Wycieczka nr 25

HUTA PODGÓRNA – HOLENDRY – BURLAKI –
ZATORY – WIELĘCIN – HUTA PODGÓRNA
Dystans: ok. 26 km
Rodzaj wycieczki: rowerowa
Stopień trudności: niski, momentami średni
Minimalny wiek uczestnika: 8 lat

Fragment mapy przedstawionej powyżej, pochodzi za uprzejmą zgodą Wydawcy, z mapy
„Nadbużański Park Krajobrazowy – Narwiańska Enklawa” (wydanie I – 2012), wydanej
przez Pracownię map i wydawnictw turystycznych „MH” HABA Mirosław,
tel. 601-072-894, e-mail: mh_mapy@wp.pl
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Witam ponownie po dłuższej przerwie, spowodowanej naprawą silnika w samochodzie, bez
którego niestety nie mam możliwości przewiezienia rowerów. Ale silnik już naprawiony, tak
więc przedstawiam poniżej opis kolejnej już wycieczki, którą odbyłem z moim synem
Kacprem, tym razem w okolicy miejscowości Zatory. Miejsce, z którego możemy wyruszyć
znajduje się na stacji ORLEN w pobliżu miejscowości Huta Podgórna, gdzie możemy na
parkingu lub w okolicy pozostawić bezpiecznie samochód. My zaparkowaliśmy nie
bezpośrednio na parkingu stacji, tylko obok na jednej z dróg leśnych, w bezpośredniej
bliskości stacji. Nie wspomniałem gdzie znajduje się ta orlenowska stacja paliw, otóż jadąc
od Wyszkowa w kierunku trasą nr 62, po minięciu Somianki, dojedziemy do miejsca, gdzie w
lewą stronę zobaczymy odchodzącą drogę w kierunku Popowa Kościelnego. Od tej właśnie
drogi w odległości około 1,5-2 km po prawej stronie znajduje się wspomniana wcześniej
stacja. Wypakowawszy rowery, kierujemy się na północ. Tuż po wyjeździe ze stacji, trafiamy
na rozwidlenie dróg leśnych. W lewą stronę biegnie droga szersza, z kolei w prawą stronę,
gdzie skręcamy, droga ma charakter leśny i jest zdecydowanie węższa. Jadąc mijamy pod
drodze luźno porozrzucane domki letniskowe, droga jest piaskowa ale przyjemna do jazdy
rowerem (patrz zdjęcie nr 1).

Zdjęcie nr 1 – Droga leśna w okolicy Huty Podgórnej, niedaleko stacji Orlen.
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Roślinność, którą mijamy po drodze niejednokrotnie spotykaliśmy w pobliskich lasach. Otóż
dominują sosny, wśród których w podszycie rosną jałowce. Oczywiście gdzie nie gdzie
możemy zobaczyć inne gatunki drzew m.in. dęby, ale raczej młode drzewka. Po około 200
metrach dojedziemy do kolejnego rozjazdu, na którym skręcamy ponownie w prawą stronę.
Naszym pierwszym celem jest dojazd do niebieskiego szlaku turystycznego, którym
będziemy się dalej poruszać. W międzyczasie zauważymy, że po krótkiej jeździe dojedziemy
do większej drogi leśnej (w pobliżu zauważymy zieloną bramę), na której skręcimy w prawą
stronę. Od razu chciałbym zaznaczyć, iż mapa przestawiona na tytułowej stronie, w tej fazie
wycieczki nie będzie bardzo przydatna, gdyż jest schematyczna, zaznaczyłem na niej tylko
ogólny zarys trasy. Radziłbym trzymać się przedstawionym przeze mnie opisów, w
późniejszym etapie korzystanie z mapy będzie bardziej użyteczne.
Droga, w którą skręciliśmy ma również charakter leśny, po prawej stronie ciągną się domki
letniskowe, należące do miejscowości Huta Podgórna, my jedziemy ulicą Leśną. Po
minięciu domków, dojeżdżamy do drogi, którą odbija w prawą stronę i dalej podążamy
prosto. W pewnym momencie, miniemy odchodzącą w prawą stronę mniejszą drogę leśną,
ale przez cały czas staramy trzymać się tej „głównej” drogi. Nasza droga w pewnym
momencie zrobi się nieco gorsza, pojawi się sporo luźnego piasku. Odcinek ten na szczęście
szybko się skończy, droga przyjmie charakter alejki, gdyż poprowadzi dalej wśród gęsto
nasadzonych sosen (patrz zdjęcie nr 2). Po
przejechaniu

