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Wycieczka nr 29 

PORZĄDZIE – SIECZYCHY – GRĄDY POLEWNE –

NOWY LUBIE Ń -  BIELINO – GOŁYSTOK – RZ ĄŚNIK 

- PORZĄDZIE 

Dystans:  ok. 34  km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski, momentami średni 

Minimalny wiek uczestnika: 9 lat 

 

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

cyfrowej  „Puszcze Biała i Kamieniecka” Mapa PC 2006 r., wydanej przez Wydawnictwo 

Kartograficzne „Compass”   ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków tel./fax: /12/ 626-14-36,  

e-mail: sekretariat@compass.krakow.pl,   www.compass.krakow.pl 
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Witam na kolejnej wycieczce rowerowej, tym razem będziemy zwiedzać Pulwy – dawne 

obszary bagienne, umiejscowione między miejscowościami Rząśnik  a Sieczychami.  

Oczywiście na początku kilka słów o miejscu, gdzie możemy pozostawić samochód na czas 

wycieczki. Jak już wielokrotnie się przekonałem, takimi bezpiecznymi miejscami są 

przykościelne parkingi. Tak więc i tym razem pozostawimy samochód na parkingu, 

umiejscowionym w bezpośrednim sąsiedztwie Sanktuarium Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus w miejscowości Porządzie. Samo sanktuarium jest oczywiście warte odwiedzenia, co 

zresztą uczyniłem na początku sierpnia tego roku (patrz Opis wycieczki nr 26). 

Po wypakowaniu rowerów podążamy drogą asfaltową w kierunku miejscowości Sieczychy. 

Po zostawieniu budynków Porządzia za nami, wjeżdżamy w las, który początkowo jest lasem 

liściastym, złożonym głównie z dębów, porastających w przewadze lewą stronę drogi (patrz 

zdjęcie nr 1).  

Zdj ęcie nr 1 – Droga wyjazdowa z Porządzia w kierunku miejscowości Sieczychy. 

 

Przejeżdżając tą drogą, radzę zachować ostrożność, gdyż jest ona dosyć ruchliwa. W 

niedalekiej odległości od Porządzia, zobaczymy po lewej stronie drogi, grób Romana 

Składanowskiego, żołnierza Armii Krajowej (patrz zdjęcie nr 2).  
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Tuż przy grobie, umieszczona jest 

tablica informacyjna, z której 

możemy przeczytać, że Roman 

Składanowski zmarł na skutek 

odniesionych ran w połowie lipca 

1948 r., walcząc z oddziałami 

komunistycznej Milicji 

Obywatelskiej. Minąwszy grób, 

podążamy dalej, wypatrując miejsca, 

gdzie w lewo będzie odbiegała tzw.  

Zdj ęcie nr 2 – Grób Romana Składanowskiego – żołnierza Armii Krajowej,  

poległego w walce  w lipcu 1948 r.  

 

Furmańska Droga.  Długo nie musimy jechać, gdyż po krótkiej chwili  dojedziemy do 

rozjazdu, na którym skręcamy oczywiście w lewą stronę. Dalej jedziemy już, początkowo z 

górki, wygodną drogą asfaltową, gdzie po jej obu stronach możemy obserwować teren 

pagórkowaty, porośnięty lasem sosnowym, przemieszanym  z zadrzewieniem dębowym. 

Oczywiście zjazd nie trwa długo, gdyż po krótkiej chwili, przyjdzie nam podjeżdżać pod 

górkę. Jadąc, zauważymy szereg dróg dochodzących do drogi, którą podążamy, jednakże w 

żadną z nich nie zjeżdżamy.  Krajobraz mijany praktycznie się nie zmienia, w pewnym 

momencie dojdą również graby. Szczególnie po prawej stronie las ten jest gęstszy, przez co 

jest znacznie ciemniejszy, niż po lewej stronie. Po przejechaniu niezbyt długiego odcinka 

dojedziemy  znanego w regionie dębu zwanego „Wieszatielem” (patrz zdjęcie nr 3).    

Poniżej krótki opis tego niemego świadka ludzkich tragedii z okresu Powstania 

Styczniowego.   

