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Wycieczka nr 28 

STOCZEK – MIEDNIK – KAŁ ĘCZYN – MI ĘDZYLE Ś – 

MIEDZNA- WROTNÓW – KAŁ ĘCZYN - STOCZEK 

Dystans:  ok. 41 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski  

Minimalny wiek uczestnika: 9 lat 

 

 

Fragment mapy przedstawionej  powyżej,  pochodzi  za uprzejmą zgodą Wydawcy, z mapy 

„Nadbużański Park Krajobrazowy – Obszar Wschodni” (wydanie III – 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 na kolejnej już w tym roku wycieczce rowerowej. Tym razem dla odmiany 

postanowiłem odwiedzić wraz z Kacprem, fragmenty Nadbużańskiego Parku 

Krajobrazowego.  Nie była to decyzja zupełnie przypadkowa, gdyż postanowiłem połączyć 

przyjemne z pożytecznym.  Po raz kolejny zachęciłem znajomych wraz z dziećmi do 

wspólnej wycieczki rowerowej, właśnie w te okolice, niezbyt odległe od miejscowości w 

której mieszkam czyli Siedlcach.  Przygotowując wycieczkę rodzinną jednocześnie zbierałem 

informacje do kolejnego opisu i tak powstał opis Wycieczki nr 28.  Mam nadzieję, że trasa 

się spodoba, jest trochę dłuższa niż kilka ostatnich, ale wiedzie przez stosunkowo łatwy i 

przyjemny teren do jazdy rowerowej.  

Wycieczkę możemy zacząć od miejscowości Stoczek (przez niektórych zwany Stoczkiem 

Węgrowskim) a dokładnie od parkingu, znajdującego się na początku ulicy Kościelnej w 

pobliżu   kościoła Św. Stanisława. Myślę, że dobrym pomysłem będzie obejrzeć budynek 

kościoła z bliska (patrz zdjęcie nr 1). Poniżej zamieszczam garść  informacji o tym jednym z 

niewielu zabytków miejscowości Stoczek. 

Zdj ęcie nr 1 – Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Stoczku. 
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Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Stoczku k/Węgrowa  – obecny kościół został 

wybudowany w latach 1895-1897 na miejscu poprzedniego, który nie nadawał się do remontu. Projekt 

dzisiejszego kościoła wykonał architekt Kazimierz Zajączkowski, jak czytamy na stronie na stronie 

internetowej diecezji drohiczyńskiej (link podaję na końcu Opisu)- główny budowniczy powiatu 

węgrowskiego. Murowany kościół został zbudowany dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. 

Stefana Obłozy oraz miejscowych ziemian, szlachty i włościan.  

Przeglądając źródła internetowe, nie natrafiłem na zbyt wiele ciekawostek na temat tego budynku 

sakralnego. Dowiedziałem się np. iż pierwotnie nazwa miejscowości Stoczek brzmiała Miednik. Sama 

parafia w Stoczku powstała dzięki staraniom miejscowego dziedzica Stanisława Wąsowskiego, który 

w roku 1482  rozpoczął starania u biskupa płockiego o utworzenie parafii na terenie Stoczka i okolic. 

Dodam, iż Stoczek w tamtych czasach należał do parafii w Kamieńczyku nad Bugiem. Wspomniany 

powyżej Stanisław Wąsowski uzyskał w 1515 r. zgodę na utworzenie nowej  parafii  i wybudowanie 

kościoła w miejscu, gdzie stoi obecny (źródło tekstu na końcu Opisu). 

Po obejrzeniu stoczkowskiego kościoła, jedziemy dalej prosto drogą, w stronę przeciwną niż 

przyjechaliśmy aż dojedziemy do rozjazdu dróg, przy którym umieszczony jest drogowskaz z 

napisem Wrotnów 12 km, skierowany w drogę odchodzący w prawą  stronę. My w tą drogę 

skręcamy. Po prawej stronie miniemy budynek straży pożarnej i siedzibę władz gminnych. 

