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Wycieczka nr 24 

PRZYJMY (OKOLICE)  – DŁUGOSIODŁO – PECYNA 

NOWA – LIPNIAK MAJORAT – WI ŚNIEWO – 

OSUCHOWA STARA – PRZYJMY (OKOLICE) 

Dystans:  ok. 28 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 miejscu, w którym zaczyna się tzw. Kopana Droga. 

Łatwo tam trafić, gdyż jest to pierwsza droga odchodząca w lewą stronę, po minięciu 

miejscowości Poręby, jadąc trasą nr 8 od miejscowości Wyszków. Dodatkowo przy tej 

drodze zauważymy drogowskaz z napisem Długosiodło 10 km. Po wjechaniu na Kopaną 

Drogę, zauważymy, że pokryta jest ona starą, podniszczoną nawierzchnią asfaltową, jednakże 

wygodną do jazdy rowerem. W tym miejscu możemy mieć problem z zaparkowaniem 

samochodu,  gdyż w pobliżu nie widać żadnych dogodnych miejsc parkingowych. Sam 

zaparkowałem  tuż przy skraju Kopanej Drogi, w lesie. Dla tych, którzy  obawiają się 

zostawić samochód na kilka godzin w lesie, proponuję zaparkowanie samochodu na 

pobliskiej stacji benzynowej (trzeba pojechać około 1 km dalej trasa nr 8 w kierunku 

miejscowości Przyjmy). Stamtąd można już poboczem przejść na początek Kopanej Drogi. W 

tym miejscu, chciałbym zaapelować o szczególna ostrożność, szczególnie kiedy będą z nami 

dzieci, gdyż trasa nr 8, należy do dróg bardzo ruchliwych. Pozostawiwszy samochód, dalej 

podążamy już okolicą znacznie spokojniejszą, przez który będzie nas wiodła Kopana Droga.  

Początkowo las głównie sosnowy, przemieszany z brzozami i dębami. W odległości około 

800 metrów od pozostawionej w tyle drogi nr 8, roślinność zaczyna się różnicować. Pojawiają 

się robinie akacjowe, leszczyny, klony. Jadąc rowerem, zauważymy również duże połacie 

borówki czarnej (tzw. jagód) i towarzyszące jej jałowce pospolite. Jałowiec jest to roślina, 

którą bardzo często spotykamy na naszym wycieczkach, dlatego też chciałbym trochę 

przybliżyć ten popularny gatunek. Stąd poniżej umieściłem trochę informacji, zebranych w 

internecie, mam nadzieję, że teraz trochę inaczej 

spojrzymy na tą roślinę.  

Jałowiec pospolity – gatunek wiecznie-zielonego krzewu lub 

drzewa iglastego, należącego do rodziny cyprysowatych. 

Gatunek powszechny na całej półkuli północne (patrz 

zdjęcie nr 1). 

 W Polsce można spotkać go na suchych i piaszczystych 

glebach, miejscach nasłonecznionych. Jest to najczęściej 

roślinna dwupienna (osobno występują osobniki męskie i 

żeńskie). Jałowiec tworzy kuliste owoce tzw. szyszkojagody, 

które tworzą się w  2-3 roku. Stają się granatowe i osiągają 

5-9 mm średnicy. Jak wyczytałem na stronie internetowej 

www.rosliny.urzadzamy.pl, owoce jałowca są przysmakiem 

ptaków (m.in. kwiczołów i jemiołuszek). Obecnie owoce 

jałowca wykorzystywane są jako przyprawa do dziczyzny i różnych przetworów. Dawniej stosowano 

do wyrobu piwa i wódki.  
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     Jeśli chodzi o wymagania jałowca, jest gatunkiem światłolubnym, jednakże jak możemy wyczytać w 

Wikipedii, może również rosnąć przy dość dużym zacienieniu. Preferuje gleby ubogie w substancje 

odżywcze, nawożenie może wyeliminować jałowca. Jest gatunkiem mrozoodpornym, nie lubi nadmiaru 

wody. Jako ciekawostkę można podać, że okazy męskie są o wiele bardziej wrażliwe niż okazy żeńskie 

na ilość wody w glebie. Stąd na glebach wodnistych stwierdzono więcej okazów żeńskich. Jałowce 

pełnią bardzo ważną funkcję w przyrodzie. Często są miejscem zakładania gniazd przez wiele 

gatunków ptaków śpiewających. Na ubogich siedliskach borowych stanowią miejsce bytowania 

licznych gatunków owadów i pajęczaków. Warto wspomnieć, iż jałowce posiadają bardzo rozwinięty 

system korzeniowy, jak podaje Wikipedia, u rośliny 40 letniej długość wszystkich korzeni wynosi około 

1 km. Korzenie jałowca rozrastają się płytko pod powierzchnią ziemi.  

Trzeba pamiętać, że szyszkojagody ze względu na swoją kompozycję chemiczną mają właściwości 

toksyczne. Jednakże zatrucia u ludzi są bardzo rzadkie. Najsilniej toksyczne działa na konie i kozy. 