Dąb Powstańców Styczniowych „Wieszatiel” – dąb zlokalizowany przy drodze z Porządzia do 

Sieczych, dawnym trakcie zwanym furmańską drogą. Jako ciekawostkę podam, iż furmańska droga to 

dawny trakt biegnący aż od Pułtuska przez Rząśnik, Porządzie, Sieczychy do Wąsewa i  Ostrołęki.   

Jest jednym z ostatnich żywych świadków wydarzeń z 1863-1864 r., kiedy to carscy żołnierze wieszali 

na nim, schwytanych w puszczy powstańców., głównie chłopów z okolicznych wiosek. Miało to być 

przestrogą dla wszystkich, którzy chcieli walczyć z zaborcą. 

Konar na którym wieszano bojowników, odłamał się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 

Niestety dąb nie jest w najlepszej  kondycji, jego dni są policzone, chociaż jak na dęby, nie jest zbyt 

stary, gdyż ma około 300 lat.  Okres Powstania Styczniowego to ogólnonarodowy zryw 

niepodległościowy Polaków, zamieszkujących m.in. zabór rosyjski, do którego należały m.in. Wyszków 

i okolice.   
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Zdj ęcie nr 3 – Dąb „Wieszatiel” – niemy świadek wydarzeń z 1863-1864 r.  

 

Przy dębie stoi drewniany krzyż oraz drugi, znacznie większy po drugiej stronie szosy. W 2014 r. 

ustawiono tu też tablicę informacyjną, na której umieszczono krótki opis tej lokalnej atrakcji (źródło 

tekstu na końcu Opisu).  

Po obejrzeniu dębu „Wieszatiela” jedziemy dalej, kontynuując jazdę drogą asfaltową. 

Ponownie  zjeżdżamy w dół i tak jak tuż przy miejscowości Porządzie, możemy obserwować 

po obu stronach drogi teren, który osobiście bardzo lubię tj.  lekko pagórkowaty, porośnięty 

drzewami sosnowymi. Delektując się zacienioną drogą, przez porastające pobocze, drzewami 

dojeżdżamy do skraju miejscowości Sieczychy. W oddali zaczynają się budynki mieszkalne, 

las zaczyna się przerzedzać. Miejscowość, w której większość budynków zlokalizowanych 

jest po lewej stronie, natomiast po prawej stronie zauważymy pojedyncze zabudowania.  

Przejeżdżając przez tą miejscowość, możemy zauważyć, że znajduje się w niej sporo domków 

letniskowych, w tym drewnianych. Jadąc zauważymy również po drodze dwa gniazda 

bocianie, jednak już opustoszałe, gdyż ich mieszkańcy zmierzają w kierunku południowej 

Afryki. Po prawej stronie miniemy ładną i wyróżniającą się kapliczkę Św. Floriana – patrona 

strażaków  (patrz zdjęcie nr 4).     
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Dojedziemy do miejsca, gdzie do naszej drogi dotrą 

dwa turystyczne szlaki: tj. niebieski i zielony. Przez 

jakiś czas oba te piesze szlaki będą nam towarzyszyć. 

W niewielkiej odległości od miejsca, gdzie szlaki 

dołączyły do naszej drogi asfaltowej, miniemy po 

lewej stronie budynki szkoły. To na jej terenie, 

znajduje się tablica pamiątkowa, upamiętniająca 

miejsce, gdzie zginął jeden z bohaterów opowiadania 

Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na Szaniec”  tj. 

Tadeusz Zawadzki  ps. Zośka  (patrz zdjęcia nr 

5,6). Jak możemy wyczytać na tablicy, Tadeusz 

Zawadzki zmarł w tym miejscu 20 sierpnia 1943 r, 

biorąc udział w ataku na strażnicę graniczną niemieckiej policji w Sieczychach.  

Zastanawiałem się, czy w tym miejscu nie skrobnąć kilka zdań o tym młodym człowieku, 

który oddał swoje młode życie za ojczyznę, walcząc z niemieckim okupantem.  

