą stronę odchodzi droga w kierunku głównej 

części Trzcianki. Po kilkuset metrach dojeżdżamy do żwirowni, którą mijamy po lewej 

stronie i na skraju lasku sosnowego zobaczymy wąską, boczną drogę o charakterze  leśno-

polnym. Na tej drodze możemy pozostawić samochód. Oczywiście nie jest to idealne miejsce 

na parking, dlatego wybór, gdzie pozostawić samochód  pozostawiam Państwu. 

Przygotowawszy rowery do jazdy, wyruszamy drogą piaskową w kierunku widocznego w 

oddali lasu sosnowego. Z początku droga jest nieprzyjazna dla rowerów, zapiaszczona, w 

niektórych momentach trzeba prowadzić rower (patrz zdjęcie nr 1).  

Zdj ęcie nr 1 – Nieprzyjazna dla rowerów droga polna w okolicy Trzcianki k/Wyszkowa. 

 

W pewnym momencie nasza droga rozdwaja się, próbując trafić na Trzciankowską Drogę, 

skręcamy w lewą stronę. Im dalej jedziemy zauważymy, że obok sosen dochodzą także 

brzozy, droga systematycznie się poprawia. Dojeżdżamy do miejsca, gdzie w prawą stronę 
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odbiega mała droga leśna.  Skręcamy w tą drogę i dojeżdżamy do dużej drogi leśnej, 

określanej mianem Trzciankowskiej Drogi.  Oczywiście jak możemy się domyślać, 

skręcamy na niej w lewą stronę. Od razu rzuca nam się w oczy tablica informacyjna, 

informująca, że właśnie mijamy zachowane  siedliska świetlistej dąbrowy (patrz zdjęcie nr 

2). 

Zdj ęcie nr 2 – Zachowane siedlisko świetlistej dąbrowy w okolicy Trzcianki. 

 

Ładny las, o tej porze jeszcze trochę szary, gdyż brak liści na występujących tu dębach. Ale 

latem naprawdę musi tu być bardzo ładnie. Poniżej umieściłem kilka zdań, wyjaśniających 

pojęcie świetlistej dąbrowy. 

Świetlista dąbrowa – jest to ciepłolubny zespół leśny, utworzony głównie przez dąb bezszypułkowy z 

domieszką sosny, która w wielu miejscach dominuje (szczególnie w lasach zagospodarowanych). 

Oprócz dębu bezszypułkowego, w skład świetlistej dąbrowy może wchodzić również dąb szypułkowy, 

brzoza brodawkowata, topola osika, lipa drobnolistna i grab zwyczajny.   

Jak możemy wyczytać na stronie www.ekologia.pl, w świetlistej dąbrowie możemy spotkać również 

dobrze rozwiniętą warstwę krzewów, złożoną  m.in. z jarzębów pospolitych, szakłaków pospolitych, 

tarniny itd. Zespół ten sąsiaduje często z borami sosnowymi, borami mieszanymi, rzadziej grądami i 

występuje na glebach piaszczysto-gliniastych, zasobnych w wapń. Jak możemy wyczytać w Wikipedii, 
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siedlisko świetlistej dąbrowy uznawane jest za najbogatszy florystycznie zespół leśny, występujący w 

Polsce  (źródła tekstu na końcu opisu).      

Po obejrzeniu dąbrowy, ruszamy w dalszą drogę, kierując się na północ, 

Trzciankowską Drogą. Przez dłuższy czas mijany krajobraz i roślinność w zasadzie się nie 

zmieniają. Przez cały czas dominującym gatunkiem drzewa jest sosna, zresztą jest to główny 

gatunek drzewa w Puszczy Białej.  Oprócz sosny, zobaczymy również stanowiska świerków, 

brzozy i dębów. Drzewostan występuje w różnym wieku, zresztą jadąc, zobaczymy również 

miejsca, gdzie część drzew wycięto. Na ich miejsce zasadzono nowe. Droga po której 

jedziemy, pomimo, że miejscami trochę zapiaszczona, jest wygodna dla rowerów, przyjemnie 

się po niej jedzie (patrz zdjęcie nr 3).  

Zdj ęcie nr 3 – „Trzciankowska Droga” w Puszczy Białej. 