tego

prostego

odcinka,

dojedziemy do kolejnej drogi leśnej, nieco
porośniętej trawą na której skręcamy w lewą
stronę. Po krótkiej jeździe dojedziemy do
większej, piaskowej drogi leśnej. Łatwo to
miejsce poznać, gdyż na wprost zobaczymy
pomalowany na biało-zielono szlaban. Po
wjeździe na drogę, skręcamy w prawą stronę.
Od tego momentu możemy zauważyć, iż
zmienia się charakter lasu. Pojawia się coraz
więcej drzew liściastych

m.in. brzóz, robini

akacjowych itd. Oczywiście zobaczymy także
wszędobylską sosnę. W czasie jazdy
Zdjęcie nr 2 – Droga leśna, przypominająca alejkę w okolicy Huty Podgórnej.
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zauważymy, że w pewnym momencie zacznie się pojawiać również coraz więcej otwartych
przestrzeni. Krajobraz jest o tyle ciekawy, gdyż teren zaczyna się stawać lekko pagórkowaty,
co w połączeniu z polami uprawnymi daje bardzo interesujący efekt. Jadąc las mamy po lewej
stronie, teraz jedziemy drogą polną, piaszczystą. Przed podjazdem na wzgórze, skręcamy w
lewą stronę. W tym miejscu trzeba zachować ostrożność, gdyż w prawą stronę prowadzi
droga w kierunku miejscowości Wielęcin. Po skręcie wypatrywaliśmy niebieskich oznaczeń
szlaku, jednakże nigdzie ich nie zauważyliśmy. Kontynuujemy jazdę dalej i dojedziemy do
kolejnego już dzisiaj rozjazdu dróg leśnych, na którym odchodzą dwie drogi, jedna zmierza w
prawą stronę, druga z kolei prowadzi prosto i właśnie tą drogą pojedziemy dalej. Po lewej
stronie ukaże się nam mała łacha piaszczysta, przypominająca żwirownię. Po krótkim odcinku
jazdy, dojedziemy do miejsca, gdzie przed nami ukaże się bardzo zapiaszczony teren, który
prowadzi lekko pod górę. Na szczęście w prawą stronę prowadzi droga, która omija ten
nieprzyjemny dla rowerów podjazd. Jednakże, żeby nie było za łatwo, trzeba początkowy
odcinek drogi tj. około 60-70 metrów pokonać, prowadząc rower. Nasz trud zostanie
wynagrodzony, gdyż dojedziemy do kolejnej drogi leśnej, przy której na jednym z drzew
zobaczymy niebieskie oznaczenie szlaku turystycznego (patrz zdjęcie nr 3).
Na tej drodze skręcamy w lewą stronę.
Jadąc widzimy, że piaszczysta łacha
ciągnie się wzdłuż naszej drogi po lewej
stronie. Teraz podążamy niebieskim
szlakiem turystycznym. Teren dookoła
całkiem

przyjemny,

oczywiście

zdominowany przez sosny. Przed nami
kolejny rozjazd, na którym skręcamy w
prawą stronę. Od tego momentu szlak
niebieski zamienia się w typowy szlak
Zdjęcie nr 3 – Długo oczekiwane oznaczenie szlaku turystycznego.

pieszy. Jazda rowerem staje się bardzo utrudniona. Próbowaliśmy podążyć z Kacprem
bezpośrednio szlakiem, ale niestety nie było najmniejszych szans, żeby pokonać ten odcinek
rowerami. Nie dość, że droga stała się bardzo zarośnięta, przez co prawie niewidoczna, to
jeszcze prowadziła pod górę pod dość ostrym nachyleniem. Dlatego też w miejscu, gdzie
szlak odchodzi w lewą stronę, pojedziemy prosto, drogą znacznie łatwiejszą i przyjemniejszą.
Im dalej oddalamy się od szlaku, tym zauważymy, że dalsza droga prowadzi czymś w rodzaju
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doliny, wąwozu. Całość wygląda całkiem ciekawie. Szczególnie uwagę zwracają dęby, które
porastają licznie teren po obu stronach drogi (patrz zdjęcie nr 4).

Zdjęcie nr 4 – Droga leśna przypominająca wąwóz.