Kończąc te krótki opis jałowca, chciałbym wspomnieć, że gatunek ten należy do najwolniej rosnących 

roślin drzewiastych w Polsce. Średnie przyrosty roczne, oczywiście  zależnie od warunków 

środowiskowych wynoszą od 3 do 10 cm rocznie (źródła tekstu na końcu opisu).  

Wracamy do naszej wycieczki. Jadąc, zauważymy, że stary asfalt zaczyna zanikać. 

Około 1 km od początku Kopanej Drogi,  droga zmienia charakter. Staje się drogą gruntową, 

piaszczystą jednakże utwardzoną i przyjemną do jazdy rowerem  (patrz zdjęcie nr 2). 

Zdj ęcie nr 2 – Przyjemny do jazdy rowerowej odcinek Kopanej Drogi.   

Warto dodać, iż ruch na tej drodze leśnej jest znikomy, przez co jazda dostarcza wiele 

przyjemności. Co jakiś czas odchodzą drogi boczne, my podążamy cały czas tą szeroką drogą, 
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która zaprowadzi nas do miejscowości Długosiodło. Mijana roślinność w dalszym ciągu jest 

bardzo zróżnicowana, jednakże dominującym gatunkiem jak w całej Puszczy Białej jest sosna 

zwyczajna.  Podziwiając krajobraz, mijamy po lewej stronie miejsce parkingowe, gdzie chętni 

mogą skorzystać, chcąc chwilę odsapnąć. W pobliżu również znajduje leśniczówka Jeziorko.  

Tuż za leśniczówką mijamy również charakterystyczny punkt czerpania wody. Podążając 

dalej w kierunku Długosiodła, zauważymy rosnące w dużych ilościach paprocie leśne, które 

w połączeniu z młodymi brzozami tworzą  przyjemny dla oczu, widok  (patrz zdjęcie nr 3). 

Zdj ęcie nr 3 – Paprocie leśne w połączeniu z młodymi brzozami tworzą niezapomniany widok. 

 

Jeszcze raz chciałbym wspomnieć, iż nasza droga jest bardzo przyjemna, szeroka na około 7 

metrów, po której jazda dostarcza naprawdę miłych wrażeń.  

Powoli zaczynają się tereny otwarte, pola uprawne, łąki. W oddali widać zabudowania 

miejscowości Dębienica. Dojeżdżamy do miejsca, gdzie stoi mały, metalowy krzyż, przy 

którym odbiega w prawą stronę, droga polna w kierunku miejscowości Grabniak , my dalej 

podążamy „główną drogą”. Niedługo potem nasza droga skręca łagodnie łukiem w lewą 

stronę. Przyglądając się nawierzchni, sądzę, iż w okresie bezdeszczowym Kopana Droga 

może być lekko zapiaszczona.  Ja  i Kacper (mój dziewięcioletni syn), jechaliśmy pora, kiedy 

dzień wcześniej padał deszcz, stąd nawierzchnia drogi  była lekko  zawilgocona.   
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Zauważyliśmy również kilku grzybiarzy, to znak, że zaczęły się pojawiać w lasach pierwsze 

grzyby, najpewniej kurki. Dojeżdżamy do dużego skrzyżowania dróg leśnych, przy którym 

zobaczymy tabliczkę z napisem Dojazd pożarowy nr 4, my w dalszym ciągu podążamy 

prosto. Ponownie zauważymy całe tereny porośnięte borówką czarną i jałowcem pospolitym. 

Chwilę potem dojeżdżamy do pierwszych zabudowań miejscowości Dębienica (patrz zdjęcie 

nr 4).  

Zdj ęcie nr 4  – Pierwsze zabudowania miejscowości Dębienica, podążając Kopaną Drogą w kierunku Długosiodła. 

 

Droga pod kątem prostym, skręca w prawą stronę. Droga staje się w międzyczasie drogą 

zapiaszczoną. Z roślin, które mijamy zobaczymy również modrzewie i brzózki. Po lewej 

stronie znajduje się teren otwarty, na którym zobaczymy  kilka, luźno porozrzucanych, 

niedawno wybudowanych domów mieszkalnych. Po prawej z kolei towarzyszyć nam będzie 

ściana lasu. Wszystko co dobre kiedyś się kończy, nasza droga z wygodnej drogi piaskowej 

staje się drogą pokrytą kamieniami  - kocimi łbami (patrz zdjęcie nr 5).  
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Zdj ęcie nr 5  – Coraz rzadszy widok - droga pokryta „kocimi łbami”.  

