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Wycieczka nr 22 

BRAŃSZCZYK – NOWY BRAŃSZCZYK – 

BUDYKIERZ – KNUROWIEC – PRZYJMY - 

BRAŃSZCZYK  

Dystans:  ok. 25 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności: niski, momentami średni 

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 znanej miejscowości nadbużańskiej Brańszczyk, 

oddalonej około 12 km od Wyszkowa w kierunku wschodnim. Jadąc drogą nr 8 od strony 

Wyszkowa, zjeżdżamy w prawą stronę w kierunku miejscowości Turzyn , i dalej już 

wygodną drogą asfaltową dojeżdżamy do Brańszczyka. Następnie po dojeździe do tutejszego 

kościoła, skręcamy w prawą stronę i jedziemy aż do końca ulicy, gdzie znajduje się Dom 

Emeryta oraz pobliski parking, zlokalizowany przy samej rzece Bug. Parking jest duży, 

wygodny, także możemy bez najmniejszej obawy pozostawić samochód i już dalej rowerem 

rozpocząć naszą wycieczkę. Przy parkingu znajduje się duża, kolorowa tablica informacyjna z 

planem miejscowości (patrz zdjęcie nr 1). 

Zdj ęcie nr 1 – Plan miejscowości Brańszczyk, znajdujący się przy parkingu Domu Emeryta. 

 

Oczywiście zachęcam również do podejścia do brzegu rzeki Bug, do której prowadzi 

wygodny pomost. Nie zdradzę zbyt wiele, ale w trakcie dzisiejszej wycieczki oddalimy się od 

rzeki, dlatego warto chwilę spędzić nad brzegiem, delektując się widokiem tej jeszcze dzikiej 

(nieuregulowanej) rzeki. Myślę, że dobrym pomysłem będzie umieszczenie w tym miejscu, 

krótkiego opisu historii Brańszczyka, gdyż za chwilę udamy się do jednej z atrakcji tej 

miejscowości  tj. kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. 
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 Brańszczyk – jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie internetowej 

Urzędu Gminy Brańszczyk (www.branszczyk.pl) , że miejscowość ta należy 

do jednej z najstarszych miejscowości w tym regionie. Historia Brańszczyka 

sięga jeszcze czasów przedhistorycznych, na co wskazują pogańskie 

znaleziska. Warto wspomnieć, nazwa obecnego Brańszczyka zmieniała się 

wielokrotnie w ciągu dziejów. Wcześniej miejscowość ta nazywana była 

Brańsk, Brańsko, Breńszko  itd. Są różne przypuszczenia, skąd się wzięła 

nazwa Brańszczyk. Możliwe, że od wyrazu bronić, gdyż wiele wskazuje, że tutaj znajdował się zamek 

obronny. Sam Brańszczyk posiadał dogodne położenie jako punkt obronny. Od wschodu otaczały go 

łąki i bagna, od południa rzeka Bug, a od północy zwarte lasy Puszczy Białej. Z kolei inne źródła 

internetowe podają, że nazwa Brańszczyk (Brańsk) może pochodzić od staropolskiego „bran”  – 

podmokły, nadrzeczny grunt.  

Przed II wojną światową Brańszczyk należał do rodziny Rudzkich. Ostatni właściciel pochowany jest 

w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Brańszczyku. Do posiadłości Rudzkich należał również teren, 

na którym położony jest Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekle Chorych.  Budynek DPS 

zbudowany został w samym centrum XIX wiecznego parku. W parku tym znajduje się przebudowany 

dworek Rudzkich. Jak możemy wyczytać na jednej ze stron internetowych, w parku tym znajduje się 

również stary młyn, stawy a wokół nich alejki spacerowe. Przedstawiając bardzo skrótowo 

miejscowość Brańszczyk, warto wspomnieć postać prof. Marii Żywirskiej (1904-1980), znanej 

etnograf, która urodziła się i wychowała w Brańszczyku. Córka ostatniego zarządcy majątku 

Rudzkich, Stanisława Byczyńskiego jest autorką monografii „Puszcza Biała. Jej dzieje i kultura”, 

która według opisów jest nieocenionym źródłem informacji o kulturze i historii tego  regionu.  Dodam, 

że Maria Żywirska pochowana jest na cmentarzu w Brańszczyku (źródła tekstu na końcu opisu).      