 

Sądzę, że w okresie letnim, ze względu na przeważającą ilość sośniny, wyczuwa się 

jej charakterystyczny, żywiczny zapach, tak korzystny dla ludzi. Po drodze mijamy również 

paśniki dla zwierząt, część z nich jeszcze wypełnionych sianem.  Zresztą jak myślę, zwierząt 

np. saren musi być tutaj bardzo dużo. Jadąc, trzeba uważnie się rozglądać, gdyż powinniśmy 

dostrzec kręcące się w pobliżu sarny. Jadąc z moim synem, Kacprem zobaczyliśmy stadko, 

składające się z kilku sztuk w różnym wieku, które przebiegło nam drogę, po której 
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jechaliśmy. O tej porze roku (połowa kwietnia)  słychać dookoła śpiew ptaków. Na pobliskich 

krzewach i drzewach można zauważyć sikorki bogatki, zięby, kosy. Im dłużej jedziemy, 

nasza droga staje się coraz bardziej komfortowa do jazdy rowerem, utwardzona. Zmienia się 

też charakter lasu, który mijamy. Drzewa sosnowe oddaliły się od drogi, zamiast nich 

pojawiły się małe topole (prawdopodobnie), występują również brzozy, graby. Tą drogą, 

sycąc oczy widokiem różnorodnych zadrzewień oraz czerpiąc przyjemność z jazdy rowerem, 

dojeżdżamy do drogi asfaltowej, biegnącej z Nowej Wsi do miejscowości Dalekie Tartak.  

Na tej drodze jedziemy w prawą stronę i w odległości około 100-150 metrów, skręcamy z 

kolei w lewą stronę, w drogę leśno-polną, która ma nas zaprowadzić do miejscowości 

Jaszczułty.          

Droga po której teraz jedziemy, jest drogą szutrową, utwardzoną i szeroką (patrz 

zdjęcie nr 4). 

Zdj ęcie nr 4 – Wygodna droga do jazdy rowerem, prowadzącą od południa do miejscowości Jaszczułty. 

 

Mijany krajobraz jest otwarty, prześwietlony. Po obu stronach zobaczymy młodniki sosnowe, 

brzozowe. W przeciwieństwie do krajobrazu mijanego wcześniej, tutaj mamy o wiele więcej 

światła i przestrzeni. Dojeżdżamy do rozjazdu dróg, nasza „główna droga” odchodzi w prawą 

stronę. W lewo odbiega droga, która zaprowadzi nas do małej miejscowości Kozłowo.  
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Oczywiście, jedziemy drogą, odchodzącą w prawą stronę w kierunku miejscowości 

Jaszczułty. Jadąc, zobaczymy w oddali zabudowania tej miejscowości (patrz zdjęcie nr 5). 

Zdj ęcie nr 5 – Widoczne w oddali zabudowania miejscowości Jaszczułty. 

 

Droga właściwie bez większych zmian, jak widać na zdjęciu nr 5, zadrzewienia wcześniej 

rosnące po obydwu stronach, mocno się przerzedziły. Teren stał się bardziej otwarty, lasy 

ustąpiły miejsca polom i łąkom. Gdzieniegdzie rosną małe sosenki, brzózki, teren bardzo 

przyjemny, szczególnie, kiedy jest ładna pogoda.  Po wjeździe do Jaszczułt, skręcamy na 

drodze asfaltowej w prawą stronę, mijamy remizę strażacką i jedziemy, zgodnie z czerwonym 

szlakiem turystycznym w kierunku widocznego w oddali kościoła. Wieś Jaszczułty należy do 

typowych wsi, występujących na tym terenie, średniej wielkości. Próbowałem znaleźć w 

internecie jakieś ciekawostki dotyczące tej miejscowości, ale niestety nie udało mi się. 

Jedynie co znalazłem to to, że należała do biskupów płockich i była wsią czynszową. Kościół 

do którego dojechaliśmy, jest kościołem filialnym parafii w Długosiodle (patrz zdjęcie nr 6). 

Został zbudowany w 1985 r.  Po obejrzeniu kościoła, wracamy z powrotem tą samą drogą 

asfaltową, którą przyjechaliśmy. Naszą uwagę zwrócą zapewne cztery identyczne stodoły 

drewniane, znajdujące się przy ulicy, po drugiej stronie, naprzeciwko placu zabaw dla dzieci.  
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Zdj ęcie nr 6 – Kościół filialny pw. NMP Częstochowskiej w Jaszczułtach. 

