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Wycieczka nr 27 

PNIEWO – LUTOBROK – PŁUSY – SADYKIERZ – 

OBRYTE – BARTODZIEJE – TOPOLNICA - PNIEWO 

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 od miejscowości Pniewo, znajdującej się przy drodze nr 

618 prowadzącej do Pułtuska, a oddalonej od Wyszkowa o ok. 20 km na północny-zachód. 

Sądzę, iż idealnym miejscem na pozostawienie samochodu jest duży parking, znajdujący się 

przed kościołem właśnie w  miejscowości Pniewo. Należy pamiętać, żeby dojechać do 

kościoła, należy skręcić  w prawą stronę na dużym skrzyżowaniu i przejechać około 700 

metrów. Po wypakowaniu rowerów, możemy rozpocząć naszą wycieczkę. Poniżej 

umieściłem niezbyt długi opis historii miejscowości a także przedstawiłem w nim główne 

atrakcje Pniewa. 

Pniewo – wieś posiadająca bogatą historię. Trudno jest jednoznacznie określić, kiedy miejscowość ta 

została założona. Jak podają źródła internetowe, po raz pierwszy została opisana w najstarszym 

inwentarzu dóbr biskupa płockiego z przełomu XII i XIII wieku. Przynależność Pniewa do dóbr 

biskupów płockich została potwierdzona pisemnie również w dokumencie z 1230 r., w którym to książe 

Konrad Mazowiecki opisuje osadnictwo średniowieczne z tamtego okresu. Historię powstania Pniewa 

i pochodzenie nazwy, wyjaśnia przekazywana z pokolenia na pokolenie, legenda o pewnym drwalu i 

jego żonie Marysi. Nie będę jej przytaczał, zainteresowanych odsyłam do strony internetowej Zespołu 

Szkół w Pniewie, do której link umieszczam na końcu tego opisu. Miejscowość Pniewo była zawsze 

wsią czynszową (chłopi nie byli zmuszeni odrabiać pańszczyzny), które odgrywało bardzo ważną rolę 

ze względu na swoje położenie przy trasie łączącej Pułtusk z Wyszkowem.  

Wojny polsko-szwedzkie toczone w XVII wieku oraz zarazy spowodowały znaczne wyludnienie Puszczy 

Białej, w tym również Pniewa. Jak możemy wyczytać na wspomnianej wcześniej stronie internetowej 

Zespołu Szkół w Pniewie, pod koniec XVII wieku mieszkało w nim jedynie pięciu chłopów, trzech 

rzemieślników i jeden karczmarz, który był jednocześnie bartnikiem. Dlatego też biskupi płoccy, 

bardzo zaniepokojeni tym stanem, postanowili osiedlić około 300 osadników z terenów zza Narwi z 

terenów tzw. Puszczy Zielonej.  Proces ten był rozłożony w czasie i trwał około 60 lat (od 1730 r do 

1790 r.) i obejmował tereny między Pułtuskiem a Wyszkowem. Osadnicy kurpiowscy otrzymali te same 

prawa i przywileje, co inni chłopi, jako ludzie wolni zobowiązani byli do płacenia biskupom płockim, 

czynszu. Jak czytamy na stronie internetowej polskaniezwykla.pl, osadnicy kurpiowscy podobnie jak w 

Puszczy Zielonej, trudnili się bartnictwem, produkcją smoły drzewnej i potażu oraz spławianiem 

drzewa. Działanie te spowodowały, że liczba mieszkańców Pniewa zaczęła rosnąć, gdyż atrakcyjność 

terenów zaczęła przyciągać ludzi z innych stron naszego kraju. Poniżej krótka charakterystyka 

lokalnych atrakcji: 

Kuźnia Kurpiowska - odwiedzając Pniewo koniecznie trzeba zajrzeć do kuźni kurpiowskiej (patrz 

zdjęcie nr 1), znajdującej się tuż przy budynku szkoły, niedaleko po prawej stronie, jadąc od 

skrzyżowania na drodze 618.  Dzięki ofiarności i zaangażowaniu grupy osób stworzono izbę 

muzealną, gdzie w ponad 100 letnim budynku dawnej szkoły zgromadzono przedmioty, dzięki którym 

możemy zobaczyć, jak wyglądało wnętrze kurpiowskiej chaty w Puszczy Białej. Serdecznie zapraszam  

 



 3

Zdj ęcie nr 1 – Kuźnia Kurpiowska – izba muzealna w miejscowości Pniewo.  
 

na stronę internetową polskaniezwykla (link na końcu Opisu), gdzie autor umieścił dokładny opis tej 

lokalnej atrakcji. Czytamy w nim m.in., że w miejscu tym prowadzone są lekcje i warsztaty, podczas  

których uczestnicy mogą sami wykonać kurpiowską wycinankę, pisanki czy inne ozdoby, 

charakterystyczne dla regionu Puszczy Białej. Dodam, iż izba czynna jest od poniedziałku do piątku od 

10.00 do 14.00 oraz w soboty i niedziele od 08.00 do 10.00. Proponowałbym jednak, przed 

zwiedzaniem, zadzwonić i umówić się na zwiedzanie, gdyż pomimo, że odwiedziłem to muzeum w 

niedzielę około 09.30, było ono zamknięte. Poniżej podaję kontakty telefoniczne, uzyskane w internecie 

(29) 741-71-15, 691-193-269.      