Chwilę potem miniemy cmentarz, przy którym drogi się rozchodzą. Dalej pojedziemy drogą 

również asfaltową, biegnącą po łuku w prawą stronę, bezpośrednio przy cmentarzu. Po 

minięciu cmentarza wyjeżdżamy na otwarty teren, budynki mieszkalne zostawiamy w tyle za 

nami. Z lewej strony 

przejedziemy obok lokalnego  

boiska. Po opuszczeniu 

Stoczka droga trochę się 

zawęża, jednakże w dalszym 

ciągu jest wygodna do jazdy 

rowerem (patrz zdjęcie nr 2). 

Po niedługim czasie 

przejedziemy obok 

charakterystycznej, czerwonej 

tablicy z napisem  

Zdj ęcie nr 2 – Droga w kierunku Wrotnowa, tuż za miejscowością Stoczek. 

 

Nadbużański Park Krajobrazowy , co oznacza, że teraz przez dłuższy czas będziemy 

zwiedzać ten jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce. Pomimo, że 

początkowo las przywitał nas zadrzewieniem liściastym, składającym się  m.in. z olszy, 
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klonów to później zauważymy, że dominującym gatunkiem drzew jest sosna zwyczajna. Jak 

się okaże później, roślinność drzewiasta w tych okolicznych lasach jest bardzo zróżnicowana. 

Co jakiś czas będziemy mijać różne środowiska. Nie sposób dokładnie opisać każdy fragment 

mijanego lasu, dlatego tylko ogólnie opiszę ten fragment trasy. W pewnym momencie 

zauważymy z pewnością, że nawierzchnia drogi uległa pogorszeniu. Teraz jedziemy 

popękanym, wysłużonym asfaltem, pełnym wyrw i dziur. Zalecałbym trochę zwiększyć 

uwagę, podczas przejazdu po tym fragmencie trasy.  Podsumowując przejechane 2-3 

kilometry, myślę, iż dominowała głównie roślinność liściasta, być może tylko od strony drogi.  

W pewnym momencie po obu stronach drogi pojawi się więcej odkrytych przestrzeni, pól 

uprawnych. Dojedziemy do miejsca, w którym od naszej drogi asfaltowej odchodzą po obu 

stronach  drogi piaszczyste, my skręcamy w prawą stronę, w kierunku widocznych w oddali 

zabudowań. Początkowo droga jest szeroka, wygodna, przyjemna do jazdy rowerem. Po 

dotarciu do budynków, droga się dzieli, my skręcamy w prawą stronę, gdzie naszym 

pierwszym celem dzisiejszego dnia, będzie rezerwat przyrody „Moczydło” . Przed nami 

ukaże się las, do którego niebawem wjedziemy (patrz zdjęcie nr 3).     

Zdj ęcie nr 3 – Droga polna w okolicy Kałęczyna k/Miednika. 
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Po dojechaniu do lasu, przywita nas młodnik brzozowy. Dalej przez pewien odcinek 

pojedziemy jego skrajem, mając ścianę lasu po prawej stronie. Na jednym z drzew 

zauważymy zielony szlak rowerowy. Przejechawszy kilkaset metrów, wjedziemy do lasu, 

początkowo głównie brzozowego i dębowego, jednakże dalej z dominacją sosny. Miniemy w 

pewnym momencie mostek betonowy z barierkami pomalowanymi na biało-czerwono. Tuż  

za mostkiem miniemy stary, małych 

rozmiarów krzyż umieszczony w ziemi 

(patrz zdjęcie nr 4).  Tuż za 

mostkiem zauważymy, odchodzącą w  

lewą stronę, drogę piaskową. Jest to 

droga prowadząca w kierunku 

miejscowości Kałęczyn, my jednakże 

jedziemy początkowo prosto, zgodnie 

ze szlakiem zielonym, który skręca 

chwilę potem w prawą  stronę, co też 

uczynimy. Droga troszeczkę się poszerza, ale w dalszym ciągu jest drogą piaszczystą. Co 

jakiś czas od naszej drogi odchodzą drogi boczne, ale staramy trzymać się przez  cały czas 

zielonego szlaku turystycznego. Po niezbyt długiej jeździe dojedziemy do dużej tablicy, 

informującej nas, że znajdujemy się na skraju rezerwatu przyrody Moczydło, który 

przedstawiłem w opisie Wycieczki nr 11.  Dodam, iż  tuż przy tej tablicy, odchodzi w prawą 

stronę droga leśna, ale my w dalszym ciągu podążamy prosto, by po kilkudziesięciu metrach 

dalej, skręcić w prawą stronę w oznaczoną, ładnie zaprojektowaną ścieżkę, ogrodzoną 

drewnianymi palikami (patrz zdjęcie nr 5).    Po przejechaniu około 50 metrów dotrzemy do 

jednej z atrakcji w tym regionie, czyli 

punktu widokowego na rezerwat 

Moczydło (patrz zdjęcia nr 6,7).  