Jak można zauważyć w każdym z opisów staram przedstawić w wielkim skrócie bądź to
gatunek roślinny, bądź to jakieś ciekawe zwierzę lub inną odwiedzaną atrakcję. Tym razem
nie zrobię wyjątku i napiszę kilka zdań o gatunku drzewa, który spotkaliśmy podczas tej
wycieczki. Jest nim dąb bezszypułkowy.
Dąb bezszypułkowy – drzewo liściaste z rodziny bukowatych. Zdecydowanie gatunek rzadszy od dębu
szypułkowego, przez którego jest zastępowany na terenach nizinnych. Dąb bezszypułkowy rośnie
głównie na glebach suchych i uboższych. Owoce dębu to żołędzie, które są cennym pokarmem dla
wielu ssaków i ptaków. Dąb bezszypułkowy jest ważnym drzewem leśnym na pogórzu i niższych
partiach gór. Liście tego gatunku dębu ułożone są skrętolegle, posiadają klinowate zwężenie podstawy
liścia. Ogonki są dłuższe niż u dębu szypułkowego. Cechą, która między innymi odróżnia te dwa
pokrewne gatunki to sposób rozchodzenia się nerwów na blaszce liściowej. Otóż w przypadku dębu
bezszyp. unerwienie liścia dochodzi tylko do klap, a nie jak w przypadku dębu szyp. zarówno do klap
jak i zatok

(patrz zdjęcie nr 5). Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób pojęcie klapy i zatoki

liściowej mogą być lekko abstrakcyjne, zalecam więc sięgnięcie do literatury bądź internetu. W stanie
bezlistnym możemy te oba gatunki dębu odróżnić po wyglądzie pnia. W przypadku dębu bezszyp. pień
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na ogół długi i prosty, sięgający daleko w głąb korony. Z kolei pień dębu szypułkowego jest zazwyczaj
krótki i gruby a korona drzewa jest wsparta na potężnych konarach. Długość życia dębu bezszyp. jest
krótsza niż dębu szyp. i wynosi 400-600
lat i oczywiście zależy od warunków
środowiskowych, w których rośnie dane
drzewo. Nazwa drzewa pochodzi od
wyglądu szypułek, czyli tej części pędu,
która łączy owoc z

pozostałą częścią

drzewa. Otóż w przypadku dębu bezszyp.
żołędzie osadzone są bezpośrednio na
gałęzi

lub

szypułkach.

na
Tak

krótkich
jak

i

grubych

wspomniałem

wcześniej, dęby bezszypułkowe są
Zdjęcie nr 5 - Liście dębu bezszypułkowego.

znacznie rzadsze w lasach niż dęby szyp., występują w lasach liściastych z innymi gatunkami dębów,
kasztanem, bukiem i grabem (źródło: drzewa.nk4.netmark.pl). Na tej stronie możemy również
wyczytać, iż najstarszy dąb bezszypułkowy rośnie koło Turawy w woj. opolskim i liczy ok. 400 lat
(według Wikipedii 369 lat). Dęby ze względu na mocne i głębokie korzenie, są bardzo odporne na
przewrócenie. Drewno dębu bezszyp. jest lżejsze i bardziej miękkie niż dębu szyp., należy do
najbardziej cenionych gatunków drewna. Ze względu na swoje właściwości stosowane jest m.in. do
produkcji mebli i klepek podłogowych, sklejek i płyt wiórowych. Jak wyczytałem w Wikipedii, drewno
tego gatunku wykorzystywane jest również do budowy antałków- małych beczułek, w których
przechowuje się alkohol.
Jako ciekawostkę warto wspomnieć, iż żołędzie ze względu na dużą zawartość skrobi stanowiły jej
źródło w prymitywnych kulturach ludzkich, porównywalne ze współczesnym ziemniakiem. W Europie
w dawnych czasach stanowiły tzw. pożywienie głodowe. Szczególnie cenione były dęby o nasionach
słodkich pozbawionych taniny, powodującej gorzki smak. Obecnie na skutek mody na żywność
ekologiczną, żołędzie dębowe stosowane są do przyrządzania zup, placków a także słodkich deserów
na bazie cukru i jajek. Tak dzieje się np. w Portugalii, gdzie owoce dębu stają się coraz bardziej
popularne (źródła tekstu na końcu opisu).

Zapoznawszy się dębem bezszypułkowym i po części z dębem szypułkowym, podążamy
dalej. Początkowo musimy rower podprowadzić pod górkę, ale później już możemy jechać.
Teren leśny ustępuje coraz częściej terenom otwartym, szczególnie po prawej stronie drogi.
Ściana lasu towarzyszy nam po lewej stronie, wśród drzew możemy zobaczyć m.in. brzozy,
dęby, świerki, modrzewie itd. Po kilkuset metrach jazdy wyjeżdżamy na drogę asfaltową,
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prowadząca z miejscowości Wielęcin do docelowej miejscowości dla nas, tj do Zator. Tą
wygodną drogą podążamy na północ, mijając po prawej stronie, drogę odchodzącą do Wólki
Zatorskiej.