     

Zanim rozpoczniemy naszą wycieczkę, może kilka zdań napiszę o znajdującym się w pobliżu 

parkingu Domu Emeryta, prowadzonego przez Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro. 

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro – została założona  w 2007 r i prowadzona jest przez księży 

orionistów. Jak możemy wyczytać na stronie internetowej Fundacji, celem fundacji jest wspieranie 

Dzieła Oriońskiego oraz niesienie pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. Do podopiecznych 

fundacji należą osoby niepełnosprawne na skutek nieszczęśliwego wypadku, po przebytym udarze, 

wylewie, porażeniu mózgowym, po amputacji kończyn. Fundacja pomaga również chorym na 

hemofilię, autyzm i inne ciężkie choroby. Dodam, że fundacja prowadzi również wolontariat, gdzie 

wolontariusze przygotowują się do pomocy chorym w specjalnym ośrodku Fundacji w Zduńskiej Woli. 

Dla zainteresowanym podam, iż na podanej na końcu Opisu wycieczki, podaję link do oficjalnej strony 

internetowej, gdzie można uzyskać wiele ciekawych informacji na temat samej Fundacji a także 
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głównego inspiratora i założyciela ruchu orionistów  tj. Św. Alojzego Orione (źródło tekstu na końcu 

opisu).      

Po przejechaniu niezbyt długiego odcinka główną ulicą Brańszczyka tj. Jana Pawła II, 

dojedziemy do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP (patrz zdjęcie nr 2). 

Zdj ęcie nr 2 – Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Brańszczyku. 

 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Brańszczyku – obecny kościół został zbudowany w 1833 r. (na 

wejściem głównym, pod zegarem widać datę budowy) a konsekrowany w 1838 r. przez ówczesnego 

biskupa płockiego. Szukając informacji na temat historii tego 

kościoła, nie znalazłem zbyt dużej ich ilości. Jak możemy wyczytać w 

Wikipedii, prawdopodobnie jeszcze przed 1402 r. istniała mała 

drewniana kapliczka, a później z pewnością również istniał kościół w 

Brańszczyku. W czasie II wojny światowej, obecny kościół został 

bardzo zniszczony, gruntowny  remont przeprowadzono w 1965 r. 

Obok kościoła możemy podziwiać drewnianą dzwonnicę z pierwszej 

połowy XIX wieku (patrz zdjęcie nr 3). 

 

 

Zdj ęcie nr 3 – Przykościelna dzwonnica w Brańszczyku. 



 5

Naprzeciwko kościoła, na pobliskim skwerku znajduje się odsłonięty w kwietniu 2008 r. 

Pomnik Jana Pawła II. (patrz zdjęcie nr 4). Warto tam się udać, i na jednej z ławeczek 

chwilę posiedzieć i „podumać” o naszym wybitnym Polaku Papieżu.     

Zdj ęcie nr 4 – Pomnik Jana Pawła II w Brańszczyku. 

 

Następnie jedziemy prosto ul. Jana Pawła II, mijając  

po prawej stronie Zespół  Szkół w Brańszczyku. W 

lewo odchodzi droga asfaltowa w kierunku Turzyna, 

skąd przyjechaliśmy. W pewnym momencie miniemy 

po prawej stronie pomnik, poświęcony mieszkańcom  

gminy Brańszczyk i żołnierzom, którzy poświęcili 

życie w czasie II wojny światowej (patrz zdjęcia nr 

5,6). 

Trzymając się cały czas głównej drogi dojedziemy do 

wspomnianego przeze mnie wcześniej, Domu Pomocy 

Społecznej dla osób Przewlekle Chorych, który  

Zdj ęcia nr 5,6 – Pomnik poświęcony m.in. mieszkańcom gminy Brańszczyk. 
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znajduje się po lewej stronie drogi. Tuż w okolicy głównej bramy wjazdowej możemy 

zobaczyć kolejny pomnik, odsłonięty w 150 rocznicę Powstania Styczniowego tj. w czerwcu 

2013 r. upamiętniający funkcjonujący w latach 1863-1864 powstańczy szpital polowy, który 

znajdował się na terenie pobliskiego dworu (patrz zdjęcie nr 7). 

