Wycieczka nr 26

WIELĄTKI ROSOCHATE – PORZĄDZIE – RZĄŚNIK –
STARA WIEŚ – WIELĄTKI ROSOCHATE
Dystans: ok. 28 km
Rodzaj wycieczki: rowerowa
Stopień trudności: niski
Minimalny wiek uczestnika: 8 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 Wielątki Rosochate, miejscowości
oddalonej od Wyszkowa o ok. 12 km, zlokalizowanej przy trasie 618, prowadzącej z
Wyszkowa do Pułtuska. W Wielątkach znajduje się mała prywatna stacja paliw (po lewej
stronie jadąc od Wyszkowa, przy skrzyżowaniu), na której możemy zostawić na czas
wycieczki, samochód. Oczywiście radziłbym wcześniej zapytać o zgodę pracownika stacji,
gdyż na małych, prywatnych stacjach różnie się patrzy na zaparkowany przez większą część
dnia, samochód. Wypakowawszy rowery, przechodzimy na przejściu dla pieszych na drugą
stronę drogi nr 618 i podążamy drogą asfaltową w kierunku północnym do miejscowości
Nowe Wielątki. W niewielkiej odległości od pozostawionej w tyle drogi nr 618, ukazuje się
nam las. Ten leśny kompleks to Uroczysko Płocha. Dominuje w nim drzewostan sosnowy,
jednakże na skraju drogi możemy zobaczyć zadrzewienia brzozowe. Powoli zostawiamy
zabudowania Wielątek za sobą, chwilę potem dojedziemy do dużego rozjazdu dróg
asfaltowych, na którym skręcamy w prawą stronę. Drogą, którą pojechaliśmy ma w miarę
dobrą nawierzchnię asfaltową, dlatego jedzie się całkiem przyjemnie (patrz zdjęcie nr 1).

Zdjęcie nr 1 – Droga asfaltowa, prowadząca przez Uroczysko Płocha w okolicy Wielątek Rosochatych.
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Mijany drzewostan ulega znacznemu zróżnicowaniu, obok wszędobylskich sosen, możemy
zobaczyć również dęby a także dużą grupę krzewów, których nazw niestety nie jestem w
stanie określić. Dodam, iż wożę ze sobą klucz do oznaczania drzew i krzewów,
występujących w Polsce, ale z powodu dużego zróżnicowania roślin i ograniczonego czasu,
nie jestem w stanie oznaczyć wielu gatunków, które z chęcią bym poznał. Stąd na razie
skupiam się na drzewach i co charakterystycznych krzewach, ale krok po kroku poznam też i
inne, rzadziej spotykane rośliny. Przy okazji zachęcam do zakupu dobrego klucza lub atlasu
roślin, gdyż oznaczanie ich też jest niewątpliwie przygodą.

Wracając do dzisiejszej

wycieczki, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, otóż droga po której teraz się poruszamy
jest bardzo mało ruchliwa, może to dlatego, że jedziemy z Kacprem w sobotni poranek, ale
przez dłuższy czas nie widzieliśmy żadnego samochodu. Jadąc, zauważymy mniejsze bądź
większe odkryte tereny głównie po lewej stronie. Są to miejsca, gdzie dokonano niegdyś
wyrębu lasu. Przez cały czas mijamy bardzo bogaty w krzewy podszyt lasu, jest to ta część
środowiska leśnego które znajduje się poniżej konarów drzew. Po przejechaniu około 1
kilometra od rozjazdu, docieramy do
skrzyżowania, na którym w prawo i
prosto

podążają

drogi

asfaltowe.