Muszę powiedzieć, iż miejsce to urzeka 

mnie za każdym razem, jak  je 

odwiedzam. Obserwacja przyrody  z 

pewnej wysokości dostarcza wiele 

emocji. Szkoda, że o tej porze nie było 

za wiele ptaków. 
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Zdj ęcie nr 6 – Atrakcyjny, drewniany pomost z widokiem na jeziorko Moczydło 

Zdj ęcie nr 7 – Widok z pomostu na tutejsze jeziorko w rezerwacie Moczydło. 

 

Po wizycie nad jeziorkiem, wracamy ponownie na drogę, oznaczoną zielonym szlakiem 

turystycznym  i kierujemy się z powrotem w kierunku z którego przyjechaliśmy. Następnym 

celem naszej wycieczki będzie pobliska miejscowość Kałęczyn. W pobliżu usłyszeliśmy 

kruki, mogą mieć w pobliżu gniazdo. Ponownie dojeżdżamy do miejsca, w którym odchodzi 

kilka dróg. Jadąc od Miednika, my wybraliśmy tę, która skręcała w prawą stronę. 

Dojechawszy do tego rozjazdu, skręcamy teraz również w prawą stronę (w lewo biegnie 

droga, z której przyjechaliśmy).  Jadąc mijamy po prawej stronie, świerki znacznych 

rozmiarów. Droga leśna z piaszczystej zrobiła się nieco trawiasta. Dodam, iż w dalszym ciągu 

poruszamy się zgodnie z zielonym szlakiem turystycznym jest to fragment  Ścieżki 

Przyrodniczej „Jeziorka Kał ęczyńskie”.  Las trochę się przerzedzi, mijamy po drodze po 

lewej stronie  małe pole uprawne i pojedyncze zabudowania. Niedługo po tym, będziemy 

przejeżdżać koło starej drewnianej chaty, co ciekawe pokrytej prawdziwą słomą, jak to kryto 

w dawnych czasach   (patrz zdjęcie nr 8).   
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Zdj ęcie nr 8 – Co raz rzadszy widok w polskich wsiach – chata pokryta strzechą. 

Podejrzewam, że chata ta długo nie postoi, gdyż niestety znajduje się w bardzo złym stanie.  

Minąwszy stary domek dojedziemy do większej, szerokiej  drogi  piaszczystej. W miejscu 

połączenia tych dróg, znajduje  się kapliczka otoczona pięcioma dużymi świerkami, 

wybudowana w maju 1998 r. (patrz zdjęcie nr 9).  

Dodam, że skręcamy w lewą stronę. Droga jak 

wspomniałem wcześniej, jest bardzo szeroka i w 

miarę utwardzona, przez co jazda rowerem jest 

bardzo przyjemna. Szlak zielony, którym 

poruszaliśmy się przez jakiś czas, zostawiamy z 

boku. Przed nami ukazuje się wieś Kałęczyn.  

Wjeżdżamy na teren otwarty, rolniczy, mijamy 

ponownie pojedyncze zabudowania. Przed nami 

kolejne skrzyżowanie dróg polnych, na którym 

skręcamy  w prawą stronę. W pobliżu zauważymy 

niecodzienny widok, otóż na jednej z posesji stoi  

Zdj ęcie nr 9 – Otoczona znacznymi świerkami kapliczka z 1998 r.  
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przyczepa typu holenderskiego, przykryta dobudowanym nad nią dachem. Przejeżdżamy 

przez małą wieś Kałęczyn, niczym się szczególnym nie wyróżniającą.  Na jednym z małych 

podwórzy,  zauważyliśmy pasące się krowy i konie.  Obrazek iście sielski, na domiar 

wszystkiego  jeden źrebaczek bardzo blisko podszedł do ogrodzenia, co bardzo ucieszyło 

mojego syna, Kacpra (patrz zdjęcie nr 10). 