Zdj ęcie nr 7 – Pomnik poświęcony Powstańcom Styczniowym w 150 rocznicę wybuchu Powstania.  

  

Jak możemy wyczytać z tablicy umieszczonej na pomniku, w czasie powstania funkcjonował 

w pobliskim dworze, powstańczy szpital polowy, w którym zmarło 50 powstańców, 

pochowanych na tutejszym cmentarzu. Odsłonięcie pomnika było ważnym lokalnym 

wydarzeniem, odbyło się w obecności wielu gości m.in. minister Bożeny Żelazowskiej, 

przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych a także przy 

udziale młodzieży, nauczycieli oraz pozostałych mieszkańców Brańszczyka.  

Przejeżdżając przez Brańszczyk, trzeba koniecznie wspomnieć, iż miejscowość ta jest ładna i 

zadbana, ulice są czyste, dobrze oznaczone przy użyciu żółtozielonych tablic informacyjnych, 

co niewątpliwie dodaje uroku. Na pierwszy rzut oka widać, że mieszkańcy dbają o wizerunek 

swoich domów i przydomowych ogródków.  

Jedziemy dalej, mijamy po lewej stronie  w odległości 200-300 metrów białą kapliczkę. W 

dalszym ciągu jedziemy drogą asfaltową, o dobrej nawierzchni. Dojeżdżamy do rozjazdu 
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dróg, w lewą  stronę odchodzi droga o znaczona znakiem ślepej uliczki,  my skręcamy w 

drogę odchodzącą w prawą stronę. Zostawiamy wieś Brańszczyk za nami, przed nami ukazuje 

się otwarty teren, w oddali po prawej stronie zauważymy towarzyszący nam las,  niedaleko 

zacznie się zielony szlak konny. Jadąc zauważymy, że w oddali również rysuje się las przed 

nami. Po obu stronach drogi pola uprawne, po prawej stronie również zauważymy 

zabudowania wsi Przyjmy , przez którą będziemy przejeżdżać później. Dodam, iż po 

opuszczeniu Brańszczyka, praktycznie od razu wjechaliśmy do miejscowości Nowy 

Brańszczyk, który już właśnie opuściliśmy. Nasza asfaltowa droga posiada nową 

nawierzchnię, przez co jazda rowerem jest bardzo wygodna i przyjemna. Do tego ten otwarty 

teren ze świeżym powietrzem (pomimo występującej akurat tego dnia deszczowej pogody) 

powoduje, że można z jazdy rowerowej czerpać prawdziwą przyjemność. Delektując się więc 

jazdą, miniemy po lewej stronie kapliczkę, pomalowaną na jaskrawożółte kolory. Dodam, iż 

podczas przejażdżki, mój Kacper zobaczył prawdopodobnie pierwszy raz, jak koń orał ziemię 

rolniczą, a kobiety szły i sadziły ziemniaki, wrzucając je do przygotowanej skiby. Coraz 

rzadszy to widok, być może już  więcej tego nie zobaczymy.      

Trzeba pamiętać, że jedziemy przez cały czas drogą publiczną, po której to rzadko ale jeżdżą 

samochody, tak więc radziłbym zachować ostrożność, szczególnie jadąc z małymi dziećmi. 

Dodam, że przez cały czas towarzyszą nam rozśpiewane skowronki, które z całą energią 

włożoną w śpiew, zachęcają samiczki do wiosennych harców. Las przed nami zbliża się coraz 

szybciej, po lewej stronie w oddali zobaczymy dwie ambony myśliwskie, znajdujące się na 

skraju lasu. Po wjechaniu do lasu, widzimy, że z brzegu porasta on głównie zadrzewieniem 

liściastym, w głębi sosnowym. Przez las wiedzie bardzo wygodna droga asfaltowa, jest to 

dalszy ciąg drogi, którą jechaliśmy do tej pory (patrz zdjęcie nr 8). 

Ciekawy jest charakter lasu, przez 

który przejeżdżamy, widzimy trochę 

buka pospolitego, leszczyny. 