Natomiast droga odbijająca w lewą
stronę

pod

kątem

jest

drogą

piaszczystą. Dalej podążamy prosto,
przy okazji mijamy po prawej stronie,
przyozdobiony

kolorowymi

tasiemkami krzyż, postawiony w 1984
r. Przy krzyżu rośnie dosyć duży
świerk (patrz zdjęcie nr 2). Jak
widać na zdjęciu, teren leśny ustąpił
polom i łąkom. W oddali widać las,
do którego niebawem dojedziemy.
Zmieniła się też nawierzchnia drogi,
znacznie się poprawiła, gdyż teraz
szosujemy

po

zupełnie

nowej

nawierzchni, bardzo gładkiej.
Zdjęcie nr 2 – Odcinek „idealnej dla rowerów” nawierzchni.
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Początek sierpnia to czas, kiedy większość zbóż jest już skoszona, co jakiś czas możemy
zauważyć jednak od czasu do czasu kukurydzę pastewną, która będzie ścięta dopiero jesienią.
Ciesząc się z jazdy po gładkiej nawierzchni, docieramy do kolejnego skrzyżowania, na
którym w lewo odchodzi droga w kierunku Nowych Wielątek. Nasza dalsza droga biegnie
jednak prosto i dalej już podążamy drogą o znacznie gorszym wyglądzie. W niektórych
miejscach widać stary, zniszczony asfalt. W wielu miejscach, nawierzchnia jest już
pozbawiona asfaltu i jedzie się po piaszczystej nawierzchni. Przez cały czas zbliżamy się do
ściany lasu, który w tym miejscu oddalony jest o około 700-800 metrów. Im dalej jedziemy
zauważymy, iż pozostałości starej powłoki asfaltowej znikną nam całkowicie. Od tego
momentu droga stanie się w całości piaszczysta. Po obu jej stronach rosną pojedyncze lipy,
naokoło dominują głównie pola i łąki. Po krótkiej jeździe wjeżdżamy do lasu, oczywiście
głównie sosnowego. Jedynie na jego skraju zauważymy brzozy. Droga początkowo
piaszczysta, ponownie zamienia się w drogę częściowo pokrytą asfaltem, przez co jazda
rowerem nie należy do szczególnie uciążliwych (patrz zdjęcie nr 3).

Zdjęcie nr 3 – Odcinek drogi leśnej w okolicy Nowych Wielątek.

Oprócz wspomnianych sosen, zauważymy również rosnące dęby oraz dużą ilość różnorakich
krzewów. Oczywiście mijane zadrzewienia będą ulegać zmianie. Pojawi się też miejsce z
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rosnącą borówką czarną, która jest wskaźnikiem gleb kwaśnych. Borówce towarzyszą
również jałowce, które jak widziałem to wielokrotnie podczas wycieczek, są nieodłącznym
towarzyszem borówki czarnej. Pojawiają się również leszczyny, rosnące głównie przy samej
drodze. Im dalej wjeżdżamy w las, liczba gatunków roślin przybywa. Dochodzą brzozy,
topole białe, graby, świerki itd. Oczywiście nie muszę już dodawać, iż w dalszym ciągu
przeważającym gatunkiem wśród

roślin drzewiastych jest sosna. Podobnie jak na

wcześniejszym odcinku drogi, ruch samochodów jest znikomy. Podczas naszego przejazdu
tym długim, leśnym odcinkiem minął nas tylko jeden skuter. Wysokie drzewa, występujące
po obu stronach drogi dają dużo cienia, przez co przejazd rowerem nawet podczas upału, jest
bardzo przyjemny. Jak widać na mapie, na wysokości miejscowości Stara Wieś, przejedziemy
nad małym leśnym strumykiem. Od tego momentu

charakter lasu ulegnie częściowej

zmianie, gdyż pojawi się więcej grabów i dębów. Teren stanie się bardziej wilgotny. W
odległości około 100-150 metrów od strumyka, dojedziemy do małego leśnego cmentarza, na
którym spoczywa ok. 150 żołnierzy niemieckich i rosyjskich, pochowanych w latach 19141915 r. (patrz zdjęcie nr 4).