Kościół pw. Św. Piotra i Pawła  (patrz zdjęcie nr 2) -  jak pewnie zauważyliśmy kościół w Pniewie, 

znajduje się w niewielkiej odległości od Kuźni Kurpiowskiej. Jak czytamy na stronie internetowej 

Zespołu Szkół w Pniewie, dzisiejszy kościół budowany był w latach 1912-1928 r. Murowany kościół, 

który możemy dzisiaj oglądać, nie jest pierwszym, który został wybudowany w tej miejscowości. Sama 

parafia została utworzona w Pniewie na początku XV wieku tj. w 1402 r. Od tego momentu 

powstawało jeden po drugim kilka kościołów, jednakże ulegały one zniszczeniom. Oczywiście były to 

kościoły drewniane, przez co podatne na uszkodzenie bądź zniszczenie np. przez pożar. Obecny kościół 

zbudowany został w stylu neogotyckim według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego z cegły, jest 

nieotynkowany.    
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Zdj ęcie nr 2 – Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Pniewie. 

Przed kościołem znajduje się duży plac, pełniący funkcję parkingu (zresztą sami z niego 

skorzystaliśmy). Tuż przy drodze zobaczymy również pomnik z 1985 r. (patrz zdjęcie nr 3), 

upamiętniający członków ruchu oporu Armii Krajowej z Pniewa i okolic, którzy zginęli w walce z 

hitlerowskim okupantem lub zostali pomordowani w obozach koncentracyjnych (źródła tekstu na 

końcu Opisu). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj ęcie nr 3 – Pomnik poświęcony członkom AK z Pniewa i okolic, którzy zginęli w walce z hitlerowcami. 
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Zwiedziwszy atrakcje Pniewa, ruszamy dalej. Podążamy drogą asfaltową tuż przy kościele, 

by tuż przy remizie i kapliczce Matki Bożej Fatimskiej,  skręcić w lewo, w mniejszą  drogę, 

prowadzącą początkowo z górki. Wyjeżdżamy na teren otwarty, gdzie po obu stronach drogi 

zobaczymy pola i łąki, wśród których zobaczymy porozrzucane mniejsze bądź większe 

zadrzewienia, głównie wierzbowe  (przy drodze), olsze 

czarne, topole. Jadąc, przejedziemy po małym mostku, 

umożliwiającym przejazd nad małą rzeczką Prut. Za 

mostkiem w odległości około 50 metrów, zobaczymy po 

lewej stronie bardzo starą i zaniedbaną  kapliczkę wśród 

drzew mirabelkowych (patrz zdjęcie nr 4). 

Kontynuujemy dalej wycieczkę, droga początkowo 

opadająca w dół, tak jakby w dolinę rzeki Prut, teraz 

podnosi się, przez co trzeba trochę mocniej naciskać na 

pedały. Przed nami zobaczymy zabudowania wsi Pniewy 

Kolonia. Jeśli obrócimy się w kierunku, skąd 

przyjechaliśmy , zobaczymy ładną panoramę z pięknie pokazanym kościołem w Pniewie 

(patrz zdjęcie nr 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj ęcie nr 5 – Widok na pniewski kościół z pobliskich łąk.   
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Po wjeździe do miejscowości Pniewy Kolonia i po dotarciu do małego skrzyżowania, przy 

którym znajduje się metalowy krzyż, skręcamy w prawą stronę i dalej jedziemy również 

drogą asfaltową.  Pniewy Kolonia okazały się niewielką  miejscowością, z małą liczbą  

zabudowań, umiejscowionych po lewej stronie drogi.  Przez cały czas po prawej stronie 

widzimy łąki i pola a także w oddali budynek kościoła w Pniewie. Mijając po prawej stronie 

nowy krzyż, postawiony w 2013 r. zobaczymy, że droga łagodnie skręca w prawą stronę. 

Wieś Pniewo Kolonia zostawiamy za sobą. W dalszym ciągu podążamy drogą asfaltową, 

niezbyt szeroką ale wygodną do jazdy rowerem. Dodam, że teren jest trochę zróżnicowany 

pod względem wysokości, stąd zauważymy delikatne zjazdy i podjazdy. Powoli dojeżdżamy 

do kolejnej miejscowości na trasie naszej, dzisiejszej wycieczki tj. do Lutobroku Folwark. 

Skrzyżowanie dróg, do którego dojedziemy jest dosyć ciekawe, z tego względu, że wszystkie 

drogi odchodzące od niego oprócz naszej, są drogami piaskowymi, ponadto pomimo, że nasza 

droga jako jedyna jest asfaltowa, to jest ona drogą podporządkowaną.  Jak widać na mapie, 

dalej skręcamy w lewą stronę w kierunku miejscowości Płusy.  Od tego momentu, droga staje 

się piaszczysta, znacznie szersza (patrz zdjęcie nr 6). 