Momentami przypomina mi 

stanowisko świetlistej dąbrowy, którą 

mieliśmy okazję obserwować podczas 

Wycieczki nr 21, aczkolwiek teren 

jest trochę za wilgotny. Zauważymy 

również rosnące co jakiś czas duże 

okazy świerków, co z pewnością  

Zdj ęcie nr 8 – Prosta i wygodna droga  prowadząca przez las, 

na pierwszym planie mój towarzysz wycieczki, syn Kacper. 
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czyni ten las jeszcze ciekawszym. Zgodnie z załączoną na stronie tytułowej mapą, widzimy, 

że w pewnym momencie dojedziemy do pieszego, czerwonego szlaku turystycznego. 

Rzeczywiście, na jednym z drzew zobaczymy charakterystyczny znak. Jeszcze krótką chwilę 

pojedziemy drogą asfaltową, by dojechać do miejsca, gdzie w lewą stronę odchodzi droga 

leśna, oznaczona dwoma szlakami tj. pieszym, czerwonym oraz pieszym, żółtym (patrz 

zdjęcie nr 9). 

Zdj ęcie nr 9 – Początek drogi leśnej oznaczonej dwoma szlakami turystycznymi: żółtym i czerwonym.   

 

Naprzeciwko zjazdu, znajduje się ciekawa kapliczka Św. Huberta (patrona myśliwych), 

zbudowana w 1999 r. z fragmentu grubego pnia. Dla ciekawych dodam, że kapliczkę tą  

można zobaczyć  w opisie Wycieczki nr 20  na zdjęciu nr 24.  

Następnym etapem podróży będzie trzymanie się żółtego szlaku turystycznego. Jak się okaże 

później, należy uważnie przyglądać się oznaczeniom tego koloru na drzewach, gdyż są one 

pokryte wyblakłą farbą na skutej upływu czasu. Początkowo kierujemy się drogą leśną, o 

dosyć dobrej nawierzchni, po obu stronach towarzyszy nam głównie las liściasty, później 

dojedziemy do grupy dorodnych świerków, tworzących coś na kształt długiego, ciemnego 

tunelu. W czasie naszego przejazdu zauważyliśmy, dużą ilość  wyciętych i przygotowanych 

do wywózki pni drzew różnych gatunków np. brzozy, sosny.  
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Po niedługiej, aczkolwiek przyjemnej przejażdżce dojedziemy do rozjazdu dróg leśnych, na 

którym w lewą stronę odchodzi czerwony szlak turystyczny, nasz żółty odchodzi w prawą 

stronę, ale tu uwaga, kiedy skręcimy w żółty szlak, od razu po kilku przejechanym metrach, 

skręcamy w małą, niewyraźną drogę leśną, odbiegająca w lewą stronę, od tej, w którą 

początkowo skręciliśmy.  Nasza droga jest teraz dosyć wąska, ale przejezdna. Tutaj możemy 

podziwiać ładny charakter lasu, sporo dużych sosen, świerków, buków itd. Co jakiś czas 

spotkamy zapewne miejsca żerowania dzików w postaci rozgrzebanej ściółki. Niedługo 

potem dojedziemy do większej drogi leśnej, wiodącej w poprzek naszej. Jak zauważymy, po 

jej drugiej  stronie odchodzą dwie mniejsze drogi, jedna w lewą  druga w  prawą stronę. My 

jedziemy w prawą stronę, zresztą na jednej z sosen będzie widać oznaczenie żółtego szlaku 

turystycznego. Droga, w którą skręciliśmy staje się coraz gorszą, pełną wykrotów, korzeni, 

które utrudniają jazdę. Na szczęście jest dobrze widoczna, zresztą co jakiś czas pojawiają się  

żółte oznaczenia szlaku. Droga nie jest prosta, momentami wije się wśród drzew i krzewów. 

Uroku dodają nam konwalie, które rosną w większych zgrupowaniach. W międzyczasie 

zauważymy, że droga trochę się poprawiła. Niedługo potem dojedziemy do małego, 

niewielkiego skrzyżowania dróg leśnych, nasza dalsza droga wiedzie w lewą stronę. Od tego 

momentu droga staję 

się wygodna, prosta i 

bardzo przyjemna do 

jazdy rowerem 

(patrz zdjęcie nr 

10). Czerpiąc 

przyjemność z 

rowerowej jazdy, 

dojeżdżamy do 

kolejnego 

skrzyżowania dróg 

leśnych, w pobliżu 

zauważymy słupek 

Zdj ęcie nr 10 – Przyjemna do jazdy rowerem droga w Puszczy Białej. 