Zdjęcie nr 4 – Cmentarz z I wojny światowej w okolicy Starej Wsi, na którym spoczywają żołnierze niemieccy i
rosyjscy.
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Jak można zobaczyć cmentarzyk otoczony jest grabami, zaś w środku cmentarzyku rosną
dwie dorodne sosny. Dodam, iż w pobliżu miejsca pochówku, biegnie szlak turystyczny
niebieski, jednakże brak go zaznaczonego na załączonej przeze mnie na stronie tytułowej,
mapce. Minąwszy leśny cmentarz zobaczymy, iż w coraz większym stopniu pojawiają się
prześwietlenia, coraz więcej widzimy odkrytych miejsc. To znak, że zbliżamy się do
pierwszego celu naszej dzisiejszej wycieczki tj. do miejscowości Porządzie, a dokładnie do
jej głównej atrakcji – sanktuarium pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Pojawiają się
pierwsze zabudowania a także tablica z nazwą miejscowości. Dojeżdżamy do głównej drogi,
na której skręcamy w lewą stronę. W tą stronę również prowadzi czerwony szlak turystyczny,
ale według mapy powinien on niedługo odbić w prawą stronę. Przygotowując się do
wycieczki, staram się wcześniej zebrać trochę informacji na temat odwiedzanych miejsc. W
internecie wyczytałem, iż w tej części Porządzia tzw. Starej Wsi, można odnaleźć dawne
ślady kultury kurpiowskiej, wykorzystane w budownictwie. Przejeżdżając przez te tereny,
rzeczywiście zauważyłem po lewej stronie drewniany dom, przyozdobiony kolorowymi
wstawkami i elementami. Jedziemy dalej, większość budynków mieszkalnych położonych
jest po lewej stronie drogi, po prawej miniemy, pomalowany na zielono, krzyż. Po prawej
stronie głównie tereny rolnicze, miniemy również dwa małe jeziorka, pokryte trzcinami.
Ruch samochodów jest w tym miejscu bardzo duży, radziłbym jechać dalej po chodniku,
położonym po lewej stronie drogi. Jadąc i podziwiając pobliskie tereny, dojedziemy do
kolejnego skrzyżowania, na którym w lewą stronę odbiega droga w kierunku Rząśnika,
natomiast po prawo tuż przy samym skrzyżowaniu naszym oczom ukaże się wspomniane
wcześniej sanktuarium, do którego oczywiście podjedziemy. Kościół sprawia naprawdę
zadziwiające wrażenie, styl w jakim został zbudowany, raczej nie należy do często
spotykanych w tych okolicach (patrz zdjęcia nr 5,6). Poniżej przedstawiam krótki opis
tego, niewątpliwie atrakcyjnego zabytku.
Sanktuarium Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Porządziu –
urokliwy, drewniany kościół znajdujący się w miejscowości
Porządzie, około 10 km na północ od Wyszkowa. Kościół został
zaprojektowany w 1927 r. przez jednego z najlepszych ówcześnie
architektów polskich, Stefana Szyllera – współtwórcy m.in.
gmachów Politechniki Warszawskiej, Zachęty a także

autora

przebudowy Katedry Płockiej. Jak czytamy na stronie internetowej
www.urden.pl budowę ukończono w 1930 roku, za budulec służył
rozebrany kościół w Dzierżeninie. Dodam, iż autor powyższej
strony, przedstawia dokładny opis budynku z uwzględnieniem cech
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architektonicznych. Wspomnę, iż kościół w Porządziu zbudowany jest w stylu podhalańskim, co jest
raczej rzadkim stylem stosowanym w naszym regionie dla budowli sakralnych. Opisując ten kościół,
koniecznie trzeba wspomnieć o ks. Janie Trzaskomie, dzięki którego staraniom, powstała ta
świątynia. Ks. Jan Trzaskoma – pierwszy proboszcz parafii urodził się w 1897 r, w czasie wojny
polsko-bolszewickiej, dzielnie walczył z bolszewikami, za co zdobył liczne odznaczenia. Jak możemy
wyczytać na tablicy informacyjnej, znajdującej się przy kościele, wybudował kościół, plebanię