Oczywiście w dalszym ciągu podążamy w kierunku wsi Zatory. Teren po

prawej stronie zupełnie odkryty, głównie pola uprawne. Po lewej stronie, jak widać na mapie
ciągnie się przy samej drodze las, z którego wcześniej wyjechaliśmy. Mijane zadrzewienie
bardzo urozmaicone, czyli jesiony, brzozy, sosny, dęby. Po przejechaniu około 500-700
metrów od drogi na Wólkę Zatorską, dojeżdżamy do drogi piaskowej, skręcającą w lewą
stronę. Dalej podążamy tą drogą, licząc na spotkanie oznaczeń niebieskiego szlaku
turystycznego, z którego wcześniej byliśmy zmuszeni zjechać. Mijamy po drodze barierkę
pomalowaną w biało-zielone kolory i mały, stary i mocno zaniedbany domek. Zgodnie z
mapą, mijamy również po drodze wieżę radiową, pełniącą również funkcje obserwacyjne np.
do obserwacji pożarów (patrz zdjęcie nr 6).

Podążamy dalej, mijamy mniejsze

zabudowania, od tego momentu droga robi
się nieco gorsza. Na starym, wysuszonym
dębie zauważymy oznaczenie niebieskiego
szlaku turystycznego.

Wjeżdżamy w

ciemny las, do którego słońce dociera z
trudnością. Spowodowane jest to gęstym
zadrzewieniem

głównie

klonowym

i

brzozowym. Droga, którą podążamy staje
się bardziej utwardzona, dzięki czemu jazda
zaczyna

być

przyjemna.

Przyjemności

jeździe dodaje również obniżenie terenu,
radziłbym jednak nie rozpędzać się za
szybko, gdyż w niektórych miejscach
trafimy na luźny piasek, po wjechaniu na
który możemy nie utrzymać równowagi.
Szczególnie dużo piasku znajduje się w
Zdjęcie nr 6 - Wieża obserwacyjna w okolicy Wólki Zatorskiej.
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miejscu, gdzie kończy się zjazd na małym skrzyżowaniu dróg leśnych. W dalszym ciągu
podążamy prosto niezbyt szeroką drogą leśną. Co jakiś czas widzimy na drzewach
umieszczone bardzo wyraźnie oznaczenia niebieskiego szlaku rowerowego, co oznacza, że
jedziemy prawidłowo. naszym kolejnym celem będzie rezerwat Stawinoga. W międzyczasie
możemy

podziwiać

krajobraz

leśny

Puszczy Białej- czyli nieodłącznej sosny,
brzozy i dębu. W dolnej części lasu
zobaczymy rosnące paprocie. Po niezbyt
długiej

jeździe

trafimy

na

duże

skrzyżowanie na którym odchodzi kilka
dróg, rozchodzących się w różne strony.
Na początku każdej z nich, znajduje się
pomalowany na biało-zielono szlaban, o
tej

porze

roku

zamknięte,

uniemożliwiając wjazd samochodom w
głąb lasu. Na skrzyżowaniu tych dróg
leśnych znajduje się ogromny głaz z
umieszczonym w środku metalowym
krzyżem (patrz zdjęcie

nr 7).

Dalej

podążamy prosto, przechodząc obok
Zdjęcie nr 7 - Leśna kaplica w formie krzyża umieszczonego w głazie.

szlabanu. Sieć dróg leśnych w tej części lasu jest mocno rozwinięta, przez co jadąc widzimy
co jakiś czas drogi dochodzące do tej, którą podążamy. Nasza trasa przebiega przez cały czas
prosto, aż dojedziemy do północno-wschodniej granicy rezerwatu Stawinoga.
Stanie się to całkiem niedługo, kiedy ujrzymy
tablicę z jego nazwą (patrz zdjęcie nr 8).
Niestety przejedziemy tylko niewielkim odcinkiem
wzdłuż jego granicy. Może przy okazji innej
wycieczki

odwiedzimy ten rezerwat przyrody.