 

oddziałowy z numerem 211, dalej kontynuujemy jazdę prosto, zgodnie ze szlakiem żółtym. W 

międzyczasie zauważymy, że otaczający nas las zmienił swój charakter. Z typowego dla tego 

regionu lasu sosnowego, zmienił się w las liściasty. Po lewej stronie zauważymy znaczny 

wyrąb, na którym posadzono prawdopodobnie topole osiki.  Szlak żółty skręca w prawą 
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stronę. Tuż przed samym skrętem, zauważymy ładny zagajniczek brzozowy, w tym miejscu 

łączy się również kilka mniejszych dróg leśnych. To co mogę zaproponować, to krótki postój 

(można coś przekąsić) w tym uroczym miejscu. Zresztą tak samo uczyniłem z moim synem, 

Kacprem.  Po krótkim odpoczynku, możemy jechać dalej. Około 60 metrów od skrętu, po 

prawej stronie zauważymy bardzo duży paśnik dla zwierząt. Przyznam się, że paśnika w 

takim rozmiarze jeszcze nie widziałem w lesie. Chwilę potem dojeżdżamy do bardzo 

ważnego miejsca, które jest oddalone od naszej drogi około 20 metrów i znajduje się po 

prawej stronie drogi.   Jest to pomnik poświęcony rodzinie gajowego Stanisława Pieńkosa,  

bestialsko zamordowanym przez hitlerowców w grudniu 1943 r. (patrz zdjęcia nr 11,12). 

Zdj ęcia nr 11,12 – Leśny pomnik poświęcony zamordowanej w 1943 r. rodzinie Pieńkosów. 

Poniżej przedstawiam krótki opis tych tragicznych wydarzeń, które miały miejsce 25 grudnia 

1943 r. w gajówce zwanej Mękaliny. 

Mękaliny Pieńkosów – rozległy obszar lasów Puszczy Białej sprzyjał tworzeniu się trudnych do 

wykrycia punktów ruchu oporu w okresie niemieckiej okupacji w okresie II wojny światowej. Jednym z 

takich punktów, była gajówka Udrzynek, zwana potocznie Mękalinami. Była ważnym punktem  

kontaktowym pod kryptonimem Mrowisko. Była również magazynem broni, a także miejscem gdzie 

przebywali członkowie ruchu oporu oraz  rosyjscy uciekinierzy z pobliskich obozów jenieckich.    
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Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Knurowcu (link podaję na końcu opisu) możemy 

zapoznać się tragicznymi losami gajowego Pieńkosa, jego rodziny oraz pozostałych osób, którzy w tym 

czasie przebywali w gajówce. W wielkim skrócie, 25 grudnia 1943 r. rodzina Pieńkosów szykowała się 

rano na pasterkę (w tamtych czasach pasterka odbywała się w godzinach porannych), wtedy to teren 

gajówki został szczelnie otoczony kordonem hitlerowców. Hitlerowcy otrzymali kilka dni wcześniej 

informacje, że na terenie gajówki znajduje się magazyn broni oraz, że jest to miejsce aktywnej 

konspiracji. Wielokrotnie wznawiana rewizja zakończyła się niepowodzeniem. znaleziono zaledwie 2 

karabiny, 3 pistolety oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji. Hitlerowcy, chcąc uzyskać informacje gdzie 

ukryty jest magazyn broni, poddali mieszkańców gajówki okrutnym torturom. Wszyscy mieszkańcy 

Mękalin zginęli śmiercią męczeńską, nie ujawniając miejsca ukrycia broni. Warto dodać, iż wszyscy 

byli żołnierzami AK, członkami ruchu oporu.  

Łącznie zginęło 9 osób, z których najmłodsza Janina Kacpura miała niespełna 16 lat. Z całej rodziny 

Pieńkosów, ocalał syn Henryk, który skrył się na terenie gajówki przed przybyciem Niemców. Niemcy 

oszczędzili też Andrzejka, syna zamordowanych Anny i Stanisława Kukwów.  