Zdj ęcie nr 6 – Piaszczysta droga w kierunku miejscowości Płusy. 
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Jadąc tą drogą, radziłbym trzymać się jej środka, gdyż po bokach jest ona bardziej 

rozjeżdżona i nierówna. Po niedługim odcinku droga zaczyna się zawężać. Mijany krajobraz 

pozostaje bez zmian, tj. dominują głównie tereny rolnicze. Co jakiś czas mijamy zabudowania 

raczej o charakterze letniskowym. Po opuszczeniu miejscowości Lutobrok Folwark , droga 

staje się coraz gorsza, wyglądem zaczyna przypominać typową, polną drogę. Zwiększa się 

także ilość przydrożnych drzew i krzewów m.in. wierzb, olszy itd. W pewnym momencie 

nasza droga skręca w prawą stronę, pod dość ostrym kątem. W międzyczasie droga staje się 

bardziej utwardzona. Zresztą za chwilę nawierzchnia drogi zamieni się w asfaltową, co 

oznacza, że wjeżdżamy do miejscowości Płusy. Miejscowość nie należy do szczególnie 

wyróżniających się, zabudowania typowo rolnicze, zlokalizowane głównie po lewej stronie 

drogi, natomiast po prawej towarzyszy nam znajomy już widok pól i łąk (patrz zdjęcie nr 7). 

Zdj ęcie nr 7 – Główna  ulica prowadząca przez miejscowość Płusy. 

 

Większość domów murowana, jednakże wśród nich możemy zobaczyć drewniany dom oraz 

drewniane budynki inwentarskie.  Sądząc po stanie technicznym, zostały zbudowane zapewne 

dosyć dawno temu, jednakże obecnie chylą się ku upadkowi. Rozglądając się po mijanym 

krajobrazie, z pewnością zobaczymy, iż po obu stronach drogi w oddali ciągną się lasy, 
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głównie sosnowe. Niedługo po tym, dojedziemy do miejsca, gdzie nasza droga skręca pod 

kątem prostym w prawą stronę. Jako, że w trakcie dzisiejszej wycieczki, jedziemy głównie 

przez tereny rolnicze oraz mijamy kolejne miejscowości, chciałbym wspomnieć o pewnych 

hałaśliwych ptakach, które przez cały czas towarzyszą mi podczas dzisiejszego przejazdu. Są 

to jaskółki dymówki . Zapewne każdy z nas zwrócił na nie uwagę, przejeżdżając przez 

dowolne miejscowości o charakterze rolniczym. Sądzę, iż będzie dobrym pomysłem jak 

trochę przybliżę ten nieodłącznie towarzyszący człowiekowi, gatunek ptaków.  

Jaskółka dymówka – niewielki ptak wędrowny z rodziny jaskółkowatych. W Polsce bardzo liczny, nie 

zimujący. Najczęściej można go zobaczyć na terenach wiejskich, gdzie upodobały budynki 

inwentarskie, w których zakładają wewnątrz w kształcie ćwiartki kuli, otwarte od góry. Sposób 

budowy gniazda odróżnia dymówkę od drugiego popularnego gatunku jaskółki tj. oknówki, która 

głównie tworzy gniazda na zewnątrz budynku. Oprócz terenów wiejskich, dymówka wybiera też 

przedmieścia, czasami wyjątkowo wybiera teren niezabudowany np. pod mostami. Jest to smukły ptak, 

przystosowany do szybkiego lotu i spędzania długiego czasu w powietrzu  (patrz zdjęcie nr 8). 

Wierzch ciała jest czarny, połyskujący 

na niebiesko-granatowo. Spód ciała 

może być biały lub 

jasnopomarańczowy. Posiada mocno 

rozwidlony ogon, a to za sprawą 

wydłużonych skrajnych sterówek. 

Gardło jak widać na zdjęciach jest 

rdzawo-brązowe, oddzielone od piersi 

czarną przepaską. 

 

Zdj ęcie nr 8  - Jaskółka dymówka 

Zdj ęcie autorstwa Malene Thyssen (commons.wikimedia.org) 

 