  

Kamienista droga ulega zwężeniu do około 4 metrów szerokości, po lewej stronie zauważymy 

kapliczkę z 1903 roku, umiejscowioną pomiędzy  dwiema dużymi lipami. Jak możemy 

wyczytać, fundatorem kapliczki  był Jan Kowalcik. Zabudowania zostawiamy za sobą, 

wjeżdżamy do młodnika sosnowego, w oddali zobaczymy starszy drzewostan. Na nasze 

szczęście po lewej stronie ciągnie się wyjeżdżona ścieżka, po której można bez problemu 

pojechać rowerem. Dzięki temu komfort jazdy jest większy, niż po bruku. Po pewnym czasie 

ścieżka rozdwaja się, w dalszym ciągu prowadzi wzdłuż naszej drogi. Las w który 

wjechaliśmy, ciągnie się przez krótki odcinek, za chwilę ponownie wyjedziemy  w teren, 

gdzie po lewej stronie dominują łąki i pola.  Z prawej strony przez cały czas poruszamy się 

wzdłuż ściany lasu, głównie sosnowego. Dojeżdżamy do miejsca, w którym w lewą stronę 

odchodzi bardzo zapiaszczona droga, która prowadzi jak wskazuje na to mapa do 

miejscowości Łączka. Naprawdę współczuję tutejszym mieszkańcom,  jak muszą przejeżdżać 

tą trasę czy rowerem czy samochodem. W dalszym ciągu nasza droga jest drogą brukowaną. 

Jadąc zauważymy, że towarzysząca drodze brukowej, podwójna piaskowa ścieżka ulega 

zanikowi, tutaj również  po lewej stronie miniemy małą kapliczkę (patrz zdjęcie nr 6).
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W oddali słyszeliśmy kruka, co może 

oznaczać, iż w tej okolicy może mieć swoje 

gniazdo.  Przy drodze brukowej, którą w 

dalszym ciągu podążamy, wąska piaszczysta 

ścieżka pojawiła się ponownie po lewej 

stronie, czyniąc nasz przejazd mniej 

męczącym. Dojeżdżamy do dużego 

rozjazdu, na którym droga brukowa 

odchodzi w prawą stronę, w lewą stronę 

odchodzi droga piaszczysta. Nasza dalsza 

podróż prowadzi dalej drogą brukową, czyli 

podążamy w prawą stronę. Ponownie 

mijamy duże skrzyżowanie dróg leśnych, na 

którym jedziemy tym razem prosto drogą 

brukowaną. Mijany krajobraz bez zmian,  

Zdj ęcie nr 6 – Ozdobny, metalowy krzyż w okolicy miejscowości Łączka.   

 

jedziemy lasem, w którym dominują sosny zwyczajne. Nawet w pewnym momencie miniemy 

cały rząd ładnych, dużych sosen, którym towarzyszą również duże świerki. Jednakże za 

chwilę dojedziemy do miejsca bardziej otwartego, miejscami lekko wzniesionego ponad 

drogę. Patrząc przed siebie zauważymy w oddali grupę drzew liściastych tj. leszczyny, graby. 

Jednakże w dalszym ciągu dominującym gatunkiem drzew jest wszędobylska sosna, stąd 

przejeżdżając ten odcinek drogi z pewnością poczujemy ten charakterystyczny, żywiczny 

zapach sośniny, który na tym odcinku naszej trasy jest szczególnie wyczuwalny. Jak pisałem 

w którymś z wcześniejszych opisów, aromat ten ze względu na znaczną ilość olejków 

eterycznych, bardzo dobrze wpływa na organizm człowieka.   

Jadąc zauważymy, że otaczający nas teren stał się pagórkowaty, przez co miejscami 

przypomina doliny porośnięte sosnami. Wygląda to naprawdę urzekająco, szczególnie jak 

zauważymy, po lewej stronie drogi. Patrząc na to, wróciły wspomnienia z dawnych lat, jak 

wędrowałem po górach świętokrzyskich, gdzie też możemy znaleźć podobne doliny. 

Podziwiając krajobraz po obu stronach naszej brukowej drogi, dojeżdżamy do skrzyżowania 

dróg, na którym pojawia się szlak niebieski turystyczny. Na tej krzyżówce podążamy prosto, 

za chwilę wjedziemy do miejscowości Długosiodło. Dalej jedziemy wygodną drogą 

asfaltową, wzdłuż której zaczynają się pojawiać zabudowania. Po lewej stronie pojawi nam 

się cmentarz, na którym możemy chwilę się zatrzymać. Wchodząc na jego teren, pierwsze co 
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rzuca się w oczy, to duży, odkryty z każdej strony, wsparty na betonowych kolumnach, 

grobowiec (patrz zdjęcie nr 7).  

Zdj ęcie nr 7 – Charakterystyczny, duży grobowiec na cmentarzu w Długosiodle. 

Jak możemy wyczytać na tablicy pamiątkowej, jest to miejsce, gdzie spoczywają trzej księża, 

którzy pełnili nieprzerwanie funkcje proboszczów parafii w Długosiodle  w latach 1956-2004 

 (patrz zdjęcie nr 8).  