Zdjęcie nr 6 – Zabytkowy kościół Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Porządziu.

budynki gospodarcze. Bardzo angażował się społecznie. Zorganizował koło sportowe, straż pożarną,
chór kościelny. W 1939 r. został aresztowany przez Niemców. Po wielu cierpieniach (dokonywano na
nim eksperymentów medycznych) umarł w obozie koncentracyjnym w Dachau 20 marca 1943 r.
Wracając do losów kościoła w Porządziu, w 1954 r. został powiększony staraniem ówczesnego
proboszcza, Stefana Falkowskiego. Otoczony pierścieniem drzew, uwagę przykuwa stromy dach oraz
wysokie, masywna wieża. Niestety podczas wycieczki, nie mieliśmy okazji zajrzeć do środka, gdyż
kościół był zamknięty. Jak można wyczytać w internecie, we wnętrzu warto zobaczyć drewniany ołtarz
z obrazem, przedstawiającym Matkę Boską z Dzieciątkiem. Obok kościoła możemy zobaczyć
drewnianą kaplicę z 1926 r. Zwiedzając teren kościoła, warto rzucić okiem na pomnik, poświęcony
ludziom, zamordowanym przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej (patrz zdjęcie nr
7).
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Należeli

do

nich,

wcześniej

wspomniany ks. Jan Trzaskoma,
znany z literatury ppor. Tadeusz
Zawadzki

ps.

wymienieni

Zośka,
z

oraz

nazwiska,

mieszkańcy wsi Sieczychy, którzy
w zamian za udzielenie pomocy
warszawskim harcerzom, również
zostali zamordowani w obozach
koncentracyjnych.

Na

zakończenie warto dodać, iż w
czasie II wojny światowej, sam
kościół uniknął

Zdjęcie nr 7 – Pomnik znajdujący się przy kościele w Porządziu.

tragicznego losu, jaki spotkał wiele innych świątyń. Dzięki temu, mamy dzisiaj okazję podziwiać tą
niewątpliwą perełkę w okolicy Wyszkowa (źródła tekstu na końcu opisu).

Po obejrzeniu kościoła, wracamy do skrzyżowania, z którego przyjechaliśmy i dalej już
podążamy prosto, kierując się na miejscowość Rząśnik, od którego dzieli nas dystans trzech
kilometrów, jak informuje nas drogowskaz. Jadąc, poruszamy się droga asfaltową, przy której
miniemy między innymi kilka domów drewnianych, niektóre są już w trakcie rozbiórki.
Jak widać na mapce ze strony tytułowej, przez cały czas podążamy niebieskim szlakiem
turystycznym. Prawdę powiedziawszy nie za bardzo jest o czym pisać, jadąc przez wieś
Porządzie. Miejscowość, poza atrakcją jaką jest niewątpliwie sanktuarium, za bardzo nie ma
się czym pochwalić. Domy mieszkalne w tej części Porządzia, zlokalizowane są głównie po
prawej stronie, po lewej widać łąki,
poprzeplatane występującymi w niektórych
miejscach zadrzewieniami (patrz zdjęcie
nr 8).
W oddali rysuje się las, w kierunku którego
zmierzamy.

Jadąc

szybko

pokonamy

odległość do lasu, po wjechaniu do którego,
zauważymy m.in. klony i sosny. Długo nie
będziemy cieszyć się jazdą w lesie, gdyż po
krótkiej chwili wyjedziemy z niego, by
Zdjęcie nr 8 – Droga wyjazdowa z Porządzia w kierunku miejscowości Rząśnik.
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ponownie zobaczyć domy mieszkalne, znajdujące się przy drodze. Oznacza to, że powoli
zbliżamy się do miejscowości gminnej Rząśnik. Poniżej kilka słów o gminie Rząśnik i o
samej miejscowości,