Jednakże dla zachęcenia innych, przedstawiam
poniżej

krótki

opis,

uzyskany

ze

źródeł

internetowych.
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Rezerwat przyrody Stawinoga – faunistyczny rezerwat przyrody, utworzony w 1981 r. na lewym
brzegu Narwi, ok. 15 km na południe od Pułtuska. Zajmuje powierzchnię ok. 146 hektarów, z czego
ponad 1/5 stanowią lasy, reszta to stawy i nieużytki rolne. Ideą utworzenia rezerwatu jest ochrona
kolonii lęgowych ptactwa wodno-błotnego oraz ptaków przelotnych, które licznie zatrzymują się w tym
miejscu w celu odpoczynku i żerowania. Jak czytamy na stronie internetowej puszczabiala.blox.pl w
rezerwacie panuje duże zróżnicowanie środowisk roślinnych. Występują łęgi olszowo-jesionowe lub
wiązowo-jesionowe, bór mieszany. Dla szczególnie zainteresowanych polecam powyższą stronę
internetową, gdzie w opisie rezerwatu można przeczytać, jakie gatunki ptaków gnieżdżą się regularnie
oraz jakie gatunki roślin stwierdzono w rezerwacie Stawinoga. Ciekawostką jest również to, że w
rezerwacie można spotkać dziki, sarny, jelenie, łosie, borsuki, piżmaki i tchórze. Na koniec tego
krótkiego opisu dodam, iż nazwa rezerwatu wzięła się od nazwy miejscowości Stawinoga, położonej
na południu rezerwatu (źródła tekstu na końcu opisu).

Kiedy przejeżdżając obok rezerwatu, spojrzymy w jego głąb od razu rzuci się nam w oczy
gęste poszycie, znaczna ilość powalonych drzew. Widok jak na leśny obszar w rezerwacie
przystało. Nasza przygoda z rezerwatem Stawinoga szybko się kończy, droga odbija w prawą
stronę. Droga, którą teraz podążamy jest miejscami porośnięta trawą, miejscami zalega luźny
piasek, ale to nie powinno stanowić przeszkody, żeby kontynuować wycieczkę i czerpać
przyjemność z jazdy rowerem. Mijany las to głównie las sosnowy, jednakże naszą uwagę
zwróci z pewnością bogate i gęste poszycie lasu. Wszędzie dokoła zauważymy dużą ilość
roślin krzaczastych, krzewów itd. W pewnym momencie dojedziemy do miejsca, gdzie na
jednym z drzew zobaczymy oznaczenie szlaku, informujące o skręcie w lewą stronę.
Oczywiście kierujemy się zgodnie z kierunkiem szlaku. Droga wije się, znacznie się zwęża i
jest mocno zaniedbana i zarośnięta. Jadąc nią pilnujemy umieszczonych na drzewach
niebieskich oznaczeń szlaku. Na
szczęście ten odcinek nie jest zbyt
długi,
drogi

dojedziemy do szerokiej
leśno-polnej,

na

której

skręcamy w lewą stronę. Jak widać
na zamieszczonym zdjęciu, jest to
droga piaszczysta prowadząca z
miejscowości

Zatory

do

wsi

letniskowej Holendry, do której się
kierujemy (patrz zdjęcie nr 9).
Zdjęcie nr 9 - Droga leśno-polna prowadząca z Zator do wsi Holendry.
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Tuż po wjeździe na tą drogę, mijamy po prawej stronie zjazd do miejscowości
Wojciechówka, kolei po lewej stronie zauważymy duży okaz dębu. Zauważymy duży okaz
dębu, którego niestety nie potrafię dokładnie określić, czy jest to dąb szypułkowy czy
bezszypułkowy. Powoli zaczynają się domy letniskowe, co oznacza że niewątpliwie zbliżamy
się do miejscowości Holendry, która znana jest z letniskowego charakteru. Mijając po obu
stronach drogi domki letniskowe, wjeżdżamy do tej miejscowości. Jak możemy wyczytać na
stronie zielonemostynarwi.pl, wieś Holendry została założona w końcu XVII wieku przez
uchodźców z Fryzji prześladowanych tam za przekonania religijne. Główna droga, którą
jedziemy zaprowadzi nas do rzeki Narew, gdzie na małym kąpielisku, spotkaliśmy kilka osób,
szukających ochłodzenia w pobliżu rzeki. Warto dodać, iż Narew jak i rzeka Bug jest
uroczą rzeką, słynąca z bogatej fauny i to nie tylko ryb. Nad jej brzegami można spotkać
wiele ciekawych gatunków ptaków. W miejscu do którego dotarliśmy, rzeka wydaje się
urocza, ze względu na nierówną linię brzegową, pełną zatok i cypelków (patrz zdjęcie nr
10).