 

Jadąc, możemy zauważyć, że droga oznaczona jest dwoma szlakami turystycznymi. Jeden z 

nich jest szlakiem niebieskim rowerowym, drugi wcześniej wspomnianym szlakiem 

czerwonym, pieszym. Wyjeżdżamy z Jaszczułt, zabudowania kończą się, co jakiś czas 

widzimy tylko nieliczne zabudowania letniskowe. 

Wjeżdżamy w las sosnowy, mijamy po prawej stronie 

małą kapliczkę, przy której od naszej drogi odchodzi  

w prawą stronę, niebieski szlak rowerowy (patrz 

zdjęcie nr 7).  My podążamy dalej drogą asfaltową. 

Na tej drodze radziłbym zachować ostrożność, bo co 

jakiś czas jeżdżą samochody. W tym miejscu, 

zaznaczę, że wybrałem tą drogę tzn. (czerwony szlak 

turystyczny), gdyż moim zamiarem był przejazd  tzw. 

Natalińską Drogą.  Niestety, ze względu na charakter 

tej drogi, przejazd był niemożliwy. Wspominam o tym 

w tym fragmencie Opisu, gdyż zalecałbym osobiście  

Zdj ęcie nr 7 – Kapliczka na wyjeździe z Jaszczułt. 
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jednak jazdę szlakiem niebieskim (od kapliczki drogą piaskową w prawą stronę). Jak się 

później okaże i tak trafimy na ten szlak w dalszej części wycieczki.  Mijany krajobraz 

zróżnicował się, gdyż oprócz sosnowego lasu widzimy także, pola i łąki. W pewnym 

momencie dojedziemy miejsca, w którym w lewą stronę odchodzi droga w kierunku 

Kozłowa. Od tego momentu zmienia się charakter mijanego przez nas lasu. Pojawia się duże 

świerki i sosny, szczególnie po lewej stronie drogi. Po pewnym czasie dojedziemy do 

skrzyżowania dróg asfaltowych. Początkowo zamierzaliśmy z Kacprem jechać prosto, 

jednakże na to, że droga była nieprzejezdna dla rowerów z powodu bardzo dużych ilości 

luźnego piasku, który skutecznie uniemożliwiał rowerową jazdę  (patrz zdjęcie nr 8). 

Zdj ęcie nr 8 – Nieprzyjazny dla rowerów początek Natalińskiej Drogi. 

   

Dlatego też skręcamy jednak w drogę asfaltową w prawą stronę i jedziemy dalej w kierunku 

miejscowości Dalekie Tartak.  Droga po której jedziemy, należy do raczej starszych dróg, 

gdyż pokrywająca ją  warstwa asfaltu, pełna jest dziur i łat. Las, przez który jedziemy w 

dalszym ciągu jest lasem sosnowym przemieszanym z zadrzewieniem świerkowym. Po 

przejechaniu około jednego kilometra, dojedziemy do przejazdu kolejowego, przed którym 

skręcamy w lewą stronę, na jednej z sosen zauważymy ponownie, znane nam już oznaczenie 

niebieskiego szlaku rowerowego.  Tym szlakiem będziemy dalej, przynajmniej przez pewien 
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czas  się poruszać.  Droga początkowo jest asfaltowa, niezbyt szeroka ale korzystna do jazdy 

rowerem. Jedziemy ulicą Modrzewiową, przez pewien czas towarzyszą nam modrzewie. W 

oddali widać las sosnowy. Po krótkim odcinku jazdy, droga asfaltowa ustępuje miejsca 

drodze szutrowej. Przejeżdżamy obok zabudowań małego tartaku. Następnie wjeżdżamy do 

lasu, w którym nasza droga odbiega od torów kolejowych. Po prawej stronie mijamy stację 

kolejową Dalekie, zresztą zabudowania tej miejscowości widzimy po drugiej stronie torów 

kolejowych. Droga leśna rozdwaja się, my skręcamy w głąb lasu, czyli w lewą stronę. Jak się 

okaże później, niebieski szlak podąży w prawą stronę. Po prawej stronie zobaczymy mały 

grób w lesie. Co ciekawe, na sosnach pojawią się dosyć wyblakłe oznaczenia żółtego, 

pieszego szlaku turystycznego. Dodam, że nasza droga jest typową leśną drogą, w miarę 

utwardzoną i przyjemną do jazdy rowerem (patrz zdjęcie nr 9).  

Zdj ęcie nr 9 – Droga leśna w okolicy miejscowości Dalekie Tartak. 