Zdj ęcie nr 10 – Sielski widok wsi polskiej – wieś Kałęczyn. 

Droga w dalszym ciągu piaszczysta, ale utwardzona i świetnie nadająca się do jazdy rowerem.  

Wieś Kałęczyn należy do tych wsi, w której większość budynków znajduje  się po jednej 

stronie głównej drogi, w tym wypadku po prawej. Z kolei po lewej stronie zobaczymy bardzo 

ładną panoramę pól i łąk rolniczych. Powoli zostawiamy Kałęczyn za sobą i wjeżdżamy na 

drogę asfaltową prowadzącą z Miednika do Międzylesia. Droga nierówna, pełna dziur. 

Przejeżdżając nią, mijamy po drodze ekipę, która część tych dziur łatała. Po obu stronach 

drogi w dalszym ciągu towarzyszą nam tereny rolnicze. Po drodze mijamy również mały 

filialny kościółek i niebawem wjedziemy na tereny gminne miejscowości, która jest naszym 

głównym celem dzisiejszej wycieczki. Otóż tą miejscowością jest Miedzna. W pewnym 

momencie przejedziemy obok szpaleru kasztanowców, które wszystkie wyglądały jakby były 

zaatakowane przez jakąś chorobę. Zresztą zauważyłem to również w innych 

miejscowościach. Praktycznie każdy kasztanowiec miał podniszczone, brązowe liście.  W 
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międzyczasie dojedziemy do miejsca, gdzie w lewą stronę odchodzi droga w kierunku 

miejscowości Ugoszcz, do której jest trzy kilometry, jak informuje nas tabliczka przy drodze. 

Dojechawszy do kościoła (patrz zdjęcie nr 11), skręcamy  w drogę piaskowo-kamienistą, 

odchodzącą w prawą stronę, tuż 

przy białej kapliczce. 

Skręciwszy zobaczymy, że 

przed nami w oddali rysuje się 

ściana lasu. Droga w 

międzyczasie ulegnie zwężeniu, 

dalej jest drogą piaszczystą i 

utwardzoną, szczególnie  dzisiaj 

kiedy jest lekko wilgotna.  Po 

prawej stronie widzimy ścianę 

lasu, po lewej natomiast  

Zdj ęcie nr 11 – Mały kościółek w miejscowości Mi ędzyleś. 

 

możemy podziwiać możemy tereny rolnicze, które szczególnie dla osób mieszkających stale 

w mieście, mogą robić duże wrażenie. Odcinek, który teraz pokonujemy wiedzie przez pola i 

łąki, na których można od czasu do czasu zobaczyć duże stada krów (patrz zdjęcie nr 12).  

Po przejechaniu niezbyt odległego odcinka, dojedziemy do miejsca, gdzie po prawej stronie 

zaczynają się pojedyncze zabudowania, po lewej z kolei zobaczymy fragment lasu.  

Miniemy zabudowania w 

jedziemy w teren, gdzie po obu 

stronach drogi rosną na gęsto 

robinie akacjowe, tworząc coś 

na kształt korytarza. Droga 

pomimo, że jest w dalszym 

ciągu utwardzona, staje się 

coraz gorsza, pojawia się luźny 

piasek. Omijając te nieprzyjazne 

dla rowerów miejsca, 

zauważymy, że las pozostał za  

Zdj ęcie nr 12 – Niezbyt częsty obecnie widok – stado krów tuż przy drodze. 
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nami. Wjeżdżamy ponownie w typowe tereny rolnicze, szczególnie uwagę zwracają uprawy 

kukurydzy, która zapewne przeznaczona będzie na paszę dla krów. Powoli zbliżamy się do 

miejscowości Miedzna, a dokładnie do drogi asfaltowej prowadzącej  do tej wsi z Wrotnowa.  

Po prawej stronie mijamy cmentarz, znajdujący się przy samej drodze. Po wjeździe na drogę 

asfaltową, skręcamy w prawą stronę i chwilę potem docieramy do kościoła – sanktuarium 

Matki Bożej. Oczywiście proponuję zrobić dłuższą przerwę w tej miejscowości, może nie ma 

zbyt dużo atrakcji, ale i tak warto trochę się po niej pokręcić. Poniżej przedstawiłem krótki 

opis Miedznej, mam nadzieję, że trochę się przyda podczas spaceru po tym bądź co bądź 

dawnym mieście.  