       Pozostawiwszy cmentarz za sobą 

wjeżdżamy do centrum miejscowości, w 

którym znajduje  się Punkt Informacji 

Turystycznej. Jako, że Długosiodło 

należy do jednych z najstarszych 

miejscowości, chciałbym poniżej 

skrótowo przedstawić zarys historyczny 

tej ciekawej miejscowości. 

 

 

Zdj ęcie nr 8 – Tablica z grobowca, w którym zostali pochowani księża parafii Długosiodło.



 9

 

Długosiodło – jedna z najstarszych miejscowości na terenie Puszczy Białej, 

która mogła powstać osiemset albo i więcej lat temu. Dokładnej daty nie da 

się ustalić, nazwa miejscowości pojawia się po raz pierwszy w dokumencie 

księcia Konrada Mazowieckiego z 1203 r, w którym przekazał tą wieś wraz 

innymi dobrami, ówczesnemu biskupowi płockiemu tj. Gunterowi. W 

dokumencie tym miejscowość nosiła nazwę Długosedle. Oczywiście 

przypuszcza się, Długosiodło mogło powstać znacznie wcześniej, w okolicach 

pobliskiej miejscowości Kornaciska odnaleziono podczas prac wykopaliskowych m.in. narzędzia i 

fragmenty naczyń, pochodzące z Ii wieku n.e.  –z okresu zwanym rzymskim.   

Przeglądając źródła internetowe spotkamy się z kilkoma wyjaśnieniami pochodzenia nazwy 

Długosiodło. Najczęściej wymienia się, iż nazwa miejscowości może pochodzić od wyglądu 

rozciągniętej wzdłuż traktu osady (sioła), położonej w dolinie między wzgórzami. Z kolei jedna ze 

stron internetowych podaje, iż nazwa może pochodzić nie od kształtu miejscowości, lecz od 

zestawienia słów: długie osiedle. Natomiast w Przewodniku po Gminie Długosiodło, o którym 

wspomnę szerzej później, możemy również spotkać się z ludową etymologią nazwy, wywodzącą się z 

wyrażenia: długie zdejmowanie  siodeł, co było określeniem rycerzy, którzy zatrzymywali się tu na 

dłuższy odpoczynek np. chcąc uczestniczyć w polowaniach.  

Korzystne położenie miejscowości przy ważnych szlakach komunikacyjnych oraz Puszcza Biała, 

dostarczająca mieszkańcom żywności oraz drewna na opał, wpłynęła korzystnie na jej rozwój. Ważną 

rolę odgrywała również rzeka Wymakracz, która nie tylko osłaniała miejscowość, ale także 

dostarczała wodę dla ludzi i zwierząt. Innym czynnikiem, który wpłynął na korzystny rozwój 

Długosiodła, było nadanie w połowie XIII wieku przywileju który upoważniał biskupów płockich jako 

właścicieli, do tworzenia nowych miejscowości lub zmiany już istniejących do tzw. prawa 

niemieckiego. Prawo to zawierało szereg przepisów, które sprzyjało rozwojowi rzemiosła i handlu. 

Uwalniało również  ludność z powinności feudalnych tj. pańszczyzny, opłat i obowiązków wobec 

władcy. Warto wspomnieć, iż okolice Długosiodła jak i całe Mazowsze nie należało do terenów 

najspokojniejszych. Często było najeżdżane przez plemiona Jaćwingów i Prusów. Tragiczna bitwa 

pomiędzy rycerstwem mazowieckim a połączonymi siłami Litwinów, Jaćwingów i Rusinów miała 

miejsce w 1262 r. kiedy rycerze mazowieccy doznali klęski a nieprzyjaciel spustoszył okoliczne ziemie. 

Mijały lata a Długosiodło dzięki traktowi  handlowemu łączącemu Pułtusk z Nowogrodem, 

przechodzącemu przez tą miejscowość, przyjęło charakter targowo-rzemieślniczy. Ważną datę w 

historii Długosiodła jest dzień 24 lipiec 1481 r., kiedy to biskup płocki Piotr Ścibor wydał dekret o 

utworzeniu nowej parafii w Długosiodle. 

Ciekawostką jest to, że średniowieczne Długosiodło miało wiele elementów charakterystycznych dla 

małych miasteczek np. regularną zabudowę, rynek, kościół parafialny,  stąd w 1556 roku miejscowość 

ta otrzymała przywilej miejski. Niestety przywilej ten nigdy nie został zrealizowany.  
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Historia Długosiodła oraz sąsiadujących  z nią miejscowości nierozerwalnie związane są z ważnymi 

wydarzeniami historycznymi. Już w czasie wojen polsko-szwedzkich mieszkańcy Długosiodła i okolic 

brali udział w obronie swoich domostw i rodzin, stosując partyzancki rodzaj walki.  