informacje te może się przydadzą, żeby uzyskać pełniejszy obraz

zwiedzanej miejscowości.
Gmina Rząśnik – miejscowość Rząśnik powstała prawdopodobnie w
1498 r. Nazwa wsi wywodzi się od rośliny wodnej zwaną rzęsą, rośliny
typowej dla bagien i wód stojących. Może to świadczyć o tym, że przed
wiekami teren był niezbyt sprzyjający do osadnictwa. Zresztą jak czytamy
w artykule poświęconym historii Rząśnika, który możemy przeczytać w
internetowym wydaniu Nowego Wyszkowiaka (link na końcu opisu), gdy
w XIII wieku powstawały na terenie Puszczy Białej pierwsze osady,
Rząśnik jeszcze nie istniał. Historycy przypuszczają, że wówczas był to
teren bardzo niebezpieczny. Przeglądając w internecie skromne
informacje na temat historii i losów miejscowości Rząśnik, trafiłem na pracę p. Leszka Zugaja z 2013
r, poświęconą historii administracji w gminie Rząśnik. Nie ukrywam, że większa część pracy może nie
jest wciągającą lekturą, ale autor zamieścił w niej, krótkie opisy miejscowości, wchodzących w skład
gminy Rząśnik, w tym również i samego Rząśnika. Czytamy w niej, że Rząśnik stanowił własność
biskupów płockich. Z końcem XVIII wieku został przejęty przez zaborców pruskich. Czytamy również,
że w 1827 r. notowano tam 28 domów i 200 mieszkańców, co jak możemy obliczyć daje nam średnio
ponad 7 osób zamieszkujących jeden dom. Podejrzewam, iż dzisiaj liczba osób przypadających na
jeden dom jest znacznie niższa. Powszechnie wiadomo, iż w dawnych czasach ilość dzieci na jedną
rodzinę była znacznie wyższa nić obecnie. Cóż czasy się zmieniają.
Ciekawy jest również herb gminy Rząśnik, którego autorem jak wyczytałem w Wikipedii jest Robert
Szydlik. Oficjalnie herb obowiązuje od 2006 r. Na zielonym tle, symbolizującym położenie gminy na
terenie Puszczy Białej, znajduje się złoty pastorał, podkreślający historyczną przynależność
okolicznych ziem do dóbr biskupów płockich. Po obu stronach pastorału znajdują się pszczoły,
nawiązujące do bartnictwa – jednego z głównych zajęć tutejszej ludności zamieszkującej puszczę
(patrz zdjęcie nr 9).
Wojny i kolejne powstania nie oszczędziły także mieszkańców tej spokojnej gminy. Wiele miejscowości
ucierpiało na skutek restrykcji ze strony okupantów. Podczas powstania listopadowego w Rząśniku
zmarł głównodowodzący wojskami carskimi, Iwan Dybicz. Również w czasie powstania styczniowego
mieszkańcy nie pozostawali bierni i licznie walczyli z Rosjanami. Jak odnotowali historycy, na terenie
Puszczy Białe w okolicy Rząśnika i sąsiednich miejscowości stoczono 20 bitew i potyczek. Bardzo
mocno ucierpiały miejscowości należące do gminy Rząśnik podczas I wojny światowej. Podczas
wycofywania się wojsk rosyjskich zostały spalone wszystkie większe wsie w okolicy Rząśnika., w tym
również sam Rząśnik. Obecnie gmina Rząśnik leżąca w bliskim sąsiedztwie rzeki Narwi, przyciąga
rzesze działkowiczów z Warszawy i nie tylko. Prawie wszystkie tereny znajdujące się w pobliżu rzeki
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zostały wykupione. Sama rzeka, choć jest rzeką niespokojną i w niektórych miejscach niebezpieczną,
przyciąga rzesze turystów (źródła tekstu na końcu opisu).