 

Jadąc zobaczymy tablice z napisem „Strefa zachowawcza in situ”. Jest to forma ochrony 

przyrody, zastosowana na danym obszarze. Polega na tym, że ochrona danego gatunku lub 

gatunków realizowana jest w naturalnym obszarze występowania przez zachowanie 

niezmienionych warunków środowiskowych. Rzeczywiście las składa się z dużych sosen, 

środowisko jest niepielęgnowane, pozostawione samemu sobie.  



 10

Po drodze mijamy również na sosnach stare spały żywiczarskie  tj. specjalne wycięcia na 

korze, służące do pozyskiwania żywicy (patrz zdjęcie nr 10). Poniżej kilka zdań, 

przedstawiających  tą ciekawą czynność, jaką 

było żywicowanie sosen.  

Żywicowanie sosen – w czasie wędrówek możemy 

spotkać sosny, które w dolnej części pnia pozbawionej 

kory, mają nacięcia w jodełkę i przedzielone są 

pionowym rowkiem. Są to tzw. spały żywiczarskie. Są 

to ślady po żywicowaniu, czyli pozyskiwaniu żywicy w 

celach gospodarczych. Jak można wyczytać na 

stronie: www.leśniczowka.blox.pl w 1994 r. 

zaprzestano w naszych lasach gospodarczego 

żywicowania sosny. Naszą żywicę zastąpiła żywica z 

Ukrainy, Brazylii, Chin. W latach 60 i 70-tych  XX 

wieku byliśmy żywicową potęgą, a przy żywicowaniu 

pracowało około 10.000 ludzi. Na powyższej stronie  

(którą bardzo polecam), można uzyskać wiele  

Zdj ęcie nr 10 – Dawna spała żywiczarska na sośnie. 

 

ciekawych informacji na temat pozyskiwania tego cennego surowca, metody tworzenia spały 

żywiczarskie itd. Jako ciekawostkę podam, że właściwe żywicowanie zaczynało się na przełomie 

kwietnia i maja. Z jednej spały uzyskiwano około 1,5 kg żywicy rocznie. Przeciętnie na jedną sosnę 

przypadały dwie spały czyli w ciągu roku uzyskiwano ok. trzy kilogramy żywicy. Jak możemy 

przeczytać w Wikipedii, sosny zaczęto żywicować dopiero w XX wieku. Wcześniej bo na początku XIX 

wieku żywicowano głównie świerki. Do żywicowania przeznaczano zdrowe drzewa, do 6 lat przed 

planowanym wycięciem. Obok polskiej metody pozyskiwania żywicy z sosen przy wykorzystaniu 

wyciętych w charakterystyczny sposób spał żywiczarskich, istniała początkowo metoda francuska czyli 

płatowa. Metoda ta polegała na wycięciu specjalną siekierką płata kory (źródła tekstu na końcu 

opisu).      

  

Nasza droga wije się w lesie, co jakiś czas dochodzą boczne drogi. W pewnym momencie 

dojedziemy do miejsca, gdzie po lewej stronie zaczyna się piękna ściana drzew, złożona ze 

świerków.  Od tego miejsca krajobraz zaczyna się różnicować, do wszędobylskich sosen 

dołączają młodniki brzozowe. Jak wynika z mapy, którą umieściłem na stronie tytułowej, w 

pewnym momencie dojedziemy do Natalińskiej Drogi, która jak przypomnę, okazała się 

prawie na całej długości szeroką, bardzo zapiaszczoną drogą, nie bardzo przydatną do jazdy 
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rowerem. Mijamy po lewej stronie dwa, stojące koło siebie krzyże, jeden z nich zapewne 

bardzo stary, drugi z kolei postawiony kilka lat temu  (patrz zdjęcie nr 11).   

Oba krzyże stoją przy dużym skrzyżowaniu dróg 

leśnych. My jedziemy prosto.  Droga w dalszym 

ciągu kiepska dla rowerów, myślę, że najlepszym 

sposobem jest jazda samym środkiem drogi. Droga 

jest w  tym miejscu, najmniej rozjeżdżona i 

zapiaszczona.  Po pewnym czasie, walcząc z 

trudnościami jazdy rowerowej, dojedziemy do 

miejsca, gdzie stoi pomnik, poświęcony 

zamordowanym przez niemieckiego okupanta, w 

tym miejscu w czerwcu 1944 r. żołnierzy AK 

(łącznie 13 osób) -  patrz zdjęcie nr 12. 