Zdjęcie nr 10 - Rzeka Narew w miejscowości Holendry.
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Radziłbym zrobić sobie chwilę przerwy nad brzegiem rzeki np. na małe jedzonko, gdyż
sceneria jest naprawdę ciekawa. Po zapoznaniu się z rzeką Narew, wracamy do miejsca,
gdzie znajduje się rozwidlenie dróg.
Pośrodku tego rozwidlenia, zobaczymy
małą kapliczkę, przy której skręcamy w
drogę odchodzącą w lewą stronę (patrz
zdjęcie
pojechaliśmy
prowadząca

nr

11).
jest

Droga,

drogą

wzdłuż

którą

piaskową,
domków

letniskowych, których tutaj jest bardzo
duża ilość. W niektórych miejscach
Zdjęcie nr 11 - Kapliczka z czerwonej cegły w miejscowości Holendry.

trafimy na miejsca bardzo zapiaszczone, ale to nie powinno stanowić większego problemu w
jeździe rowerowej. Jadąc, trafimy na miejsce, gdzie znany nam już niebieski szlak rowerowy
odbija w prawą stronę. My pojedziemy prosto, gdyż jak zobaczymy szlak nie bardzo nadaje
się do jazdy rowerem ze względu na jakość drogi. Naszym kolejnym celem będzie
miejscowość gminna Zatory, wcześniej musimy przejechać przez wieś Burlaki. Przez krótki
odcinek będziemy jechać drogą piaszczystą, potem dojedziemy do drogi asfaltowej, na której
skręcimy w lewą stronę. Po przejechaniu krótkiego odcinka skręcamy w prawą stronę i dalej
już podążamy drogą również asfaltową, bardzo wygodną o równej nawierzchni (patrz zdjęcie
nr 12).

Przejeżdżając przez

miejscowość
podziwiamy

Burlaki,
ładne

domy

mieszkalne. Wiele więcej nie
można

napisać

miejscowości,

o

gdyż

tej

niczym

szczególnym nie wyróżnia się,
przynajmniej
zauważyliśmy.
kolejny

my
Przed

rozjazd,

w

nie
nami
prawą

stronę, w którą skręcamy (przy
Zdjęcie nr 12 - Wygodna dla rowerzystów, droga w miejscowości Burlaki.
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kapliczce) odbiega droga w kierunku Zatorów. Teraz wjeżdżamy do lasu, który sprawia
przyjemne wrażenie z powodu gatunków drzew, które w nim rosną tj. dębów, robinii
akacjowej, sosen, świerków, brzóz. Jazda tym odcinkiem sprawia dużo frajdy i przyjemności,
także dlatego, że nawierzchnia drogi jest równa, bez najmniejszych dziur. Droga, którą
podążamy prowadzi nie tylko przez teren leśny, także miejscami krajobraz staje się bardziej
otwarty. Po niedługiej jeździe, dojedziemy do cmentarza rzymsko-katolickiego, który
będziemy mijać po prawej stronie. Sam cmentarz niczym szczególnym nie wyróżnia się,
jednakże na pewno zwracają uwagę okazałe dęby, rosnące luźno na terenie cmentarza.
Po minięciu cmentarza dojeżdżamy do głównej drogi, na której skręcamy w prawą stronę,
gdzie zobaczymy tablicę informacyjną z nazwą miejscowości Zatory.
Tuż po zakręcie, dojedziemy do lokalnej atrakcji czyli zespołu parkowego, otaczającego
pałac, wybudowanego w drugiej połowie XVIII wieku. Niestety brama jest zamknięta, gdyż
obecnie pałac wraz z parkiem znajduje się w rękach prywatnych i na terenie posesji trwa
remont. Tak więc jedziemy dalej i dojedziemy do kościoła pw. Świętej Małgorzaty (patrz
zdjęcie nr 13).