Budynki mieszkalne towarzyszą nam teraz przez cały czas po lewej stronie, po lewej stronie
mijamy również małą stację paliw , z kolei po prawej stronie przez dłuższy czas towarzyszy
nam gęsta ściana lasu. Jadąc w kierunku „centrum” miejscowości z pewnością zwrócimy
uwagę na kilka posesji, w których zaaranżowano w sposób bardzo ciekawy rośliny ogrodowe,
tworząc tym samym niesamowite efekty wizualne.

Muszę przyznać, iż cała miejscowość

robi bardzo przyjemne wrażenie, wszędzie panuje czystość, podwórka są zadbane, jednym
słowem przyjemnie się przejeżdża przez Rząśnik. Przejeżdżając przez tą wieś, dojedziemy do
rozjazdu dróg, przy którym znajduje się ogrodzony plac zabaw oraz krzyż na betonowej,
zwężającej się ku górze kolumnie (patrz zdjęcie nr 10).

Zdjęcie nr 10 – Centralna część miejscowości Rząśnik.

Na rozjeździe skręcamy w lewą stronę i kierujemy się ponownie w lewo, zgodnie z
drogowskazem na miejscowość Nowe Wielątki. Mijamy Urząd Gminy, a także co jest
niewątpliwą ciekawostką, mały basen na otwartym powietrzu i znajdującą się przy nim
fontannę.
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Jak przystało na warunki europejskie, choć jest to
mały basen,
czuwa

nad bezpieczeństwem dzieciaków

ratownik.

A

propo,

fontanna

jest

doskonałym ochładzaczem w czasie upałów, o
czym mógł przekonać się mój syn, Kacper (patrz
zdjęcie nr 11).

Skręcając na Nowe Wielątki,

powoli opuszczamy Rząśnik, jeszcze przez krótki
czas będą towarzyszyć nam po lewej stronie
zabudowania Rząśnika, natomiast po prawej
stronie już zobaczymy odkryte tereny rolnicze. Po
niezbyt długiej jeździe, zostawiamy budynki za
sobą. Przez cały czas jedziemy po wygodnej
drodze asfaltowej, pozbawionej jakichkolwiek
Zdjęcie nr 11 – Ochładzająca w czasie upałów, fontanna w Rząśniku.

dziur i nierówności. Jak wyczytałem w internecie, gmina Rząśnik słynie z dobrego stanu
dróg i to rzeczywiście muszę przyznać, jest prawdą. Zarówno droga, którą przyjechaliśmy do
Rząśnika jak i ta, którą teraz jedziemy pokryta jest raczej nową nawierzchnią. Poruszamy się
w terenie zupełnie otwarty, po obu stronach drogi, wyłącznie pola i łąki. W oddali, przed
nami widać lasy.

Przy samej drodze towarzyszą nam lipy i olsze czarne. Kolejna

miejscowość, którą mijamy to Dąbrowa. Tuż po wjeździe do miejscowości, po lewej stronie
zobaczymy krzyż drewniany, przyozdobiony kolorowymi wstążkami (patrz zdjęcie nr 12).
Szosa, po której jedziemy
w dalszym ciągu bardzo
wygodna,
stronie

po

prawej

ciągnie

się

chodnik. Dąbrowa należy
raczej do wsi typowo
rolniczej,

niczym

się

raczej szczególnym nie
wyróżniającej. Tuż przy
końcu wsi, miniemy po
prawej stronie bocianie
gniazdo. Po opuszczeniu
Zdjęcie nr 12 – Drewniany krzyż w miejscowości Dąbrowa
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Dąbrowy, ponownie wyjeżdżamy na otwarty teren rolniczy, gdzie obok pól, zobaczymy
również porozrzucane swobodnie, szczególnie po lewej stronie, sosny, brzozy, olsze czarne.
Kolejna miejscowość

na naszej trasie to Komorowo. Bardzo podobna z wyglądu do

poprzedniej wsi, Dąbrowy. Po prawej stronie drogi widzimy nieco zarośnięty chodnik, domy
raczej ulokowane pojedynczo. Podobnie jak Dąbrowa, Komorowo jest również typową wsią
rolniczą, bardzo rozciągniętą wzdłuż głównej drogi. Dojedziemy w pewnym momencie do
skrętu w prawą stronę, by za chwilę skręcić w lewo. Oczywiście nie musze dodawać, iż
poruszamy się główną drogą, z pierwszeństwem przejazdu.