W późniejszym czasie okoliczni mieszkańcy, głównie chłopi wzięli udział w liczbie kilkuset w 

powstaniu kościuszkowskim. Legenda głosi, że sam naczelnik powstania, Tadeusz Kościuszko, 

zatrzymał się w Długosiodle w trakcie podróży z Warszawy do Ostrołęki. Lokalna społeczność uczciła 

to wydarzenie stawiając dwa pomniki. Jeden,  z napisem „ W setną rocznicę skonu Tadeusza 

Kościuszki”     został odsłonięty w 1917 r., drugi natomiast odsłonięty w 1977 r, przedstawia postać 

naczelnika z szablą na koniu  i znajduje się w centrum Długosiodła (patrz zdjęcie nr 9). 

Dodam, że powstanie kościuszkowskie zakończyło się klęską 

i nastąpił II rozbiór Polski, w wyniku którego tereny Puszczy 

Białej przyznano Prusakom. Drugim patriotycznym zrywem, 

w którym mieszkańcy Długosiodła wzięli udział, było 

powstanie styczniowe. Z każdej wsi kilku lub kilkunastu 

chłopów przyłączyło się do znajdujących się w pobliskich 

lasach powstańców. Stoczyli oni szereg zwycięskich bitew, z 

których największa rozegrała się na uroczysku Bykowce 

pod Łączką. Zapoznając się z historią Długosiodła, warto 

wspomnieć, iż dzisiejszy kościół p.w. Wniebowzięcia NMP 

został wybudowany w latach 1908-1912 r. Kościół został 

wybudowany w stylu neogotyckim (patrz zdjęcie nr 10). 

We wnętrzu kościoła można obejrzeć dwie rzeźby  

    Zdj ęcie nr 9 – Pomnik Tadeusza Kościuszki w 

Długosiodle, odsłonięty w 1977 r. 

późnogotyckie z I połowy XVI wieku, które znajdują się w głównym ołtarzu.  Można również obejrzeć 

dwie rzeźby z początku XVII wieku, przedstawiające św. Sebastiana  (lewa ściana prezbiterium) i św. 

Rocha (prawa strona prezbiterium). Na 

zewnętrznej ścianie kościoła, na lewo od głównych 

drzwi, możemy zobaczyć tablice pamiątkowe, 

poświęcone m.in. leśnikom i drzewiarzom poległym 

w Puszczy Białej w walce z hitlerowskim 

okupantem, żołnierzom Armii Krajowej poległym w 

1944 r. oraz mieszkańcom Puszczy Białej , 

zamordowanym w 1944 r. w więzieniach gestapo. 

 

 

Zdj ęcie nr 10 – Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Długosiodle. 
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Zwiedzając kościół warto podejść do drewnianego budynku, znajdującego się z prawej strony kościoła 

(patrz zdjęcie nr 11). Jest to dawna kostnica  z przełomu XIX i XX wieku. Drewniane drzwi z 

żelaznymi okuciami, pochodzą z dawnego, drewnianego kościoła, pobudowanego w Długosiodle. 

Wcześniej kostnica znajdowała się na przykościelnym cmentarzu.  

Zdj ęcie nr 11 – Dawna kostnica z przełomu XIX i XX wieku, znajdująca się przy kościele w Długosiodle. 

 

 Także za kościołem, możemy obejrzeć inną lokalną ciekawostkę tj. pomnik przyrody – dąb szypułkowy 

Jan, posadzony w 1481 r. w czasie budowy pierwszej kaplicy tutejszej parafii pod wezwaniem Św. 

Jana Baptysty (patrz zdjęcie nr 12). Jak można wyczytać w Przewodniku po gminie Długosiodło jest to  

najstarsze drzewo na Mazowszu.  

Zwiedziwszy kościół, możemy udać się do zlokalizowanego w pobliżu 

skansenu (parku), którego główną atrakcją jest chata kurpiowska, 

wyposażona w zabytkowe meble i sprzęty (patrz zdjęcie nr 13).   

Jak czytamy na stronie internetowej www.witryna.org.pl , Skansen-

Park został utworzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Gminy Długosiodło, przy udziale m.in. wolontariuszy, sponsorów 

prywatnych i innych podmiotów. Warto wspomnieć, że na terenie 

parku organizowane są wystawy i kiermasze rękodzieła, produktów 

rolnych oraz degustacje potraw regionalnych.  
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Zdj ęcie nr 13 – Dawna kurpiowska chata, obecnie znajdująca się w skansenie w Długosiodle. 

 

Na zakończenie tego opisu Długosiodła i okolic, dodam, iż co roku w Długosiodle odbywa się impreza 

pt. „Grzybobranie”, w której biorą udział znani aktorzy, samorządowcy i dziennikarze.  