Zdj ęcia nr 5,6 – Tablica pamiątkowa poświęcona  Tadeuszowi Zawadzkiemu ps. Zośka w Sieczychach 
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Jednakże tym razem zapraszam zainteresowanych do źródeł internetowych lub innych, gdzie 

można zapoznać się z losami tego dzielnego chłopaka.   W niewielkiej odległości od tego 

miejsca, znajduje się tablica naścienna, umiejscowiona na sąsiadującym ze szkołą 

przedszkolu. Poświęcona jest ona zamordowanym mieszkańcom Sieczych w zamian za 

pomoc udzieloną harcerzom Szarych Szeregów w ataku na wyżej wymienioną strażnicę 

graniczną w lipcu 1943 r. Zostawiwszy budynek szkoły za sobą, podążamy dalej, trzymając 

się szlaku zielonego. Może kilka zdań o samej miejscowości, o której pisałem wcześniej, że 

składa się w dużej mierze z domków letniskowych, jednakże większość domów to domy 

raczej całoroczne, odnowione lub nowo wybudowane. Oczywiście występują zabudowania 

drewniane, ale raczej jest ich niewielka ilość. Wieś wydaje się zadbana, po lewej stronie 

ciągnie się chodnik. W pewnym momencie dojedziemy do końca miejscowości Sieczychy, a 

dokładnie do skrzyżowania, na którym w lewą stronę biegnie dalej droga asfaltowa, którym 

podąża szlak zielony, w prawą stronę odbiega niebieski szlak turystyczny, natomiast prosto 

idzie droga w kierunku miejscowości 

Zygmuntowo. Przy samym skrzyżowaniu 

znajduje się kapliczka, postawiona w 1901 

r. (patrz zdjęcie nr 7).  Nasza dalsza droga 

będzie przebiegała w głównej mierze 

wzdłuż zielonego szlaku turystycznego, tak 

więc skręcamy w drogę asfaltową, 

odchodzącą  w lewą stronę. Początkowo po 

prawej stronie pojawi się mały lasek, 

składający się głównie z robinii akacjowej i 

sosny, jednakże przejechawszy mały 

dystans zostawiamy go w tyle i wjeżdżamy 

na tereny odkryte o charakterze rolniczym 

(łąki i pola). Droga może niezbyt szeroka, 

ale bardzo wygodna, ze względu na równą  

i pozbawioną nierówności,  warstwę  

Zdj ęcie nr 7 – Kapliczka z 1901 r. znajdująca się w Sieczychach 

 

asfaltu. Warto zwrócić uwagę na kolory wiat przystanków autobusowych, są one pomalowane 

na kolory żółto-zielone, czyli na kolory herbu gminy Długosiodło, na której terenie znajduje 

się miejscowość Sieczychy.  Podążając dalej, dotrzemy do miejsca, gdzie po prawej stronie 

możemy zobaczyć ciągnące się rośliny, z dużymi, bardzo błyszczącymi liśćmi. To młode 
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drzewka olszy czarnej. Dojeżdżamy do kolejnego rozjazdu dróg, na którym w prawo 

odchodzi droga do Zygmuntowa, prosto zaś biegnie droga, która zaprowadzi nas  dalej do 

miejscowości Adamowo.  W tym miejscu również zobaczymy dużą, czerwoną tablicę, 

informującą nas, że  dostajemy się na obszar ekologiczny   Obszar Natura 2000  a dokładnie 

zwany Bagnem Pulwy  (patrz zdjęcie nr 8). 

Poniżej krótka charakterystyka tego 

ciekawego terenu, którym będziemy się 

poruszać i zwiedzać.  

Pulwy – znaczny obszar łąk, pastwisk, 

mokradeł położony na terenie gmin:  Rząśnik i 

Długosiodło. Zajmuje obszar około 60 ha. 

Nazwa Pulwy oznacza po kurpiowsku 

„bagno”. Do końca XIX wieku Pulwy były 

nieprzebytym, tajemniczym bagnem, które 

stanowiło swoistą przeszkodę w kontaktach 

pomiędzy ludźmi mieszkającymi po ich obydwu stronach. Uważa się, że początkowo cały ten teren 

stanowiło wcześniej wielkie jezioro, które następnie przekształciło się w mokradło, które było 

sukcesywnie meliorowane i osuszane. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej 

www.polskaniezwykla.pl obecnie można odnaleźć na terenie Pulw głębokie pokłady torfu, sięgające 

nawet 6 metrów głębokości. Na stronie tej można również przeczytać, iż wędrówka przez ten teren 

stwarza okazję do zobaczenia wielu ciekawych gatunków zwierząt np. saren, lisów, polujących ptaków 

drapieżnych itd. Podczas tej wycieczki mieliśmy okazję z moim synem Kacprem, zobaczyć 

przebiegającego w pobliżu lisa.  