Zachęcam gorąco do przeczytania ciekawego artykułu p. Mieczysława Bartniczaka,  o tych 

tragicznych wydarzeniach. Autor artykułu jest znanym regionalistą, jest on  również autorem 

przewodników i książek  historycznych na temat ziemi ostrowskiej. Dodam, że artykuł o tragedii w 

Mękalinach Pieńkosów pt. „Święta w Mękalinach”  umieszczony został  po raz pierwszy w 1987 r. w 

Tygodniku Ostrołęckim. Na zakończenie tego krótkiego opisu dodam, że hitlerowcy nie znaleźli ukrytej 

na terenie gajówki broni, a konfidentka, od której Niemcy uzyskali informacje o magazynie broni w 

Mękalinach, została zastrzelona na podstawie wyroku, wydanego przez partyzantów Armii Krajowej.   

 

Po odwiedzeniu tego ważnego miejsca, wyjeżdżamy na główną drogę i około 10 metrów 

dalej, skręcamy w lewą stronę, zgodnie ze wskazaniem żółtego szlaku. Jadąc, dojedziemy po 

około 100-200 metrach do miejsca, gdzie znajdowała się gajówka Mekaliny i gdzie dokonano 

tych tragicznych zbrodni (patrz zdjęcia nr 13,14). 

Po chwili zadumy, zostawiamy Mękaliny za nami i podążamy dalej, trzymając się żółtego 

szlaku turystycznego. Po krótkiej jeździe dojedziemy do miejsca, gdzie zobaczymy grupę 

uschniętych sosen. Wiemy, że sosna lubi raczej w miarę suche tereny, kiedy dokładnie się 

przypatrzymy, zobaczymy, że teren dookoła jest wilgotny, w pobliżu zresztą znajduje się  

mały kanał, wypełniony wodą. Ta nadmierna ilość wody występującej  w glebie, była 

zapewne przyczyną uschnięcia dużej liczny sosen. Im dalej się zagłębiamy w las, tym 

trudniejsza staje się jazda. W pewnym momencie nie pozostaje nic innego, jak poprowadzić 

rower. Zresztą i tak musimy pokonać wspomniany przeze mnie mały kanał.    
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Zdj ęcia nr 13,14 – Miejsce upamiętniaj ące tragiczne wydarzenia z 25.12.1943 r. w Mękalinach Pieńkosów. 

 

Główną drogą nie tylko nie da się jechać, ale także trudno jest  prowadzić rower. Dlatego też  

trzeba trochę obchodzić ją  bokiem po lewej stronie.  Po pokonaniu tego zawilgoconego 

terenu, dochodzimy do miejsca, gdzie droga staje coraz mniej widoczna. W dalszym ciągu nie 

ma warunków do swobodnej jazdy.  Ten odcinek (około 100-150 metrów) trzeba będzie 

pokonać, pchając rower. Dochodzimy do miejsca, gdzie po prawej stronie zobaczymy duży 

ugór. Jako, że szlak prawdopodobnie pójdzie prosto, jednakże dalsza droga jest bardzo 

zarośnięta skręcamy  w prawą stronę i przechodzimy przez ten ugór. Po krótkiej chwili 

dochodzimy do drogi leśnej, którą podążamy w kierunku północno-wschodnim. Przed nami 

kolejne skrzyżowanie, przy którym zobaczymy słupek oddziałowy z numerem 104. W tym 

miejscu wracamy ponownie na szlak żółty, który wiedzie prosto. Po lewej stronie możemy 

zobaczyć kolejny duży paśnik dla zwierząt leśnych (patrz zdjęcie nr 15). 

Od tego momentu możemy kontynuować jazdę rowerami, niedługo potem dojedziemy do 

kolejnego rozjazdu, na którym skręcamy w lewą stronę i dojedziemy do większej drogi leśnej. 

Po kilkudziesięciu metrach znowu skręcamy w lewą stronę zgodnie z oznaczeniem żółtego 

szlaku.     
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Zdj ęcie nr 15 -  Paśnik dla zwierząt leśnych. 