Jak można zauważyć, kilkukrotnie w tekście powyżej wspomniałem o Przewodniku po gminie 

Długosiodło. Zaznaczę, iż większość powyższych informacji zasięgnąłem z tego Przewodnika  (patrz 

zdjęcie nr 14). Mam cichą nadzieję, iż autorzy nie będą mieli mi tego za złe.    Przewodnik otrzymałem 

po krótkiej rozmowie z miłym panem, pracującym  w Punkcie 

Informacji Turystycznej wraz z mapą gminy oraz płytą DVD pt. „Na 

skraju Puszczy Białej” . Wszystkie te materiały zostały wydane na 

zlecenie Urzędu Gminy Długosiodło.  Było to dla mnie zaskoczenie, że 

władze lokalne potrafią w ten sposób promować swoje okolice. dlatego 

też muszę pochwalić pracowników samorządu w Długosiodle (szczerze 

i bez zbędnych pochlebstw), że oprócz codziennej pracy, dbają też o 

wizerunek na zewnątrz swojej gminy. W swoich wycieczkach zwiedzam 

różne miejscowości i nieczęsto spotykam się w takim podejściem w 

stosunku do turystów (źródła tekstu na końcu opisu).    

 

Zdj ęcie nr 14 – Okładka Przewodnika po gminie Długosiodło, wydanego przez lokalny samorząd.  
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Po obejrzeniu kościoła i znajdującego się w pobliżu skansenu – parku, kierujemy się w lewą 

stronę w kierunku miejscowości Pecynka i Lipniak Majorat,  ulicą Ostrołęcką. 

Pozostawiając Długosiodło za sobą, chciałbym jeszcze dodać, iż dojeżdżając do niej, miałem 

awarię przedniego hamulca. Jedna z rurek, blokujących hamulec pękła, uniemożliwiając mi 

skuteczne hamowanie. Trochę zrezygnowany i nie do końca wierzący w istnienie  sklepu, 

gdzie mógłbym taki element kupić, zapytałem jedną z mieszkanek o rowerowy sklep. 

Wskazała mi sklep z różnymi artykułami przemysłowymi i motoryzacyjnymi, w którym o 

dziwo zakupiłem cały komplet hamulców (prawdopodobnie chiński), ale zawierający 

potrzebny mi  element. Gorąco go polecam, gdyż oprócz dostępności różnych towarów, także 

szybkość i fachowość obsługi klientów przez młode sprzedawczynie naprawdę mnie 

zaskoczyły. Z tego płynie morał, iż nawet w przypadku awarii, nie należy tracić nadziei na jej 

usunięcie. Oczywiście dobrze zabierać ze sobą niezbędne elementy zapasowe (np. dętkę) i 

podstawowe narzędzia.  

Wracając do naszej wycieczki, jedziemy wygodną drogą asfaltową, początkowo z 

towarzyszącym jej chodnikiem, który po krótkim odcinku skończy się.  Droga wije się raz 

lewą stronę raz w prawą. Towarzyszą nam głównie zabudowania o charakterze wiejskim. 

Przejeżdżamy przez  mostek, nad wspomnianą już wcześniej rzeką Wymakracz, dojeżdżamy 

do miejsca, w którym od głównej drogi, przy krzyżu odchodzi w prawą stronę droga boczna 

również asfaltowa, która jak informuje nas drogowskaz, zaprowadzi nas do miejscowości 

Lipniak-Majorat (patrz zdjęcie nr 15). 

Droga wiedzie głównie przez tereny rolnicze: 

łąki i pastwiska, w oddali po prawej stronie 

widzimy ścianę lasu. Pomimo, że 

początkowo trasa wiedzie pod delikatną 

górkę, ale jest bardzo przyjemna. Ruch 

praktycznie znikomy, przez cały przejazd 

przejechały może dwa lub trzy samochody.  

Po krótkiej jeździe miniemy ponownie 

mostek i rzeczkę Wymakracz.  Chwilę 

potem wjeżdżamy do miejscowości Nowa Pecyna, po lewej stronie mijamy krzyż, po prawej 

stronie gniazdo bocianie. Miejscowość typowo rolnicza, większość zabudowań znajduje się 

po prawej stronie drogi. Przystanki autobusowe pomalowane na kolory, które występują w 

godle gminy tj. zielone i żółte.  Trend ten zauważam powoli w różnych miejscowościach. 
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Przejeżdżając przez miejscowość, zauważymy, że zabudowania pojawią się również po lewej 

stronie drogi. Opuściwszy Nową Pecynę, dojedziemy do miejsca, w którym stoi niebieski  

krzyż, przy którym droga rozdwoi się. My udajemy się drogą piaszczystą, odchodzącą w  

prawą stronę. Po około 200-300 metrach droga odbiega pod kątem prostym w prawą stronę, 

zgodnie z tablicą, na której widzimy napis Lipniak-Majorat.   Na kolejnym rozjeździe 

małych dróg leśnych, skręcamy w lewą stronę, w drogę niezbyt szeroką, piaszczystą ale taką, 

po której jazda rowerem jest bardzo przyjemna (patrz zdjęcie nr 16). Szczególnie dlatego, że  

Zdj ęcie nr 16 – Przyjemna do jazdy rowerem droga w okolicy miejscowości Lipniak-Majorat.  