Przez środek Pulw przebiega zielony szlak turystyczny, którym będziemy mieli okazję przez większą 

część podążać. Jak sami się przekonamy, obecnie na terenie Pulw dominują łąki intensywnie 

użytkowane oraz pastwiska. Część północna obszaru to mozaika łąk, pastwisk, niewielkich lasków 

sosnowych oraz zabudowań gospodarskich. Natomiast część południowa to głównie bezdrzewne łąki. 

Z ciekawszych informacji na temat tego obszaru, które wynalazłem w internecie, możemy przeczytać, 

że obszar Pulw ma szczególne znaczenie jako ważne stanowisko lęgowe derkacza oraz innych ptaków 

związanych z łąkami i pastwiskami (bociana białego, czajki, kszyka, itd.).  

Opisując Pulwy, nie sposób pominąć roli jaką odegrali przybyli niemieccy osadnicy, których zadaniem 

było jego osuszanie i oczyszczanie. Byli sprowadzani przez właścicieli, trudnych do 

zagospodarowania terenów np. mokradeł i bagien np. mokradeł i bagien. Mając ogromne 

doświadczenie w osuszaniu terenów, byli uważani za specjalistów w zagospodarowywaniu trudno 

dostępnych obszarów. Społeczności te niechętnie się asymilowały z ludnością polską, dążyły raczej do 

samowystarczalności. Temat osadników niemieckich jest tak obszerny, że może go poruszę, w którejś  

z  wycieczek. Kończąc ten wątek, chciałbym dodać, że na terenie Pulw można zobaczyć dawne 
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cmentarzyki ewangelickie – najlepiej zachowany, znajduje się w miejscowości Wincentowo (źródła 

tekstu na końcu Opisu). 

Około 50 metrów za rozjazdem dróg, dojedziemy do kapliczki w formie pomalowanego na 

szaro krzyża, ogrodzonego brązowym płotkiem (patrz zdjęcie nr 9).   

Na jednej z wierzb po prawej stronie drogi 

zobaczymy strzałkę, kierującą zielony szlak 

turystyczny w lewą stronę w drogę piaskową. Od 

tego momentu przez dłuższy czas, będziemy 

poruszać się drogami polnymi o charakterze 

piaskowym.  Tak jak przedstawiłem to w opisie Pulw 

powyżej, dominującym krajobrazem na terenie Pulw 

są łąki i pastwiska. Od czasu do czasu zobaczymy,  

rosnące drzewa i zakrzaczenia śródpolne. Droga, 

którą podążamy początkowo jest drogą piaszczystą, 

momentami zapiaszczoną, co utrudnia jazdę rowerem 

(patrz zdjęcie nr 10).  

Zdj ęcie nr 9 – Mała kapliczka na wjeździe do Pulw.   

 Zdj ęcie nr 10 – Droga polna, na wjeździe na Pulwy w okolicy Adamowa.  
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Na samym początku ww. Opisu, określając stopień trudności wycieczki,  uznałem ją za łatwą, 

miejscami średnio-trudną.  To właśnie z powodu zapiaszczonych dróg, którymi będziemy się 

poruszać. W niektórych miejscach, konieczne jest podprowadzanie roweru, co na pewno w 

przypadku dnia upalnego nie jest komfortowe.  Ale wracamy do dzisiejszej wycieczki, 

spoglądając na obie strony drogi, zobaczymy bardzo ładny krajobraz rolniczy, otwarta 

przestrzeń. Warto uważnie spoglądać się rozglądać, bo możemy zauważyć jakieś zwierzę. W 

pewnym momencie dojedziemy do rozjazdu dróg, znajdujących się przy gospodarstwie 

rolnym, na którym zgodnie z oznaczeniem zielonego szlaku, skręcamy łagodnie w lewą 

stronę i wjeżdżamy w mały lasek sosnowy, przemieszany z drzewami liściastymi. Lasek 

szybko się kończy, ponownie wjeżdżamy na pola. Nasza droga wije się, skręcając raz w lewą 

raz w prawą stronę. Miejscami droga jest bardzo słaba do jazdy rowerem, ale na szczęście 

można kontynuować jazdę, jadąc jej skrajem, pokrytym trawą (patrz zdjęcie nr 11). 