 

Droga raczej wygodna, co zwraca uwagę, to bardzo duża ilość liści porozrzucanych wszędzie 

dookoła. Jakby czas cofnął się do jesieni. Po lewej stronie mijamy las sosnowy z jałowcami, 

po prawej stronie z kolei towarzyszy nam las bukowy. Jadąc tą drogą, odczułem niewątpliwie 

wielką przyjemność z jazdy rowerem. Powietrze pomimo wilgoci, było bardzo świeże i 

rześkie. Co jakiś czas słychać także w oddali samochody, to znak, że zbliżamy się do drogi  

asfaltowej nr 694. Wcześniej, jak widać na mapie, dojedziemy do dużej drogi leśnej, na której 

szlak żółty skręci w prawą  stronę. My żegnamy się z tym szlakiem, który towarzyszył nam 

przez długi czas, gdyż skręcamy w lewą stronę w kierunku miejscowości Budykierz. Droga 

jest szeroka, wygodna do jazdy rowerem, z czego najbardziej ucieszył się mój jedynak, 

Kacper. Po obu stronach typowa roślinność dla tego regionu, głównie drzewa sosnowe. Co 

jakiś czas, po obu stronach odchodzą mniejsze drogi, my trzymamy się przez cały czas  tej 

głównej. W pewnym momencie zauważymy zabudowania miejscowości Budykierz, do której 

wjedziemy za moment. Na wjeździe do  miejscowości krzyż pomalowany na zielono, ładnie 

przyozdobiony. Droga piaskowa zmienia się w drogę asfaltową, o równej i pozbawionej dziur 

nawierzchni. Wieś Budykierz nie wyróżnia się niczym szczególnym, po za jednym – budynki 
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mieszkalne zlokalizowane są głównie po jednej stronie miejscowości (po prawej), po lewej 

zaś zobaczymy głównie pola i łąki (patrz zdjęcie nr 16).     

Zdj ęcie nr 16 -  Miejscowość Budykierz – po lewej stronie głównie pola i łąki. 

 

Po drodze mijamy kolejny krzyż w kolorze zielonym, tuż przy nim odchodzi w prawą stronę 

droga, my w dalszym ciągu jedziemy prosto. Koniec wsi żegna nas podobnym krzyżem z 

1988 r.  w kolorze zielonym, jak na jej początku  (patrz 

zdjęcie nr 17). 

Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym droga asfaltowa 

kończy się, pozostałe drogi odchodzące w lewo, w prawo i 

na wprost są to drogi piaskowe. Nasza dalsza droga będzie 

biegła prosto, naszym kolejnym celem będzie miejscowość 

Knurowiec. Wjeżdżamy w las, w którym chwilę potem, 

droga rozdzieli się na dwie. Skręcamy w tą, odchodzącą w 

lewą stronę. Przez cały czas jedziemy drogą leśną, wygodną 

do jazdy. Mijany las to głównie las sosnowy. Po niezbyt 

długiej jeździe trafiamy na szeroką drogę leśną, na której 

Zdj ęcie nr 17 -  Metalowy krzyż na końcu miejscowości Budykierz. 
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skręcamy  w prawą stronę. Jadąc, po lewej stronie zauważymy w oddali budynki Knurowca, 

jedziemy tą wygodną, szeroką i utwardzoną drogą leśną aż momentu, kiedy naszą drogę 

przetnie czerwony szlak turystyczny. W miejscu przecięcia się dróg,  skręcamy w lewą stronę 

i dalej już podążamy  czerwonym szlakiem. Po kilkuset metrach nasza droga dochodzi do 

drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewą stronę i  wjeżdżamy do wsi Knurowiec.  

Podobnie jak poprzednia mijana wieś tak i Knurowiec należy do wsi, nie wyróżniających się 

niczym szczególnym, dlatego też przejeżdżamy przez nią dosyć szybko. Przy tabliczce 

informacyjnej z oznaczeniem końca miejscowości, dojeżdżamy do rozjazdu dróg przy krzyżu, 

na którym skręcamy w lewą stronę. Mijamy po lewej stronie budynki Szkoły Podstawowej w 

Knurowcu i dojeżdżamy do szerokiej drogi piaskowej, na której skręcamy w prawą stronę. 

Jest to ta sama droga, którą jechaliśmy zanim wjechaliśmy  do miejscowości Knurowiec. 

Droga szeroka, utwardzona, chciałoby się rzec, idealna jeśli chodzi o jazdę rowerem   (patrz 

zdjęcie nr 18).  

Zdj ęcie nr 18 -  Wygodna droga leśna w okolicy Knurowca. 