Miedzna – najstarsza wzmianka historyczna o tej miejscowości pochodzi z 1441 roku. Co ciekawe w 

1522 r. Miedzna uzyskała prawa miejskie, które utraciła w ramach represji po Powstaniu 

Styczniowym. Jak możemy przeczytać na stronie www.zajazd-miedzna.pl do dziś rozpoznawalnym 

świadectwem miasta jest XVI – wieczny regulowany układ urbanistyczny oraz zabytki. Miedzna była 

miastem prywatnym, którymi zarządzali kolejno różne rody: np. Wodyńscy, Krzyccy, Butlerzy, 

Kuczyńscy, Ostrowscy.  

Miejscowość ładnie położona, schludna z dobrej jakości drogami. Jak wcześnie napisałem, nie 

posiada zbyt dużo atrakcji turystycznych, ale i tak warta odwiedzenia. A oto kilka z nich: 

 

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych (patrz zdjęcie nr 13) -  świątynia, którą 

możemy podziwiać obecnie została zbudowana w 

latach 1891-1893 r. kosztem niejakiej  Ludwiki z 

Kuczyńskich, hrabina Ostrowska a także dzięki 

ofiarom parafian. Plan budowli sporządził 

wspomniany wcześniej przy opisie kościoła w 

Stoczku, Kazimierz Zajączkowski, architekt z 

Węgrowa. Sanktuarium zasłynęło w okolicy ze 

względu na obraz, który się w nim znajduje (patrz 

zdjęcie nr 14). Odnaleziony w 1726 r. w lepiance 

młynarza, odegrał ważną rolę w życiu rej 

miejscowości. Sporządzona w 1729 r. „Księga 

Cudów” opisuje bardzo dokładnie relację ludzi, 

którzy doznali łask i uzdrowień a także zawiera 

opisy świadków cudownych zdarzeń  dzięki temu 

obrazowi. Jak można przeczytać w internecie, 

powstała w tamtych czasach specjalna  

Zdj ęcie nr 13 – Sanktuarium Matki Bo żej Pocieszycielki Strapionych w Miedznie. 
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komisja, której zadaniem było przesłuchanie wielu świadków 

pod przysięgą, co pozwoliło uznać obraz Matki Bożej 

Miedzeńskiej za cudowny oraz dzięki temu zezwolono na kult 

Matki Bożej. Jak czytamy na stronie internetowej Sanktuarium 

(link na końcu Opisu) , nie udało się dotąd ustalić, kiedy i gdzie 

powstał ten obraz, ani kto jest jego autorem. Uważa się, że 

mógł zostać namalowany w XVII wieku lub nawet wcześniej tj. 

u schyłku XVI wieku. Okoliczności odnalezienia obrazu zostały 

dokładnie spisane we wspomnianej wcześnie Księdze Cudów. 

Nie będę opisywał całego zdarzenia, zapraszam na stronę 

Sanktuarium, gdzie można zapoznać się i przeczytać, jak doszło  

Zdj ęcie nr 14  - Obraz Matki Bożej Miedzeńskiej 

Źródło: http://drohiczynska.pl/?action=news&id=382 
 

do odnalezienia tego obrazu. Dodam, że obraz początkowo znajdował się w zakrystii w 

zapieczętowanej szafie. Jednak cudowne uzdrowienie uzyskiwane dzięki obrazowi, przyciągały do 

Miedznej, rzesze wiernych. Uznano więc, że należy obraz umieścić w głównym ołtarzu, co formalnie 

nastąpiło w 1765 r.  