 

wiedzie przez uroczy las sosnowy i brzozowy.  Po przyjemnej, aczkolwiek niezbyt długiej 

jeździe dojeżdżamy do przecinającego naszą drogę szlaku żółtego, na którym skręcamy w 

prawą stronę. Po kilkuset metrach dojeżdżamy do miejsca, upamiętniającego bardzo tragiczne 

wydarzenia  z 1944 roku dla mieszkańców okolicznych miejscowości (patrz zdjęcia nr 

17,18).  Krótki opis tych tragicznych wydarzeń przedstawiłem poniżej. 

Pacyfikacja wsi Lipniak Majorat  – zbrodnia wojenna dokonana przez wojska niemieckie 02 września 

w 1944 r. na ludności cywilnej pochodzącej ze wsi Lipniak Majorat oraz uchodźców z miejscowości 

sąsiednich. Tego tragicznego dnia Niemcy wymordowali około 450 osób wśród których znalazło się 

wiele kobiet, starców i dzieci. Był to odwet za akcje bojowe oddziałów Armii Krajowej, 
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Zdj ęcie nr 17 – Pomnik upamiętniaj ący zamordowanie ok. 450 mieszkańców okolicznych wsi w miejscowości Lipniak 

Majorat.  

 

przeprowadzone w Puszczy Białej. Dodam, iż zbrodnie te były jednymi z najkrwawszych akcji 

pacyfikacyjnych ludności cywilnej, przeprowadzonych przez Niemców. Mordowanym mieszkańcom 

okolicznych wsi zarzucono współpracę z partyzantami. Na stronie Wikipedii, można poczytać więcej o 

tych tragicznych wydarzeniach. Wspomnę, że wśród 

mordowanych były całe rodziny. Większość 

mieszkańców wsi rozstrzelano z broni maszynowej 

nad trzema  zbiorowymi mogiłami. W wielu 

miejscach (na pobliskich polach, lasach) 

dokonywano egzekucji pojedynczych lub niewielkich 

grup cywilów. Jeszcze tego samego dnia (według 

niektórych źródeł kilka dni potem), pobliskie 

miejscowości zostały opanowane przez Armię  

Zdj ęcie nr 18 – Symboliczne nagrobki, upamiętniaj ące nierozpoznane ofiary terroru hitlerowskiego z 02 września 

1944 r. 

 

Czerwoną. Od tego momentu rozpoczęły się ekshumacje zamordowanych, których następnie 

pochowano na cmentarzach w Długosiodle, Broku, Sterdyni, Sokołowie Podlaskim. Z pewnością  nie 



 16

sposób poprzez skrótowy sposób przedstawić tragizmu tych wydarzeń, dlatego jeszcze raz zachęcam 

do zapoznania się z opisem przedstawionym m.in. w Wikipedii (źródła tekstu na końcu opisu).    

 

Po obejrzeniu pomnika, wracamy do drogi oznaczonej żółtym szlakiem turystycznym, i dalej 

podążamy w kierunku północnym w kierunku zabudowań wsi Lipniak Majorat. Droga 

wiedzie przez las sosnowy, miejscami jest lekko zapiaszczona ale nie sprawia to szczególnych 

trudności. Po niezbyt długim odcinku dojedziemy do większej drogi piaszczystej, na której 

skręcamy w prawą stronę.  Jadąc dalej, będzie nam towarzyszyć otwarta przestrzeń, 

wypełniona łąki i polami, pierwsze budynki zaczną pojawiać się po prawej stronie. Wśród 

nich na pewno naszej uwadze nie umknie ładny, drewniany budynek. W odległości ok. 200 

metrów zauważymy po lewej stronie ambonę myśliwską. Po krótkim odcinku otwartego 

terenu, ponownie wjeżdżamy do lasu. Przypomnę, że przez cały czas podążamy szlakiem 

żółtym, droga jest wręcz wymarzona dla rowerów. Pomimo, że ma charakter piaszczysty, jest 

utwardzona i bardzo przyjemna do jazdy rowerowej. Otaczający nas las jest lasem głównie 

sosnowym, zresztą w  pewnym momencie ujrzymy po prawej stronie sosnę o 

charakterystycznym kształcie (patrz zdjęcie nr 19). 

Zdj ęcie nr 19 – Sosna zwyczajna  o niepowtarzalnym kształcie w okolicy Lipniaka Majoratu.  
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Następny odcinek drogi, który przejedziemy, poprowadzi nas przez  las, gdzie wśród sosen 

rośnie dużo młodej dębiny. Połączenie te  tworzy  bardzo przyjemny widok.  W tym miejscu 

chciałbym pochwalić  osoby, które dbają o oznaczenia szlaku, dlatego, że są one bardzo 

dobrze widoczne i co najważniejsze często widoczne, co uniemożliwia pomylenie drogi. 

Oczywiście, jeśli droga jest szeroka, bardzo trudno zgubić szlak. Bardzo często spotykałem 

jednak  trasy turystyczne, wiodące przez bardziej dzikie tereny, gdzie droga przyjmowała 

kształt wąskiej ścieżki, gdzie oznaczeń szlaku było jak na lekarstwo. Właśnie wtedy, kiedy 

były najbardziej potrzebne.  