Zdjęcie nr 13 - Front kościoła pw. Świętej Małgorzaty w Zatorach.
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Zwiedzając kościół warto zwrócić uwagę na piękna aranżację ogrodową, znajdującą się po
lewej stronie schodów. Połączenie intensywnie zielonych iglastych z różnymi gatunkami
kolorowych kwiatów czyni to miejsce bardzo urokliwe. Dodam, iż w środku kościoła
znajdziemy bardzo orzeźwiający chłód, co w przypadku wycieczki w upalny dzień, staje się
kolejną atrakcją. Sądzę, iż będzie dobrym pomysłem, jak w tym miejscu niniejszego opisu
napiszę krótki opis miejscowości i gminy Zatory, co może nada inny wyraz zwiedzaniu tego
miejsca. Choć prawdę powiedziawszy, za dużo atrakcji raczej nie znajdziemy w tej
miejscowości.
Zatory – pierwsza wzmianka o Zatorach pojawia się w końcu XV wieku. Jak możemy wyczytać w
internecie, w 1429 r. książe Janusz Mazowiecki przekazał wieś rycerzowi Michałowi Ziemianczyc z
przydomkiem Zatorski. Na przestrzeni wieków dobra te zmieniały właścicieli bardzo często, co było
spowodowane rozbiorami, wybuchami powstań, bankructwami właścicieli dóbr zatorskich. W 1801 r.
właścicielem dóbr był Mikołaj Glinka, który postawił pierwszy kościół murowany w Zatorach. Jedną z
nielicznych atrakcji w tej miejscowości, o której wspominałem wcześniej, jest pałac i okalający go
park, który niestety jest ogrodzony. Pierwsza rezydencja została wzniesiona w Zatorach w drugiej
połowie XVIII wieku. Był to dwór stanowiący część środkową obecnej budowli. W XIX wieku dwór
powiększono o piętrowe pawilony od południa i północy. w 1898 r. gdy właścicielem Zatorów został
był Józef Iżycki, do pałacu dodano czterokolumnowy portyk (według Wikipedii portykiem nazywa się
m.in. otwarty ganek kolumnowy lub filarowy) oraz charakterystyczny, mansardowy dach. Jak wygląda
obecnie pałac, można zobaczyć w internecie, mnie udało się zrobić zdjęcie tylko fragmentu budynku,
gdyż

nie

możliwości
od

było
podejścia

frontu

pałacu

(patrz zdjęcie nr 14).
Po I wojnie światowej
pałac

został

zdewastowany
zniszczony.

i
Jak

możemy wyczytać na
stronie

internetowej

Polskaniezwykla.pl,
pałac

został

odnowiony dopiero w
1925 r. przez Piotra
Zdjęcie nr 14 - Park z Zatorach, w tle widoczny fragment pałacu.
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Bagniewskiego. Stworzył on w Zatorach wzorcowe gospodarstwo rolne, które było pokazywane
wycieczkom z Polski i zagranicy. Po II wojnie światowej, budowlę przejęło lokalne PGR (Państwowe
Gospodarstwo Rolne), ponownie doprowadzając je do ruiny.
Warto wspomnieć, iż na przestrzeni wieków Zatory powiększyły znacznie liczbę mieszkańców. Jak
czytamy w internecie w 1508 r. miejscowość zamieszkiwały jedynie 64 rodziny, to już w 1858 r.
parafię zatorską zamieszkiwało ponad 1050 osób. Pierwotnymi mieszkańcami byli chłopi, jednak
wśród mieszkańców wielu było rzemieślników: szewców, piwowarów, karczmarzy, smolarzy itd.
Rzemieślnicy byli podwładnymi dziedzica, najczęściej byli osadnicy niemieccy wyznania
ewangelickiego. Sporo również mieszkało w Zatorach rodzin żydowskich. Przedstawiając w wielkim
skrócie historię tej miejscowości nie można pominąć informacji, iż w maju 1807 r. na polach między
Zatorami a Gładczynem, doszło do potyczki wojsk rosyjskich z napoleońskimi, które zakończyły się
wycofaniem wojsk rosyjskich.

Warto również wspomnieć, iż Zatory i okolice przeniknięte były

elementami kultury kurpiowskiej m.in. w budownictwie i strojach. Spowodowane to było bliskimi
kontaktami z miejscowościami Kurpiów Biskupich. W gminie znajduje się dużo zabytków, z których
duża część wpisana jest do krajowego rejestru zabytków.
Oprócz atrakcji o charakterze historycznym znajdujących się w zatorskiej gminie m.in. w
miejscowościach Gładczyn, wspomnianych wcześniej Holendrach, Lemany, gmina Zatory wyróżnia się
czystą wodą i powietrzem. Około 1/3 powierzchni gminy to lasy, stanowią one część Puszczy Białej.
Jak możemy wyczytać na stronie zielonemostynarwi lasy na terenie gminy zaliczane są większości do
pierwszej strefy atrakcyjności o najwyższych walorach przyrodniczych. Na terenie gminy znajdują się
dwa rezerwaty przyrody: opisywany wcześniej przeze mnie Stawinoga i Wielgolas. Wracając do samej
miejscowości Zatory, warto odwiedzić znajdujący się w pobliżu pałacu kościół pw. Św. Katarzyny,
zbudowany pod koniec lat dwudziestych XX wieku. Poznając historię parafii w Zatorach, dowiemy się,
że od początku XIX wieku znajdował się w tej miejscowości murowany kościół, jednakże czy to na
skutek I wojny światowej bądź innych okoliczności ulegał zniszczeniu i ponownemu odbudowaniu
(źródła tekstu na końcu opisu).