Dymówki większość dnia spędzają w powietrzu, gdyż tam łowią muchy, gzy i meszki. Z tego względu 

są bardzio pożyteczne. Latają zwinnie i bardzo szybko. Jak podaje Wikipedia, potrafi pokonać w jeden 

dzień w czasie przelotu, dystans ok. 300 km. Jak można zaobserwować  podczas lotu, nieustannie robi 

nagłe zwroty, czasami lata nisko nad ziemią. Lubi odpoczywać na drutach lub antenach, wtedy 

możemy poobserwować ją dokładnie. Czasami przejeżdżając przez różne miejscowości, szczególnie te 

wiejskie, usłyszymy piskliwy jazgot przy drogach. To właśnie dymówki sygnalizują swoją obecność. W 

okresie od września do października zbierają się w duże stada (nawet do trzydziestu tysięcy 

osobników) i odlatują na południe, gdzie docelowym miejscem zimowania dla naszych rodzimych 

jaskółek jest południowa Afryka. Tuż przed samym odlotem, stado  nocuje na szuwarach i 

trzcinowiskach. O tym, że jaskółki dymówki są zaprawionymi i świetnymi lotnikami może świadczyć 
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fakt, że podczas przelotu na zimowisko, pokonuje dystans około 10000-12000 kilometrów. Niektórzy  

obserwując lot jaskółek, przewidują jaka będzie najbliższa pogoda. Przyjęło się, że gdy jaskółki latają 

nisko nad ziemią , zapowiada się deszczowa pogoda. Jak czytamy w Wikipedii, bierze się to z tego, że 

przed deszczem z powodu bardziej wilgotnego powietrza, owady latają niżej, a za nimi polujące na nie 

jaskółki. Przeglądając internetowe materiały na temat jaskółek, wyczytałem, iż dymówka jest jedyną 

jaskółką, której kukułka podrzuca jaja, gdyż budowa gniazda umożliwia to ze względu na otwartą 

górną część gniazda (źródła tekstu na końcu Opisu). 

Wracamy na trasę wycieczki. Przejeżdżamy przez wieś Płusy i docieramy do miejsca, gdzie 

nasza droga skręca pod kątem prostym w prawo. Mijamy kapliczkę, ufundowaną przez 

Państwo Łachów (patrz zdjęcie nr 9). 

Niestety nie mogłem odczytać, w którym 

roku była postawiona.  Niedługo po tym, 

nasza droga skręca również ostro w lewą 

stronę. W oddali zobaczymy budynki 

miejscowości Sadykierz, do której 

zmierzamy. Droga asfaltowa w dalszym 

ciągu, niezbyt szeroka, pomimo 

występujących wzdłużnie pęknięć, 

umożliwia  wygodną jazdę rowerem. Po 

skręcie w lewo,  zauważymy dosyć gęste 

zadrzewienia, biegnące wzdłuż  drogi, 

głównie robinia akacjowa, olsze czarne, 

różne krzewy, brzozy itd. W dalszym ciągu 

towarzyszą nam pojedyncze zabudowania,  

Zdj ęcie nr 9 – Kapliczka w Płusach, ufundowana przez państwa Jachów.   

 

należące administracyjnie do miejscowości Płusy. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym 

skręcamy w prawą stronę i jedziemy w kierunku widocznego w pobliżu drewnianego 

kościoła, przy którym się chwilę zatrzymamy (patrz zdjęcie nr 10). Poniżej garść informacji 

o tym budynku sakralnym. 

Kościół filialny pw. Św. Rocha w Sadykierzu – ładny kościół drewniany wzniesiony  w latach 2003-

2006 r.r., na miejscu poprzedniego, który spłonął w noc z 16 września na 27 września 2003 r. Jak 

podaje Wikipedia, przyczyną pożaru mogło być podpalenie. Warto wspomnieć, iż poprzedni kościółek 

został zbudowany w 1812 r. z drewna pochodzącego z rozbiórki, jeszcze wcześniejszego kościoła. 

Otoczony kilkunastoma ogromnymi drzewami, głównie lipami i robiniami, był niewątpliwą atrakcją 

Sadykierza. Przejrzałem źródła internetowe i nie znalazłem żadnej informacji i schwytaniu sprawców 
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Zdj ęcie nr 10 – Drewniany kościół pw. Św. Rocha w Sadykierzu. 

 

pożaru. Podejrzenia wskazywały również na satanistów, innym motywem mogło być zatarcie śladów 

po włamaniu. Szczegółowy opis zdarzenia można przeczytać w artykule umieszczonym 05 października 

2003 r. w internetowym wydaniu Tygodnika Ciechanowskiego (link na końcu Opisu). Warto dodać, iż 

cztery lata przed pożarem z tego małego kościółka ukradziono cztery olejne obrazy pochodzące z XIX 

wieku. Sprawców ujęto po kilku tygodniach, jednakże obrazów nie odzyskano. Obecny kościółek,  jak 

zresztą i poprzedni przyciąga rzesze wiernych w dzień Św. Rocha, który jest patronem tej świątyni. 

Dodam, iż przy kościele znajduje się zabytkowa dzwonnica, pochodząca prawdopodobnie z 1812 r. , 

która na szczęście nie uległa spaleniu. Jako, że kościół w Sadykierzu jest kościołem filialnym kościoła 

w Obrytem, msze święte odprawiane są raz w tygodniu prawdopodobnie o godz. 10.15 (źródła tekstu 

na końcu Opisu). 