Można, jak to zrobiłem z

Kacprem, skorzystać z jednego ze sklepów, w którym zakupiliśmy lody, które podczas
przejazdu w upalny dzień, dostarczyły

nas ochłodziły. Powoli dojeżdżamy do lasu,

zostawiając zabudowania Komorowa za sobą. Przed nami pojawi się skrzyżowanie, na
którym skręcamy w lewą stronę, przy przystanku autobusowym. Las typowo sosnowy, jak
zobaczymy, drzewostan w różnym wieku. Bliżej drogi znajdziemy młode sosny, im dalej od
drogi, wysokość drzew coraz wyższa. Droga w dalszym ciągu asfaltowa, szeroka, więc
powodów do narzekania mieć nie możemy. Po skręcie, zobaczymy rosnącą przy drodze
robinię akacjową, osiki, graby, klony, dęby

no i oczywiście wszędobylskie sosny. Teren

leśny, przez który jedziemy nie należy do szczególnie dużych, tak więc szybko go
przejeżdżamy. Na samym jego skraju miniemy, przecinający naszą drogę, niebieski szlak
turystyczny. Jako, że brakowało nam przez dłuższy czas, miejsca, gdzie moglibyśmy coś
przekąsić, postanowiliśmy na chwilę zjechać w lewą stronę, wspomnianym wyżej szlakiem i
w odległości około 100 metrów od głównej drogi, znaleźliśmy dogodne miejsce na krótką
przerwę. Dzięki temu też mieliśmy okazję, poznać ciekawą roślinę, raczej popularną w
naszych lasach, a wcześniej przeze mnie nie za bardzo zauważaną. Tą rośliną jest czeremcha
amerykańska (patrz zdjęcie nr 13). Poniżej przedstawiam krótki opis tego gatunku, który
jak się okazuje jest bardzo popularny w naszych lasach.
Czeremcha amerykańska (późna) – drugi obok czeremchy zwyczajnej, gatunek czeremchy,
występujący w naszym kraju. Jest uważany za jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków w Europie
Środkowej. W Polsce można go spotkać już prawie w całym kraju. Czeremcha amerykańska została
sprowadzona do Europy w XVII wieku z Ameryki Północnej, jednak na większą skalę, zaczęła
rozprzestrzeniać się w XIX i XX wieku. Warto dodać, iż w wielu krajach zwalczanym, gdyż zaburza i
powoduje negatywne zmiany w środowisku leśnym. W przeciwieństwie do czeremchy zwyczajnej,
świetnie radzi sobie na suchszych i słabszych glebach. Ponadto mało jest czynników, które
ograniczają rozprzestrzenianie się tego gatunku. Można wspomnieć, iż w Ameryce Północnej jest
drzewem cenionym, ze względu na wartościowe drewno, dostarcza też jadalnych owoców, dlatego
wykorzystywana jest jako roślina lecznicza i ozdobna.
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Zdjęcie nr 13 – Czeremcha amerykańska, zwana późną w okolicy Nowych Wielątek.