 Zajazd-Karczma - XVIII wieczny pięknie odrestaurowany w latach 2010-2012 r., zachwycający 

swoim urokiem obiekt użyteczności publicznej (patrz zdjęcie nr 15). 
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Zajazd jest administrowany przez tutejszą parafię, przeznaczony jest dla mieszkańców miejscowości 

oraz dla turystów i pielgrzymów. Przeglądając stronę internetową Zajazdu-Karczmy (link na końcu 

Opisu), byłem bardzo zaskoczony, jak bardzo ten obiekt był wcześniej zniszczony i jak można taki 

obiekt zmienić. Obecnie z Zajeździe znajduje się m.in. centrum informacji turystycznej tel. (25) 675-

76-63, świetlice konferencyjne, sale restauracyjne, strefa sypialniana. Jak wspomniałem wcześniej 

dawny zajazd został zbudowany w 2 połowie VIII wieku, prawdopodobnie przez ówczesnego 

właściciela Miedznej, Michała Butlera. Według dawnych relacji, zajazd służył jako schronienie dla 

odwiedzających miasto, kupców i rzemieślników. Z upływem lat, budynek zmieniał właścicieli i pełnił 

różnorakie funkcje. Od połowy lat 80-tych dwudziestego wieku, budynek nie był użytkowany, przez co 

popadł w ruinę. Dopiero w  2006 r. z inicjatywy jednego z księży, rozpoczęły się prace przygotowujące 

budynek do remontu i oczywiście sam remont, którego rezultat możemy podziwiać obecnie.  

 

Dwór drewniany z XIX wieku – jadąc w stronę Węgrowa, natrafimy po prawej stronie na drewniany 

budynek, którym obecnie mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy. Odnowiony, liczy sobie ponad 

150 lat. Powstał w połowie XIX wieku dla znanej już nam rodziny Butlerów i pełnił funkcję małego 

dworku ziemiańskiego. Oczywiście, tak jak w przypadku podobnych obiektów, niejednokrotnie 

zmieniał właściciela. Jak czytamy na stronie www.turystykawschodniegomazowsza.pl, na tym terenie 

został postawiony na początku XVII wieku, mały zamek obronny. Od południa, zachodu i północy 

otoczony był fosą. Niestety, w połowie XIX wieku był już niestety ruiną, rozebrany przy budowie 

obecnego drewnianego budynku.  

 

Kaplica Objawienia z przełomu XVIII i XIX wieku  (patrz zdjęcie nr 16) – kapliczka, która powstała 

w miejscu dawnej młynarskiej lepianki, gdzie został 

odnaleziony cudowny obraz Matki Bożej Miedzeńskiej. 

Obok kapliczki znajduje się studnia, z której możemy 

napić się smacznej wody, która ma ponoć lecznicze 

właściwości.   

To tyle jeśli chodzi o atrakcje miejscowości Miedzna.  

Przepraszam mieszkańców Miedznej, jeśli nie 

wymieniłem wszystkich atrakcji.  Na zakończenie 

dodam, iż warto zaplanować posiłek w znajdującej się 

niedaleko od kościoła, tuż przy również pięknie 

odrestaurowanym budynku Urzędu Gminy, restauracji 

„Przy Skarbcu”. Sam lokal nie wygląda  za 

rewelacyjnie, ale można naprawdę zjeść smaczny 

posiłek, polecam żurek i frytki, bo są wyśmienite (źródła 

tekstu na końcu Opisu).  
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Po zwiedzeniu Miedznej, udajemy się w drogę  powrotną do Stoczka. Jednakże, tak jak do 

Miedznej poruszaliśmy się w większości drogami polnymi, tak powrót będzie odbywał się 

wyłącznie drogami asfaltowymi. Oczywiście, to jest jeden z wariantów. Ja wybrałem taki, 

gdyż nie lubię wracać tą samą drogą, którą  wcześniej jechałem. Naszym kolejnym celem 

wycieczki będzie miejscowość Wrotnów , a dokładnie pozostałość zespołu dworskiego z 

XVII wieku. W tym celu jedziemy początkowo koło kościoła drogą asfaltową, którą 

przyjechaliśmy do Miedznej. Przejechawszy koło cmentarza, nie skręcamy nigdzie lecz 

jedziemy w dalszym ciągu drogą asfaltową. Po opuszczeniu Miedznej, wyjeżdżamy na tereny 

otwarte, gdzie po obu stronach drogi, zobaczymy głównie pola i łąki (patrz zdjęcie nr 17).   

Zdj ęcie nr 17  - Droga wylotowa z Miedznej w kierunku Wrotnowa. 