Na nieszczęście odwiedziłem to miejsce w czasie mszy i to w czasie odpustu Św. Rocha, tak 

więc nie miałem za bardzo możliwości zajrzenia do wnętrza kościoła. Ale i tak zrobił na mnie 

duże wrażenie. Po odwiedzeniu kościoła jedziemy dalej w kierunku miejscowości gminnej 

Obryte. W tym celu wracamy do skrzyżowania, z którego przyjechaliśmy i jedziemy prosto, 

mijając po lewej stronie drogę z Płus. Dalsza trasa biegnie szeroką i wygodną drogą 

asfaltową. Jak widać na mapie, wjedziemy w las i pojedziemy dalej wzdłuż czerwonego 

szlaku turystycznego. Las przywitał nas gęstwiną krzaków i drzew, na które składają się 
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głównie brzozy, sosny, olsze itd. Jak później zobaczymy, mijany las jest dosyć gęsty, przez co 

dociera do dolnej części mało światła. Dodaje to trochę tajemniczości. Przez cały czas 

podążamy drogą asfaltową. Tutaj małe sprostowanie, jak zobaczymy na mapie, którą 

załączyłem na tytułowej stronie, niedługo po opuszczeniu Sadykierza, czerwony szlak 

turystyczny powinien odejść w lewą stronę, mniej więcej w połowie długości drogi przez las. 

Jednakże jak zobaczymy w rzeczywistości, szlak ten został zmieniony i teraz prowadzi wprost 

do miejscowości Obryte, do której zresztą za chwilę wjedziemy. Jak przystało na drogę, 

prowadzącą przez miejscowość, która jest siedzibą gminy, droga jest bardzo szeroka i 

wygodna. Przejeżdżamy obok dużej kapliczki, zbudowanej w 1947 r. a ufundowanej przez 

niejakiego Stanisława  Pęka (patrz zdjęcie nr 11). 

Docieramy do dużego skrzyżowania, 

na którym skręcamy w lewą stronę i 

kierujemy się w stronę widocznego 

kościoła. W międzyczasie mijamy po 

lewej stronie cmentarz, otoczony 

odnowionym murem. Kościół 

murowany, otynkowany i 

pomalowany na biało także robi 

wrażenie majestatycznego (patrz 

zdjęcie nr 12).  Duże schody, 

umieszczone z frontu kościoła, także 

podkreślają powagę budynku. Jak 

można wyczytać w internecie, kościół 

pw. Świętej Trójcy w Obrytem, został 

zbudowany w latach 1924-1928  r. 

(źródło Wikipedia)    

Odwiedziwszy kościół podążamy  

Zdj ęcie nr 11 – Kapliczka z 1947 r. ufundowana przez Stanisława Pęka. 

 

dalej, zgodnie z czerwonym szlakiem turystycznym. W czasie swoich wycieczek nie raz 

spotykałem gminy, które wyróżniały się wyglądem, czy to zadbanymi budynkami, czy też np. 

przystankami w kolorze godła danej gminy, jednakże o miejscowości Obryte nic za bardzo 

nie można powiedzieć. Po prostu mało charakterystyczna i niczym szczególnym się nie 

wyróżniająca. Po krótkiej wizycie w Obrytem, dojedziemy do miejsca, gdzie w lewą stronę 

odchodzi droga oznaczona tabliczką „Wielgolas 5 km”.     
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W tą drogę skręcamy. Po drodze 

oczywiście zobaczymy po prawej 

stronie drogi,  nieodłączne elementy 

każdej miejscowości gminnej tj. 

Urząd Gminy, plac zabaw itd.  Chwilę 

potem budynki zostały za nami, po 

prawej stronie mijamy na prywatnej 

posesji stawik. Przejechawszy 

niedługi dystans, skręcamy w prawą 

stronę w drogę asfaltową, tuż przy 

dużym kasztanowcu, zgodnie z 

czerwonym szlakiem turystycznym. 

Na zakręcie miniemy drewniany krzyż 

z 1989 r. Droga asfaltowa, 

prowadząca przez miejscowość 

Zamoście,  przez cały czas asfaltowa, 

przy której położone znaczne domy  

Zdj ęcie nr 12 – Kościół pw. Świętej  Trójcy w Obrytem.  

mieszkalne, w których mieszkają raczej ludzie zamożni.  Po przejechaniu niezbyt długiego 

odcinka (po około 400-500 metrach), droga asfaltowa zmieniła się w drogę piaszczystą, przed 

nami zaczyna się las. Droga niezbyt szeroka, zapiaszczona, jednakże nie całkowicie. 

Przejeżdżające samochody utwardziły część drogi. Przejechawszy kilkaset metrów, 

wjeżdżamy do lasu, przez który prowadzi w dalszym ciągu droga piaszczysta (patrz zdjęcie 

nr 13).  Początkowo jeszcze mijamy kilka domków letniskowych. Las z początku ma 

charakter wilgotny, stąd znaczna ilość olszy czarnej, dębów, itd. Jazda rowerowa jest bardzo 

przyjemna, z tego względu, że droga pomimo, że jest piaszczysta jest w miarę utwardzona. 