Zdj ęcie nr 11 – Słaby do jazdy rowerem, odcinek drogi. 

 

Budynki mieszkalne zostały zupełnie za nami, teraz poruszamy się wyłącznie po terenach 

rolniczych, głównie łąkach i nieużytkach rolniczych. Jak uważnie się rozejrzymy, to 

zobaczymy po obu stronach w oddali las. W tym miejscu zobaczyliśmy, przebiegającego w 

prawą stronę lisa. Nasza droga, która już nie jest tak szeroka, jak na początku, w dalszym 
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ciągu wije się wśród pól. Walcząc z piaskiem, dojedziemy w pewnym momencie do miejsca, 

w którym rośnie pojedynczy, małych rozmiarów dąb, z daleka zwracający na siebie uwagę 

(patrz zdjęcie nr 12). 

Zdj ęcie nr 12 – Mały dąbek, samotnie rosnący wśród pulwiańskich łąk. 

W niektórych miejscach droga, którą podążamy, rozdziela się na dwie, które obok siebie 

prowadzą w tym samym kierunku. Pozwala to na wybranie lepszej, korzystniejszej do jazdy 

rowerem, w miejscach szczególnie zapiaszczonych. Jak spojrzymy na mapę, dołączoną do 

pierwszej strony Opisu, w tym miejscu zjechałem ze szlaku zielonego.  Niedokładność  mapy 

nie pozwala mi na dokładne określenie  przebytej drogi, stąd oznaczenie przebytego przez nas 

odcinka drogi, począwszy od samotnego dębu do drogi polnej, prowadzącej z Porządzia do 

Grądów Polewnych jest bardzo ogólne i schematyczne. Postaram się w miarę możliwości 

opisać słowami ten odcinek drogi, żeby można było dokładnie go przejechać. Odjechawszy 

od dębu, jedziemy dalej i wjedziemy w obszar, gdzie po prawej stronie drogi zobaczymy  

zakrzaczenia, głównie  olszowe, co może świadczyć  o lekko podmokłym  terenie. I 

rzeczywiście przejeżdżamy mały mostek, pod którym płynie mała rzeczka.  Kiedy spojrzymy 

na lewą stronę, zobaczymy podobne do wysp na morzu, grupki zakrzaczeń, jedna większa i 

kilka mniejszych.  Niedługo po tym, dojedziemy do rozjazdu  dróg, na którym nasza dalsza 

droga, podąża w prawą stronę. Droga, prowadząca prosto jest wąska, ledwo widoczna.   
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Skręcając w prawą stronę, podążamy drogą szutrową, lekko utwardzoną w kierunku 

widocznych w odległości kilkuset metrów,   zabudowań.  Jadąc, dojedziemy do małego 

rozjazdu dróg, gdzie w prawą stronę prowadzi droga do pobliskiego  gospodarstwa rolnego, 

my podążamy w lewą stronę, drogą, która potem, po około 20-30 metrach  łagodnie skręci w 

prawą stronę (patrz zdjęcie nr 13). 

Zdj ęcie nr 13 – Fragment pulwiańskiej drogi. 

Miniemy po drodze mały kanalik, dalej jedziemy drogą piaskową, która delikatnie się 

poprawiła, co ułatwia nam jazdę rowerem.  W międzyczasie wjeżdżamy w obszar, gdzie po 

prawej stronie drogi towarzyszy nam szpaler krzaków, składający się z wierzb i innych 

gatunków roślin. Podążając dalej, niskie krzaki, ustąpią miejsca wyższym topolom czarnym. 