 

Warto zwrócić uwagę, że dominującym gatunkiem drzew wśród drzew przydrożnych  są 

jesiony wyniosłe. Około 1,5 kilometra po opuszczeniu Miedznej wjeżdżamy do lasy, droga 

pozostaje bez zmian, czyli jak widać na powyższym zdjęciu jest bardzo dobrej jakości, bez 

żadnych dziur, bardzo gładka. Las powita nas początkowo zadrzewieniem brzozowym, 

później zmieni się w las sosnowy.  Jazda przez ten zalesiony odcinek trasy powinna nam 

dostarczyć sporo przyjemności. W pewnym momencie dojedziemy do miejsca, gdzie nasza 
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droga asfaltowa skręca dosyć ostro w lewą stronę. Tuż na zakręcie, znajduje  się krzyż 

przyozdobiony kolorowymi wstążeczkami. Odjechawszy od zakrętu niezbyt długi odcinek, 

zaczynają pojawiać się pierwsze budynki, szczególnie po lewej stronie drogi. Mijamy również 

bocianie gniazdo, na którym jeszcze znajduje się para boćków. Pewnie  za kilka dni będą 

zmierzać w kierunku południowej Afryki, by ponownie powrócić w to miejsce wiosną. 

Docieramy do miejscowości Wrotnów, gdzie po lewej stronie mijamy drogą prowadzącą do 

znajdującej się w odległości 9 kilometrów, wsi Stara Wieś. My jedziemy dalej prosto, aż do 

miejsca, gdzie również w lewą stronę odchodzi asfaltowa droga, prowadząca do znanego nam 

już  Stoczka, jak możemy przeczytać na drogowskazie, znajduje się on w odległości około 11 

kilometrów.  Oczywiście skręcamy w tą drogę.  Droga stała się trochę popękana, widać, że 

pokrywający ją asfalt nie należy do najnowszych. Mijany Wrotnów należy do wsi typowo 

rolniczych, jakich wiele  w regionie. Po opuszczeniu miejscowości dalej podążamy drogą 

asfaltową, przy której ponownie możemy zobaczyć szpaler kasztanowców ze zwiędłymi 

liśćmi, zapewne na skutek działania jakiegoś szkodnika lub choroby.  W pewnym momencie 

dojedziemy do miejsca, gdzie w prawą stronę odchodzi piaszczysta droga, oznaczona tablicą 

Rostki  4 km. Po drugiej zaś stronie zauważymy wąską drogę odchodzącą w las. W tą drogę 

się udajemy, po przejechaniu około 100-150 metrów dojeżdżamy do niszczejącego budynku, 

dawnego domu oficjalisty (patrz zdjęcie nr 18).   Poniżej kilka słów o tym zabytku, który 

mamy okazję oglądać. 

Dworek we Wrotnowie – szperając w internecie trafiłem na krótki opis tego ciekawego zabytku. Jest 

to pozostałość pobudowanego w latach 1630-1640 r. zespołu dworskiego, należącego do rodu 

Butlerów. Dom oficjalisty, który mamy okazję dzisiaj oglądać niestety w bardzo zrujnowanej formie, 

jest to cudem ocalały w 1920 r. (wojna polsko-bolszewicka) dwór pierwotnie modrzewiowy, który w 

1929 r. (stąd data na froncie budynku) obmurowano i otynkowano. Cały zespół dworski położony był 

w parku, w którym również znajdował się dom gościnny,  staw, zalew oraz aleja wierzbowa. Jak 

możemy przeczytać na stronie internetowej Rafała Chyżego, fotografika  z Siedlec (link na końcu 

Opisu), w dworku znajdują się dwa salony, cztery pokoje, kancelaria, kuchnia i łazienka. Dworek ten 

ma niewątpliwie znaczenie historyczne, gdyż w latach 1943-1944 r.  znajdowała się w nim radiostacja 

Armii Krajowej  grupy „Porej”. Gorąco polecam wyżej wspomnianą stronę, gdyż oprócz krótkiego 

opisu, autor umieścił mnóstwo ciekawych i dobrze zrobionych zdjęć, pozwalających zajrzeć  do środka 

dworku a także dzięki którym możemy podziwiać pozostałości parku, w tym starą aleję wierzbową 

(źródła tekstu na końcu Opisu).  
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Zdj ęcie nr 18  - Niszczejący dworek w miejscowości  Wrotnów k/Miedznej. 