 

 

Zdj ęcie nr 11 – Krzy że umiejscowione przy Natalińskiej Drodze. 

 

Zdj ęcie nr 12 – Pomnik pomordowanych w tym miejscu żołnierzy AK w czerwcu 1944 r. 
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Po obejrzeniu pomnika, podążamy dalej i to pieszo pchając rowery, gdyż jazda nie jest za 

bardzo możliwa. Droga będzie zdatna do jazdy rowerem, dopiero po kilkuset metrach. 

Jednocześnie zauważymy, że zmienił się mijany krajobraz i charakter lasu. Do sosen 

dołączyły graby, świerki, modrzewie itd. Nasza droga staje się typową leśno-polną  drogą, 

utwardzoną,  mijamy budynki należące do miejscowości Leszczydół Nowiny. Od naszej 

drogi odchodzi w prawą stronę droga, wzdłuż której umiejscowione są zabudowania 

Leszczydołu. My w dalszym ciągu jedziemy prosto. Po niedługim czasie wyjedziemy na 

drogę, przy której z lewej strony ciągnie się las, na którego skraju rosną dęby. Po prawej 

stronie z kolei, w odległości około 50 metrów, ciągnie się młodnik sosnowy. Teren bardzo 

przyjemny, sprawiający bardzo pozytywne wrażenie (patrz zdjęcie nr 13). 

Zdj ęcie nr 13 – Bardzo przyjemny teren w okolicy Leszczydołu Nowiny. 

 

Kiedy dojedziemy do drogi asfaltowej, która idzie po łuku, skręcamy tuż przed tą nią w lewą 

stronę w las. Naszym celem będzie dojazd do miejscowości Trzcianka, gdzie zostawiliśmy 

samochód. Dalej podążamy już drogą typowo leśną, krajobraz  i otaczający las właściwie się 

nie zmieniają. Droga jest równa, utwardzona. W pewnym momencie zauważymy, że 

podążamy szlakiem rowerowym czarnym. Jadąc, możemy zauważyć duże świerki rosnące po 

obu stronach drogi, co tylko dodaje uroku naszej jeździe (patrz zdjęcie nr 14). 
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Zdj ęcie nr 14 – Droga leśna w kierunku Trzcianki, oznaczona czarnym szlakiem rowerowym.  

 

Przez cały czas podążamy prosto,  po prawej stronie zauważymy paśnik i słupki, pomalowane 

na żółto. My dalej podążamy szlakiem czarnym  rowerowym. Dojedziemy do rozjazdu, na 

którym zgodnie z oznaczeniami szlaku skręcamy w lewą stronę. Po skręcie, jedziemy w 

dalszym ciągu drogą leśną, momentami zapiaszczoną. Z pewnością w oczy rzucają się śmieci, 

porozrzucane po obu stronach drogi. Niebawem wjedziemy do miejscowości Trzcianka. 

Mijamy po prawej stronie osiedle małych domków, zapewne letniskowych. Po lewej stronie 

widzimy las sosnowy. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, która odbiega w prawą stronę, przy 

białek kapliczce z 1954 r. Jedziemy tą drogą, przypomnę cały czas trzymając się 

wspomnianego wcześniej czarnego szlaku turystycznego. Teraz dopiero okazuje się jak duża 

jest to miejscowość. Droga, którą podążamy w kierunku samochodu jest długa. Po drodze 

możemy zauważyć również kilka starych i mocno podniszczonych drewnianych domostw. 

Oprócz tego zauważamy sporo domów nowych i remontowanych. Warto wspomnieć, iż jadąc 

tą długą ulicą mijamy po drodze kilka kapliczek, postawionych mniej więcej w połowie XX 

wieku. W końcu dojeżdżamy do znanej nam kapliczki, przy której jadąc od drogi nr 8, 

skręciliśmy w prawą stronę. Oznacza to, że do samochodu zostało nam około 1 km, który 
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przejedziemy bardzo szybko, mijając po drodze znajomą żwirownie. Tak więc to koniec 

dzisiejszej wycieczki. Nie była za bardzo długa, ale biorąc pod uwagę wiek  mojego syna (tj 

prawie 9 lat), który zresztą jechał na małym rowerze na kołach 20”, i tak dystans wypadł 

nieżle, bo ponad 20 km. Do zobaczenia na następnej wycieczce, mam nadzieję, że tak samo 

udanej jak dzisiejsza.  
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 
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