W pobliżu również zobaczymy małą, zniszczoną ambonkę myśliwską. Niedługo potem, 

dojedziemy do większej, utwardzonej drogi piaskowej, wspomnianej wcześniej przeze mnie, 

tj. drogi z Porządzia do Grądów Polewnych (patrz zdjęcie nr 14). Na tej drodze, skręcamy 

oczywiście w prawą stronę. Chwilę później dojedziemy do rozjazdu, na którym w lewą stronę 

odchodzi droga, prowadząca prosto do miejscowości Grądy Polewne. W tym również 

kierunku podąża zielony szlak rowerowy.   My podążamy prosto w kierunku Wincentowa. 
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Zdj ęcie nr 14  - Droga prowadząca z  Porządzia do Grądów Polewnych. 

  

Po drodze miniemy tablicę informacyjną z rozkładem szlaków rowerowych. Po drodze  

pojawia się coraz więcej zadrzewień polnych, głównie wierzbowych. Nasza droga skręca 

łagodnie w lewą stronę, by niedługo potem doprowadzić nas do małego brzozowego 

zagajniczka. Przy tym zagajniczku, odchodzi w prawą stronę droga piaskowa, węższa, od tej, 

którą podążaliśmy. Przy tej małej drodze, na jednej z brzóz, zobaczymy znajome już, ledwie 

widoczne oznaczenie zielonego szlaku turystycznego (patrz zdjęcie nr 15).   

Podążając w prawo,  zgodnie z zielonym 

szlakiem turystycznym,  zauważymy, że 

droga, nie jest za korzystna dla rowerów 

(patrz zdjęcie nr 16).  Ale sądzę, iż po 

przejeździe Pulw, mamy już lekkie 

doświadczenie z tego typu drogami. Po 

przejeździe niewielkiego odcinka drogi, 

wjedziemy w mały lasek, głównie olszowy. 

Droga jest na podwyższeniu, gdyż teren po 

oby stronach drogi jest lekko wilgotny.  
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Zdj ęcie nr 16 -  Ponowny odcinek zapiaszczonej drogi. 

 

Po drodze mijamy mały mostek betonowy, za którym powoli zostawiamy za sobą tereny 

podmokłe. Przejechawszy niewielki odcinek, zauważymy, że nasza droga zakręca w prawą 

stronę. Na szczęście zaczyna się poprawiać, z czego najbardziej cieszy się Kacper. Trzeba 

napisać, że teren w którym teraz się poruszamy jest terenem w mniejszym lub większym 

stopniu zadrzewionym.  Duża część tych drzew to olsze. Następnie wjeżdżamy w mały lasek 

sosnowy, droga skręca pod ostrym kątem w lewą stronę. Jadąc dojedziemy do małego 

mostku, od tego momentu droga poprawia się na tyle, że można już bez większego problemu 

jechać rowerem. Minąwszy mostek, przejeżdżamy obok gospodarstwa rolnego, droga 

prowadzi nas prosto do miejscowości Nury , gdzie znajdują się pozostałości dawnego 

cmentarza ewangelickiego, założonego przez osadników niemieckich. Jednakże 

spróbowaliśmy z Kacprem go poszukać, ale bezskutecznie. Podejrzewam, że ten stary 

cmentarzyk, a właściwie to co z niego zostało, znajduje się w trochę  niedostępnym miejscu. 

Dlatego zaproponowałbym zapytać kogoś, kto mieszka w tej miejscowości o drogę.  

Tymczasem dojedziemy do drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewą stronę. Droga, którą 

teraz się poruszamy wygląda na stosunkowo nową drogę.  Poruszając się tą drogą, trzeba 

uważać, gdyż w pewnym momencie odbije droga w prawą stronę, oznaczona znanym nam już 
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zielonym szlakiem turystycznym. Dla ułatwienia powiem, że musimy skręcić w pierwszą 

drogę, która odchodzi w prawą stronę tuż za mostkiem,  którego barierki pomalowane są na 

niebiesko. I rzeczywiście na jednym z drzew, zobaczymy oznaczenie zielonego szlaku. 