Wilgotną część lasu pozostawiamy z tyłu, przed nami zaczynają pojawiać się  drzewa typowe 

dla tych obszarów tj. sosny pospolite. Oprócz nich będziemy zauważać również znacznych 

rozmiarów dęby, świerki itd. Dodam, iż wycieczkę tą odbyłem w połowie sierpnia i co zwraca 

uwagę, to cisza w lesie. W ogóle nie słychać ptaków, o tej porze tylko wczesnym rankiem 

jeszcze potrafią zaśpiewać. Zresztą i nie mają po co, gdyż sezon godowy już za nimi. 

Przejeżdżając przez ten las, będziemy na zmianę mijać a to teren wilgotny a to bardziej suchy, 

gdyż ten  kompleks leśny wykazuje się dużą różnorodnością gatunkową roślin.   
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Zdj ęcie nr 13 – Droga leśna prowadząca od miejscowości Zamoście w kierunku Bartodziejów.  

 

W pewnym momencie dojedziemy do drogi, odchodzącej  w lewą stronę, którą dalej biegnie 

czerwony szlak turystyczny. Jest to droga bardzo wodnista, nieprzyjemna i podejrzewam, że 

również trudno przejezdna dla rowerów. Wspominam o tym dlatego, że początkowo  trasa 

dzisiejszej wycieczki miała tędy poprowadzić, jednakże zmieniłem zdanie, gdyż przeprawa tą 

drogą nie należałaby do najłatwiejszych i przypuszczam, że mogła zakończyć się wycofaniem 

do tej drogi, którą teraz jedziemy. Tak więc w dalszym ciągu  jedziemy tą drogą, którą 

wjechaliśmy w las. Po  przejechaniu krótkiego odcinka od miejsca, gdzie szlak czerwony 

skręcał w lewą stronę, zobaczymy tuż przy drodze po prawej stronie,  sporej wielkości krzak 

śliwy tarniny, wręcz o tej porze roku oblepiony owocami (patrz zdjęcie nr 14).   Roślina ta 

prezentuje się wyśmienicie, jednakże trzeba 

uważać, gdyż nasiona śliwy tarniny są bardzo 

trujące, spożycie nawet niewielkiej ilości grozi 

zatruciem a nawet śmiercią. Jednakże same owoce 

są jadalne, ponoć (nie próbowałem) najlepiej 

smakują po lekkich przymrozkach. Po obejrzeniu 

rośliny kontynuujemy dalej naszą wycieczkę.  
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Swoją drogą ta cała różnorodność roślin w tym kompleksie leśnym wywołuje naprawdę 

pozytywne odczucia. Możemy spotkać tu cały przekrój polskich drzew od najpopularniejszej 

sosny, przez świerki, brzozy, dęby, klony  do 

grabów i brzóz. Powolutku zauważamy, że 

las zaczyna się kończyć, wyjeżdżamy na 

bardziej otwarty teren. Po prawej stronie 

mijamy krzyż, postawiony w 2005 r. przez 

leśników i okolicznych mieszkańców na 

pamiątkę poprzedniego krzyża, stojącego w 

tym miejscu od 1938 r.  (patrz zdjęcie nr 

15).    

Krzyż jak widać na zdjęciu otoczony jest 

drewnianym ogrodzeniem i otoczony 

kasztanowcami. Przed nami miejscowość o 

ładnej nazwie Bartodzieje. Droga w 

dalszym ciągu piaszczysta, utwardzona stąd 

raczej wygodna do jazdy. Odcinek ten  

Zdj ęcie nr 15 – Drewniany krzyż postawiony przez leśników  

i mieszkańców okolic w 2005 r. 

 

przejeżdżamy dosyć szybko i docieramy do ciekawego miejsca. Otóż wyobraźmy sobie 

skrzyżowanie dróg, z którego odchodzi ich aż sześć. Bez mapy można by naprawdę pomylić 

drogę. Dodam, iż przy tym skrzyżowaniu znajduje się bardzo ładna kapliczka z cegły 

klinkierowej (patrz zdjęcie nr 16). 

Dalsza nasza trasa będzie przebiegać drogą piaskową, która jest 

znajduje się między drogami, odchodzącymi  na Wielgolas i 

Bartodzieje. Dla osób, które nie są pewne, czy dobrze wybrały, 

dodam, iż na do tego skrzyżowania dochodzą tylko dwie drogi 

piaszczyste, jedna z nich to ta, którą przyjechaliśmy, druga to 

natomiast ta, którą należy jechać dalej. Przejechawszy kawałek 

zauważymy po prawej stronie ładną, małą łączkę, która pomimo 

późnej pory, jeszcze w dalszym ciągu pokryta jest kwitnącymi 

roślinami.  Przejeżdżamy mały mostek, pod którym nie płynie 
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żaden strumyk. W oddali widać kolejny las, do którego teraz zmierzamy. Naszym kolejnym 

celem jest rezerwat przyrody Wielgolas.  Droga piaszczysta, którą jechaliśmy do tej pory, 

powoli zmienia się w drogę pokrytą, dużą ilością luźnych  kamieni i piasku. Nie jest zbyt 