Czeremcha amerykańska posiada charakterystyczne liście (patrz zdjęcie nr 14). Mają one kształt
owalny do szeroko lancetowatego. Z
wierzchu są ciemnozielone i błyszczące,
od spodu jaśniejsze. Jak czytamy w
Wikipedii, mogą mieć długość od 5 do 15
cm., szerokość od 2,5 do 4 cm. Jesienią
liście czeremchy amerykańskiej barwią
się na intensywnie żółty kolor. Kwiaty
tego gatunku tworzą się w gronach o
długości do 15 cm, płatki są koloru
białego. Czeremcha amerykańska kwitnie
na przełomie maja i czerwca, miesiąc
później niż jego krewniak, czeremcha pospolita (stąd też inna nazwa tej rośliny – czeremcha późna).
Owoce czeremchy amerykańskiej pojawiają się w sierpniu i wrześniu. Przyjmują formę kulistych,
błyszczących pestkowców o średnicy około 1-1,3 cm. Początkowo są czerwone, później stają się czarne
(patrz zdjęcie nr 15).
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Zdjęcie nr 15 – Liście i owoce czeremchy amerykańskiej.

Miąższ mają bardzo soczysty o przyjemnym smaku. W porównaniu do czeremchy pospolitej, owoce są
większe i bardziej słodkie. Podobnie jak w przypadku czeremchy zwyczajnej tak i liście, kora, pędy i
nasiona czeremchy amerykańskiej zawierają glikozydy cyjanogenne, które podczas trawienia
przekształcają się w kwas cyjanowodorowy. Jak czytamy w Wikipedii, największe stężenie tej
substancji, która jest niebezpieczną toksyną (oczywiście zależy to od stężenia), możemy znaleźć w
więdnących liściach. Jedząc te liście, dużo zwierząt hodowlanych ulega zatruciu.
Na koniec tego krótkiego opisu dodam, iż na stronie internetowej rozanski.li, możemy dowiedzieć się
wiele ciekawych rzeczy na temat korzystnego działania wywarów, nalewek i odwarów, wykonanych
m.in. z kory owoców, kwiatów czeremchy amerykańskiej (źródła tekstu na końcu opisu).

Wróciwszy na główną drogę, zmierzamy dalej na południe, w kierunku miejscowości, w
której rozpoczynaliśmy wycieczkę tj. Wielątek Rosochatych. Jadąc, miniemy po lewej
stronie, drogę prowadzącą do Nowych Wielątek. My podążamy oczywiście prosto drogą,
przed nami widać las, to jest wspomniany wcześniej kompleks leśny Uroczysko Płocha.
Czyli jak możemy się domyślać, do pozostawionego na parkingu samochodu już całkiem
niedaleko. Dojeżdżamy do kolejnego rozjazdu dróg, w prawo odchodzi droga asfaltowa, w
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lewo zaś piaszczysta. Przy skrzyżowaniu znajduje się murowana kapliczka z 1893 lub 1895
roku (patrz zdjęcie nr 16).
Napis jest nieco zatarty. Pomyśleć, iż ta
kapliczka stoi w tym miejscu już około 120
lat. Niesamowite. Nawiasem mówiąc takich
perełek jest sporo w naszym regionie, tylko
się ich nie zauważa w natłoku codziennych
spraw. Wracając do wycieczki, oczywiście
nie skręcamy nigdzie, w dalszym ciągu
jedziemy

prosto,

wjeżdżając

do

lasu,

zwanego Uroczyskiem Płocha. Nie będę
rozpisywał się nadmiernie na temat mijanej
roślinności, gdyż zrobiłem to wcześniej, na
początku

tego

opisu,

jednakże

tylko

wspomnę,

iż

mijamy

dęby,

sosny,

czeremchy itd. Ostatni etap wycieczki
wiedzie nas drogą asfaltową, wygodną, która
Zdjęcie nr 16 - Murowana kapliczka, postawiona około 120 lat temu.

zaprowadzi nas do trasy 618 i do skrzyżowania, koło którego znajduje się stacja paliw, z
zaparkowanym przez nas, samochodem. To oznacza koniec dzisiejszej wycieczki. Może nie
obfitowała ona w atrakcje turystyczne, ale mam nadzieję, że się podobała. Do zobaczenie na
następnej.
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