W międzyczasie  zauważymy, że mijany fragment lasu, robi się coraz bardziej wilgotny.  

Teren jest obniżony, gdzie zauważymy rosnące świerki, brzozy. Jadąc, zauważymy po lewej 

stronie duży, drewniany krzyż. Niedługo potem dojedziemy do dużego skrzyżowania, na 

którym jedna z dróg wiedzie w lewo, druga prosto a trzecia w prawo. Przy krzyżówce 

zauważymy budynek leśnictwa  Wiśniewo.   My skręcamy w drogę asfaltową, w prawą 

stronę, która wiedzie do miejscowości Stara Osuchowa. Tuż przy krzyżówce, możemy 

zobaczyć przydrożną kapliczkę z     1891 r. (patrz zdjęcie nr 20). 

Droga asfaltowa, którą dalej podążamy jest 

bardzo wygodna. Roślinność dosyć 

zróżnicowana, szczególnie w okolicy samej 

drogi, gdzie  zobaczymy lipy, sosny, brzozy. 

Jednakże patrząc  głębiej w las, zobaczymy, 

że dominuje głównie sośnina. Ruch 

samochodów jest bardzo mały.  W pewnym 

momencie przejedziemy obok parkingu, 

gdzie można zjechać i chwilę odpocząć. 

Droga przez cały czas wiedzie przez teren 

leśny, który w pewnym momencie będzie się 

kończył. To oznacza, że za chwilę 

wjedziemy do miejscowości Stara 

Osuchowa.  Rozciągnięta na znaczną 

długość miejscowość z dużą liczbą  

Zdj ęcie nr 20 – Przydrożna kapliczka z 1891 r. na skraju  

miejscowości Wiśniewo. 

przydrożnych kapliczek. Przejeżdżając przez tą długą wieś, z pewnością zwrócimy uwagę, na 

bardzo dużą liczbę starych,  drewnianych domów. Część z nich jest przerobionych na domy 

letniskowe, część jednak funkcjonuje w niezmienionej formie,  jako domy  mieszkalne.  



 18

Opuszczamy powoli Starą Osuchową i podążamy dalej. Następna mijana miejscowość to 

miejscowość Dybki,    w której skręcimy w prawą stronę, by dojechać do zaparkowanego  

wlesie przy Kopanej Drodze, samochodu. Po drodze mijamy kilka dróg skręcających w 

prawą stronę, w tym drogę prowadzącą do miejscowości Grabniak. Skręcamy w drogę, 

odbiegającą w prawą stronę  przy dużym murowanym domu o numerze prawdopodobnie 23, 

pomalowanym na żółto-brązowo. Jest ona  niezbyt widoczna, zarośnięta trawą,  jednakże co 

ją wyróżnia to rosnące po obydwu jej stronach modrzewie  (patrz zdjęcie nr 21). 

Zdj ęcie nr 21 – Droga leśna w okolicy miejscowości Dybki. 

 

Dojeżdżamy do rozjazdu dróg leśnych, na którym skręcamy w lewą stronę. Na kolejnym 

rozjeździe, który pojawi się na naszej drodze, skręcamy tym razem w prawą stronę. 

Dojedziemy do miejsca, gdzie po lewej stronie rośnie grupa dużych sosen, po prawej 

zobaczymy młodnik sosnowo-brzozowy.  Po niedługiej jeździe, wjedziemy od tyłu na czyjąś 

posesję, więc szybko przejedziemy przez nią i wyjedziemy na drogę asfaltową w 

miejscowości Przyjmy.  Na drodze tej skręcimy w lewą stronę i dojedziemy nią do trasy 

krajowej nr 8 przy stacji benzynowej.  Jako, że droga ta jest bardzo ruchliwa i nie 

ryzykowałem przejazdu nią z dziewięcioletnim synem Kacprem, skręciliśmy tuż za 

parkingiem dla samochodów ciężarowych, znajdującym się przy stacji benzynowej  w las i po 
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pokonaniu małego rowu melioracyjnego i krótkiego odcinka leśnego, doszliśmy do miejsca, 

gdzie zaparkowaliśmy samochód. Na koniec dodam, iż ostatni fragment naszej wycieczki, tj. 

od miejscowości Dybki, pozostawiam do indywidualnego wyboru. Ja wybrałem taki wariant, 

z tymże jeśli ktoś czuje dyskomfort  przechodzenia przez czyjeś prywatne posesje, zachęcam 

do wyboru innego wariantu.  Sadzę, że dobrym pomysłem byłoby pozostawienie samochodu 

na parkingu, znajdującym się przy wspomnianej stacji benzynowej, wtedy powrót do 

samochodu byłby znacznie prostszy. To tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że dzisiejsza 

wycieczka podobała się  i zapraszam na następne.  
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 
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