wygodna, ale przejezdna. Powoli docieramy do lasu, na jednym ze świerków zauważymy 

małą kapliczkę z wizerunkiem Jezusa, w tym miejscu również do naszej drogi wpada z lewej 

strony inna leśna droga, oznaczona tabliczką dojazd pożarowy nr 65.  Oczywiście podążamy 

dalej prosto, nie skręcając na razie nigdzie. Początek lasu przywitał nas zadrzewieniem 

grabowym z odrobiną brzóz, świerków, dębów. Dojeżdżamy do małego skrzyżowania dróg 

leśnych, na którym skręcamy w pierwszą drogę, odchodzącą w prawą stronę. Droga, którą 

teraz się poruszamy jest oczywiście  w dalszym ciągu piaszczysta, lekko utwardzona. Po 

prawej stronie miniemy małe, odkryte miejsce, natomiast na wprost nas zobaczymy coś na 

kształt leśnego tunelu, złożonego z porastających obie strony drogi, grabów.  Po niedługim 

czasie dojedziemy do drogi, odchodzącej w lewą stronę, gdzie na jednej z sosen pojawi się 

oznaczenie szlaku czerwonego. Skręcamy w tą drogę, pierwsza rzecz, która zwraca nasza 

uwagę to bardzo ciemny, gęsty  las. Jeżdżąc wielokrotnie samemu po różnych lasach, 

zazwyczaj nie odczuwam jakiegoś strachu, ale w tym wypadku wyobraźnia zaczęła dawać się 

we znaki. Przyznam się szczerze, iż trochę dreszczyku czułem, pokonując ten odcinek drogi. 

Po prawej stronie miniemy olbrzymi dąb, których tu sądząc po symbolach na mapce, znajduje 

się tu kilka.  Docieramy do granicy rezerwatu Wielgolas, oznaczonej znaną nam już z innych 

rezerwatów, tablicą (patrz zdjęcie nr 17).  Poniżej przedstawiam krótki opis rezerwatu 

Wielgolas.  

Rezerwat przyrody Wielgolas -  rezerwat utworzony w 1981 r. 

w okolicy miejscowości Wielgolas, na terenie gminy Obryte. 

Tak podaje Wikipedia.  Jednakże na stronie internetowej 

Nadleśnictwa Pułtusk możemy przeczytać, iż rezerwat ten 

znajduje się na terenie gminy Zatory. Pomimo tych małych 

niezgodności, najważniejsze jest to, że rezerwat ten zachowuje 

jeden z najstarszych fragmentów Puszczy Białej. Przedmiotem 

ochrony są ponad 120 letnie sosny z dużym udziałem grabu i lipy (patrz zdjęcie nr 18).   Sosny, które 

możemy obserwować w rezerwacie robią niesamowite wrażenie. Proste, grube pnie, przypominające 

maszty na statkach.  Przeglądając internet w poszukiwaniu informacji na temat tego rezerwatu, 

trafiłem na stronę patallach.cba.pl (link na końcu Opisu), gdzie  autor p. Lechosław Herz podaje, że 

sosny w tym rezerwacie mają  wiek około 180 lat. Pisze również, iż sosny te dożywają właśnie swojego 

kresu, gdyż będą rosły jeszcze jedynie kilkadziesiąt lat. Jako, że w rezerwacie brak młodych sosen, 

rezerwat po zniknięciu tych dużych drzew, zupełnie straci swój charakter. Ale na szczęście to jeszcze 

nie nastąpi od razu, jeszcze przez wiele lat, będziemy cieszyć się widokiem tych  pięknych drzew.    
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Z innych ciekawostek dotyczących rezerwatu Wielgolas, mogę podać, iż rezerwat ten o obszarze nie 

większym niż 7 hektarów,  jest miejscem, gdzie stwierdzono występowanie wielu gatunków ptaków 

m.in. dzięcioła zielonego, dzięcioła dużego, puszczyka itd. Jeśli chodzi o rośliny, występuje tam rzadki 

gatunek turzycy orzęsionej. Rośliny 

przypominającej wyglądem trawy, od 

których różnią się tym, że łodygi turzyc 

mają przekrój trójkątny i są pełne (źródła 

tekstu na końcu Opisu). 

Po obejrzeniu tego interesującego 

fragmentu pozostałości Puszczy Białej, 

jedziemy dalej. Dojedziemy do rozstaju 

dróg, przy której umieszczona jest 

tabliczka z nazwą rezerwatu. Dalej 

podążamy zgodnie z czerwonym 

szlakiem turystycznym, czyli prosto, nie 

skręcając ani w prawą ani w lewą 

stronę. Po przejechaniu krótkiego 

odcinka drogi, skręcamy w lewą stronę, 

podążając w dalszym ciągu za 

czerwonym szlakiem turystycznym. Las  

Zdj ęcie nr 18 – Na środkowym planie ogromna, masztowa sosna w rezerwacie Wielgolas. 