Droga, którą teraz jedziemy jest piaskowa, po drodze mijamy zabudowania, należące do 

miejscowości Ostrówek, w której większość domów, zlokalizowanych jest głównie po lewej 

stronie drogi. Po prawej widzimy głównie zakrzaczenia w tym robinii akacjowej itd. Po 

zostawieniu za nami Ostrówka, podążamy dalej w dalszym ciągu, jadąc drogą piaskową, 

jednakże w miarę utwardzoną. W pewnym momencie zauważymy po prawej stronie duży 

budynek, jest to Szkoła Podstawowa w miejscowości Lubiel Stary.  Niedługo potem mijamy 

małe skrzyżowanie dróg piaskowych, na którym w dalszym ciągu jedziemy prosto. Mijając 

następnie pojedyncze zabudowania Starego Lubiela,   radzę uważać na wiejskie psy, gdyż 

jedna, bardzo zadziorna parka towarzyszyła nam przez dłuższy czas, oszczekując bardzo 

głośno. Po około jednym kilometrze od mijanych, ostatnich domów, wjeżdżamy na główną 

drogę, na której skręcamy w lewą stronę. Droga asfaltowa, bardzo wygodna do jazdy 

rowerowej, zaprowadzi nas do kolejnego celu naszej dzisiejszej wycieczki tj. do wsi Lubiel 

Nowy, a dokładnie do lokalnego zabytku tj. kościoła pw. Świętej Anny z 1890 r. (patrz 

zdjęcie nr 17).   

Zdj ęcie nr 17 -  Kościół pw. Św. Anny w Lubielu Nowym. 
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Jak zwykle poniżej umieściłem garść informacji o tej ciekawej miejscowości.  

Nowy Lubiel – przeglądając źródła internetowe w poszukiwaniu informacji na temat historii i 

ciekawostek związanych z miejscowością Nowy Lubiel, zwaną potocznie Lubielem, nie wiele mogłem 

znaleźć. Jednakże tracąc już prawie nadzieję, trafiłem na artykuł p. Mieczysława Bartniczaka pt. „Z 

dziejów Lubiela i okolic”. Oczywiście jak zwykle, na końcu Opisu umieściłem link do tej pracy.  Praca 

ta nie należy do szczególnie łatwych w czytaniu, gdyż bardzo dokładnie porusza dzieje Lubiela. 

Zawiera mnóstwo informacji (nazwisk, nazw miejscowości itd.), których nie sposób zapamiętać. 

Postarałem wybrać te informacje, które według mojej oceny, przybliżą tą miejscowość podczas 

zwiedzania. Czytamy w niej, że przez bardzo długi czas Lubiel i sąsiednie dobra należały do rodziny 

Nowodworskich. Warto wspomnieć, iż początki tej miejscowości sięgają zamierzchłych czasów. W 

Lubielu podobnie jak nad całą środkową i dolną Narwią – osadnictwo polskie rozwijało się  co 

najmniej od X wieku. Przez wiele stuleci w okolicy Lubiela dominowały nieprzebyte bory i 

meandrująca rzeka. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, Lubiel otoczony był rozległymi lasami. 

Jako ciekawostkę można podać, iż przez tą miejscowość przechodziły ważne lokalne trakty handlowe, 

których przebieg sukcesywnie się zmieniał, w miarę osuszania terenów, przylegających do zachodniej 

części bagna Pulwy.  

Przedstawiając dzieje tej miejscowości, nie sposób nie wspomnieć o losach parafii, utworzonej dzięki 

starniom wpływowej Anny Nowodworskiej w 1547 r. Jak czytamy w powyższym opracowaniu, w 

latach 1547-1890 r. wybudowano kolejno trzy kościoły drewniane, pierwszy w 1547 r. na założenie 

parafii, drugi w 1776 r.  po spaleniu się pierwszego, trzeci (obecny) utworzony poprzez rozbudowę 

drugiego. Pierwszy kościół przetrwał 228 lat. Wzniesiony na wysokim brzegu Narwi, jak się później 

okazało lokalizację kościoła wybrano niewłaściwie, gdyż rzeka Narew ustawicznie podmywając brzeg, 

przybliżała się do kościoła. Jednej wiosny, kiedy rzeka wylała znacznie, zapadła się część cmentarza 

przykościelnego (w dawnych czasach cmentarze znajdowały się przy kościele). Jednak przyczyną 

zniszczenia kościoła nie była rzeka, tylko pożar, który całkowicie strawił świątynię.  