 

Po obejrzeniu dworku, ponownie wyjeżdżamy na drogę do Stoczka i podążamy dalej w lewą 

stronę. Droga, którą jedziemy dalej, przez dłuższy czas pozostaje bez zmian. Asfaltowa, 

popękana, miejscami dziury i luźne kawałki asfaltu. Jednakże umożliwia szybką i w miarę 

bezpieczną jazdę rowerem. Oczywiście zaznaczę, iż poruszamy się drogami publicznymi, stąd 

proszę uważać na przejeżdżające samochody, szczególnie podczas jazdy z dziećmi. Jadąc, 

miniemy po drodze tablicę, informującą, że wjeżdżamy na teren Nadbużańskiego Parku 

Krajobrazowego.  Część drogi wiedzie przez tereny rolnicze, teraz jednak przejeżdżamy 

przez las sosnowy, z bardzo ubogim podszytem, szczególnie po prawej stronie drogi.  Las ten 

nie jest za duży, stąd ponownie wydostajemy się  na teren otwarty o rolniczym charakterze. 

Kolejna miejscowość, do której docieramy to Mi ędzyleś, znacznej miejscowości  typowo 

rolniczej, ukierunkowanej prawdopodobnie na hodowlę bydła. Ten fragment drogi (niedaleko 

małego kościoła) jest nam znany, gdyż pokonaliśmy go rano. Po opuszczeniu Międzylesia, 

warto zwrócić uwagę na znajdujący się po prawej stronie drogi, bardzo stary krzyż – jak 

pokazuje data wyryta na nim – postawiony prawdopodobnie w 1894 r. Krzyż jest w bardzo 

złym stanie, zapewne niedługo jeszcze postoi. Kolejna miejscowość na naszej drodze to 
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Kozołupy, mała miejscowość. Szybko przejeżdżamy przez nią i dalej jedziemy w kierunku   

Miednika. Wcześniej  docieramy do rozjazdu dróg, w prawą stronę odbiega przy krzyżu 

droga piaszczysta,  my z kolei poruszamy się dalej drogą asfaltową, która biegnie w lewą 

stronę. Miejscowość Kozołupy zostawiamy za sobą. Przed nami zobaczymy las w odległości 

700-1000 metrów. Tam umiejscowiona jest  wieś Miednik, do której teraz zmierzamy. 

Wjeżdżamy w teren częściowo leśny, gdyż las znajduje się po prawej stronie drogi, natomiast 

po lewej w dalszym ciągu są tereny otwarte. Po lewej stronie mijamy również małe zbiorniki 

wodne. Sam Miednik generalnie niczym szczególnym się nie wyróżnia, po za tym, że w 

pobliżu tej miejscowości znajduje się kilka pomników przyrody m.in. dębów szypułkowych, 

klonów pospolitych oraz najgrubszej lipy drobnolistnej, znajdującej się na terenie 

Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, której obwód wynosi według informacji w 

internecie około 637 cm. Dodam, iż więcej informacji o pomnikach przyrody, znajdujących 

się na terenie leśnictwa Miednik,  można uzyskać u bardzo sympatycznego leśniczego p. 

Tomasza Chmury, który na stałe mieszka w Miedniku. Jestem pewny, iż nikomu nie 

odmówi pomocy i z chęcią objaśni ciekawostki przyrodnicze tego regionu.     

Dalsza droga z Miednika do Stoczka  (dystans około 4,5 km) jest nam doskonale znana, tak 

więc nie będę już jej ponownie opisywał. W przypadku jazdy późnym popołudniem i np. w 

bardzo zachmurzony dzień, radziłbym włączyć tylne oświetlenie roweru. Piszę o tym, gdyż 

właśnie w takich warunkach wracaliśmy przez ten fragment drogi, gdzie po obu jej stronach 

rośnie gęsty las, co przyczynia się  do ograniczenia widoczności. Po powrocie do Stoczka, 

dojeżdżamy do przykościelnego parkingu, gdzie zostawiliśmy nasz samochód. To tyle jeśli 

chodzi o dzisiejszą wycieczkę. Mam nadzieję, że dostarczyła sporo ciekawych informacji i 

niezapomnianych wrażeń.  
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 
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