 

Jak widać na zdjęciu, pogoda podczas tej wycieczki niezbyt dopisywała. Muszę pochwalić 

mojego syna, że pomimo padającego przez prawie cały czas trwania wycieczki, deszczu 

trzymał się bardzo dzielnie.  
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Po przejechaniu kilkuset metrów, dojeżdżamy ponownie do skrzyżowania dróg, na którym 

skręcamy ostro w prawą stronę. Następny odcinek to kilkukilometrowy przejazd wygodną 

drogą leśną, przy okazji mijając różne środowiska. Podobnie jak wcześniej, głównym 

drzewem dominującym jest sosna, ale też mijamy po drodze świerki, również miejsca, gdzie 

dokonano wyrębu drzew. Oprócz tego spotkamy również polany a także  miejsca gdzie 

leśnicy zasadzili prawdopodobnie młode dęby. Ciekawostką jest umieszczenie młodych 

drzewek w specjalnych ochronnych siatkach, co ma je uchronić przed zniszczeniem lub 

zjedzeniem przez zwierzęta leśne  (patrz zdjęcie nr 19).  

Zdj ęcie nr 19 -  Młode sadzonki drzew, prawdopodobnie dębu umieszczone w specjalnych ochronnych siatkach. 

 

Dalsza droga powinna szybko nam minąć, krajobraz jest na pewno ciekawy. Po drodze 

mijamy również grupę dorodnych świerków oraz miejsce, gdzie po obu stronach drogi rośnie 

dużo krzewów nieznanego dla mnie gatunku, których kolor liści jest po prostu zdumiewający. 

Jest to kolor zielony w jasnym odcieniu, ktory powoduje, że mijany krajobraz na długo 

zostaje w pamięci (patrz zdjęcie nr 20). 
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Zdj ęcie nr 20 -  „Zielony tunel” zło żony z krzewów o intensywnie zielonych liściach. 

 

Ciesząc się jazdą rowerową, dojedziemy do drogi asfaltowej, którą jechaliśmy w godzinach 

porannych. Przejeżdżamy ją i dalej jedziemy skrajem lasu aż do momentu kiedy dojedziemy 

do czerwonego szlaku, którym następnie jedziemy w prawą stronę. Po wjeździe do lasu, 

niestety rower pewnie będzie trzeba poprowadzić, ale na szczęście niewielki odcinek. Dodam, 

że pomimo niedogodności, mamy okazję zobaczyć bardzo ładny fragment  lasu bukowego, 

przemieszanego z drzewami sosnowymi. Wjeżdżamy do kolejnej miejscowości w dniu 

dzisiejszym tj. miejscowości Przyjmy. Droga zamienia się w drogę asfaltową, co jest ciekawe 

w Przyjmach, to charakter miejscowości. Otóż jadąc przez nią, widzimy, że teren po lewej 

stronie jest mocno obniżony, dlatego większość zabudowań zlokalizowanych jest po prawej 

stronie. Krajobraz po lewej stronie przypomina trochę krajobraz parkowy. Drzewa rosną 

swobodnie, porozrzucane luźno na obniżonym terenie. Całość wygląda naprawdę 

sympatycznie. Jadąc przez miejscowość Przyjmy, zobaczymy po prawej stronie, bardzo 

przechyloną kapliczkę z 1936 r., niczym krzywa wieża  w Pizie. Jednakże poza tym 

ciekawym ukształtowaniem terenu, Przyjmy podobnie jak wcześniejsze miejscowości niczym 

się nie wyróżniają, ot typowa wieś rolnicza tego regionu.   
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Opuszczamy miejscowość Przyjmy, na jej końcu możemy zobaczyć gniazdo bocianie. Dalsza 

droga, po opuszczeniu wsi, skręca łagodnym łukiem w prawą stronę. Teren staje się 

pagórkowaty, po obu stronach głównie łąki i pastwiska.  

Powoli wjeżdżamy do Brańszczyka, początkowo przejeżdżamy przez osiedle ładnych 

domków jednorodzinnych. Jedziemy ulicą Przyjemną, która dochodzi do ulicy Jana Pawła II. 

W tym miejscu skręcamy w lewą stronę, ulica ta doprowadzi nas do parkingu gdzie 

zostawiliśmy samochód. To oznacza, że to już koniec dzisiejszej wycieczki. Mam nadzieję, że 

komuś, komu zechce przejechać się powyższą trasą, spodoba się   mijany krajobraz.  

Do zobaczenia na następnej wycieczce. 
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 
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