Po obejrzeniu w miarę możliwości zespołu parkowego, zmierzamy główną drogą asfaltową
na północ w kierunku Wielęcina, jadąc wzdłuż parku, który mamy po prawej stronie.
Miejscowość znaczna, zasługująca na miano miejscowości gminnej. Kontynuując jazdę przez
Zatory, mijamy po lewej stronie urząd gminy, z kolei po prawej szereg uroczych drewnianych
domów z ładnie pokolorowanymi okiennicami (patrz zdjęcie nr 15). Po przejechaniu
krótkiego odcinka, dojedziemy do miejsca, gdzie w prawą stronę odchodzi droga w kierunku
znanej nam już miejscowości Holendry. W tym miejscu również zobaczymy przydrożną
kapliczkę z 1909 r. pomalowaną na kolor pomarańczowy. Przez cały czas podążamy główną
ulicą, nigdzie nie skręcając. Powoli opuszczamy miejscowość Zatory, w oddali zobaczymy
wieżę obserwacyjną, koło której wcześniej przejeżdżaliśmy.
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Zdjęcie nr 15 - Drewniane zabudowania w miejscowości Zatory.

Nasza dalsza droga przebiega trasą, której fragmentem dzisiaj rano przejeżdżaliśmy. Po lewej
stronie dominują głównie pola i łąki. O tej porze roku, dominują w krajobrazie rolniczym
kolory żółte, co oznacza, że zbliża się okres żniw. Podziwiając rozległe i odkryte krajobrazy,
dojeżdżamy do miejsca, gdzie w lewą stronę odchodzi droga w kierunku Wólki Zatorskiej.
To jest znany nam już fragment tej drogi. Oczywiście nie muszę dodawać, że nie skręcamy w
tą drogę, tylko jedziemy prosto w kierunku Wielęcina. Ruch samochodów po tej drodze nie
za duży, ale radziłbym uważać, szczególnie jadąc z małymi dziećmi. Z doświadczenia wiem,
że takie smyki są bardzo często dosyć nieprzewidywalne. Dobrze je mieć przed sobą podczas
jazdy po drodze publicznej. Wjeżdżamy do Wielęcina, z pewnością rzuci się nam w oczy
dach jednego z domów, znajdujących się po prawej stronie. Rzadko się widzi taki
„stopniowy” dach, no cóż ktoś miał po prostu fantazję. Zgodnie z mapą, umieszczoną na
pierwszej stronie, powoli trzeba wypatrywać po prawej stronie zjazdu, prowadzącego w
kierunku Huty Podgórnej.

Chwilę potem zobaczymy w/w zjazd,

w który oczywiście

skręcamy. Początkowo droga jest asfaltowa, jednakże po kilkuset metrach przechodzi w drogę
piaszczystą, ale utwardzoną. Coraz bardziej zagłębiamy się w las, dalej podążamy już
szlakiem niebieskim, którego rano tak usilnie poszukiwaliśmy. Wracając do samochodu,
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przez cały czas kierujemy się wzdłuż oznaczeń szlaku, dzięki czemu jedziemy drogą leśną,
ale bardzo wygodną dla rowerów. W międzyczasie dojedziemy do miejscowości letniskowej
Huta Podgórna, w której droga piaskowa ustąpiła miejsca drodze asfaltowej. Mijamy po
lewej stronie krzyż, niedługi czas potem dojedziemy do znanej nam stacji benzynowej Orlen,
w pobliżu której zaparkowaliśmy samochód. To oznacza koniec dzisiejszej wycieczki. Może
nie było za wiele atrakcji, ale po zastanowieniu mogę stwierdzić, iż była dosyć urozmaicona.
Trochę jazdy po lasach, trochę po asfaltowych terenach. Mam nadzieję, że się podobała. do
zobaczenia na następnej.
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