 

staje się jaśniejszy, bardziej przyjazny. Droga, którą podążamy dalej, dzieli las na dwa różne 

środowiska. Teren rezerwatu jest bardziej zacieniony, z bardzo ubogim podszytem, natomiast 

po prawej stronie, bardzo dużo występuje krzewów. Zresztą przez cały czas towarzyszą nam 

stosy wyciętych drzew, co oznacza, iż w tych okolicach lasy użytkuje się bardzo intensywnie. 

Po prawej stronie miniemy kolejny już dzisiaj ogromny, rozłożysty dąb. Dojeżdżamy do 

miejsca, gdzie towarzyszący nam do tej pory, czerwony szlak turystyczny odbiega w lewą  

stronę. Zostawiamy go za sobą i dalej jedziemy prosto. Teraz jedziemy fragmentem drogi, 

bardzo nierównej, rozjeżdżonej przez ciężkie pojazdy służby leśnej.  W pewnym momencie 

naszą drogę przetnie idąca pod ukosem, droga leśna, my w dalszym ciągu jedziemy prosto, 

drogą bardziej rozjeżdżoną przez samochody.  Na szczęście fragment tej niedobrej dla 

rowerów drogi szybko się skończy, dalej jedziemy drogą również piaszczystą ale znacznie 

wygodniejszą, bardziej równą  i utwardzoną (patrz zdjęcie nr 19).     
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Zdj ęcie nr 19 – Droga leśna, prowadząca do miejscowości Topolnica. 

 

Po przejechaniu niezbyt długiego odcinka, dojedziemy do kolejnej krzyżówki, gdzie na lewo 

widzimy teren otwarty, oznaczony tablicami: „Uprawy pochodne rozproszone”  i „ Blok 

upraw pochodnych”.  Są to ograniczone przestrzennie obszary, gdzie leśnicy hodują rośliny, 

które potem jako sadzonki będą wykorzystywane w obsadzaniu lasów. Związane jest to 

również z przeprowadzaną selekcją genetyczną, by tworzyć rośliny, jak najlepiej 

przystosowane do warunków środowiskowych.   Dalsza droga będzie wiodła w lewą stronę, 

wzdłuż ogrodzonych siatką leśną obszarów upraw 

pochodnych, na które składają się m.in. brzozy, dęby. 

Ciekawostką jest mostek, służący do przechodzenia 

przez ogrodzenie na teren uprawy (patrz zdjęcie nr 

20).    Po minięciu upraw pochodnych, docieramy do 

drogi poprzecznej, skręcamy w lewą stronę i w 

odległości około 70-80 metrów zobaczymy na dębie  

po lewej stronie małą kapliczkę na wysokości około 4 metrów.  Dalej pojedziemy drogą 

polną, w oddali zobaczymy kościół w Pniewie. Nasza droga wije się wśród pól i łąk. W oddali 

widzimy również dwie wieże prawdopodobnie radiowo-komórkowe. W tym miejscu 



 18

chciałbym dodać, iż ze względu na niezbyt dokładną mapę, oznaczenie przebytej trasy na 

załączonej na tytułowej stronie mapce,  szczególnie na odcinku od rezerwatu Wielgolas, nie 

jest zbyt dokładne, stąd kieruję prośbę, aby w większym stopniu kierować się własnymi 

obserwacjami i po trosze, przedstawionym przeze mnie Opisem. Droga, którą teraz jedziemy 

nie jest zbyt dobra, jest zapiaszczona. W pobliżu zauważymy zabudowania miejscowości 

Topolnica. Jadąc, miniemy po lewej stronie duży głaz, przełamany  w 1/3 wielkości. 

Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, która odbiega przy krzyżu w prawą stronę, my jedziemy 

prosto w kierunku widocznej w oddali drogi nr 618. W pewnym momencie po lewej stronie, 

zauważymy drewniany wiatrak, który jeszcze kilka lat temu pracował  i napędzany 

elektrycznością mielił zboże na potrzeby okolicznych mieszkańców (patrz zdjęcie nr 21).  W 

chwili obecnej nie mam informacji, czy jeszcze pracuje.   

Zdj ęcie nr 21  - Wiatrak elektryczny w okolicy Pniewa. 

 

Chwilę potem dojeżdżamy do znanej już nam  trasy nr 618, na której oczywiście skręcamy w  

lewą stronę. Przejechawszy około 1 kilometra, minąwszy po prawej stronie stację benzynową 

Bliska, skręcamy ponownie w lewą stronę w kierunku miejscowości Pniewy, gdzie na 

parkingu przykościelnym pozostawiliśmy nasz samochód.  Jadąc  trasą nr 618, szczególnie z 
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dziećmi, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż ruch na tej drodze nie niemały, a 

wśród poruszających się nią pojazdów są także nierzadko duże ciężarówki.  

To na dzisiaj tyle, mam nadzieję, iż dzisiejsza wycieczka należała do tych, które będzie  

pamiętało się dłuższy czas. Mam nadzieję, że również  tak jak i mi, pogoda dopisze.  
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