Kościół pw. Świętej Anny,   który możemy podziwiać obecnie został wzniesiony w 1890 r., poprzez 

rozbudowę już istniejącego. Nową świątynię wzniesiono w ten sposób, że ściany budowano wokół 

starego kościółka, w którym nadal odbywały się nabożeństwa. Budowę ukończono w bardzo szybkim 

tempie tj. po około pięciu miesiącach. Jako ciekawostkę można podać, że obecny kościół został 

zbudowany dzięki ofiarności parafian lubielskich i to tych biedniejszych, gdyż właściciele trzech 

okolicznych folwarków odmówili swoich ofiar na budowę.  

Jak czytamy na tablicy informacyjnej, znajdującej się przed kościołem, we wnętrzu kościoła możemy 

obejrzeć ciekawe zabytki : 

• neobarokowy ołtarz główny z końca XIX wieku 

• chrzcielnicę drewnianą z przełomu XVII/XVIII wieku 

• organy wykonane prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku 
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Wchodząc do kościoła, warto zwrócić uwagę, na barokowy krucyfiks z XVIII wieku, umieszczony w 

szczycie ponad wejściem głównym. 

Natomiast w otoczeniu kościoła, możemy zobaczyć drewnianą dzwonnicę  z końca XIX wieku 

wzniesioną na planie kwadratu o boku ok. 5,3 

metra (patrz zdjęcie nr 18) oraz pomnik 

naszego Papieża Jana Pawła II, znajdujący się 

w bezpośrednim otoczeniu kościoła (patrz 

zdjęcie nr 19).   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj ęcie nr 18 -  Drewniana dzwonnica 

 z końca XIX wieku.  

Zdj ęcie nr 19  - Pomnik papieski przy  

kościele w Nowym Lubielu.  

  

Kończąc ten mocno skrócony opis miejscowości Nowy Lubiel dodam, iż na przełomie XIX i XX wieku 

w okolicach Lubiela wystawiono przy drogach kilkanaście krzyży żelaznych  osadzonych w cokołach z 

ciosanego kamienia lub głazach naturalnej wielkości. Zdarzało się, że krzyże  te stawiano w nocy, 

przygotowując wcześniej materiał w pobliżu. Jednym z takich krzyży jest postawiony w 1896 r. przez 

Stanisława Soliwodę z Gronicznego, w niedalekiej odległości od kościoła (patrz zdjęcie nr 20)  

Obejrzawszy Nowy Lubiel kierujemy się przy cmentarzu drogą 

asfaltową w kierunku Rząśnika. Droga dobrej jakości z równą, 

pozbawioną dziur nawierzchnią. Mijamy tabliczkę, informującą 

o opuszczeniu Nowego Lubiela. Teren, po obu stronach drogi 

raczej łąkowy, przemieszany z zadrzewieniami śródpolnymi. W 

pewnym momencie miniemy po prawej stronie pomnik, 

pozbawiony niestety tablicy informacyjnej, z której 

moglibyśmy się dowiedzieć, z jakimi tragicznymi 

wydarzeniami jest związany. Jest tylko tablica, na której 
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wypisano listę osób (patrz zdjęcia nr 21,22).   

 Zdj ęcie nr 21 -  Pomnik na wylocie z Nowego Lubiela w   

kierunku Rząśnika. 
   Zdjęcie nr 22  -  Tablica imienna  z pomnika. 

  

 

Poszperałem w internecie, znalazłem ciekawy artykuł na temat ofiar, których ten pomnik 

upamiętniał (link na końcu Opisu). Otóż osoby wypisane na tablicy pomnikowej to 

funkcjonariusze UB, MO i członkowie Polskiej Partii Robotniczej, którzy przyjechali w dniu 

08 maja 1946 r.  agitować lokalną ludność do poparcia władzy ludowej. Po zorganizowaniu 

wiecu, odjechali oni w kierunku miejscowości Obryte, gdzie w okolicy Lubiela zostali 

zaatakowani przez partyzantów organizacji podziemnej Wolność i Niezawisłość (WiN). 

Władza ludowa, chcąc uczcić „swoich bohaterów” postawiła pomnik, który obecnie jest 

zniszczony i zarośnięty. Tablica, której brakuje, zawierała napis „utrwaleniu władzy 

ludowej”. Tablica ta została po 1989 r. zerwana i do dzisiaj nie założona.  

W dalszym ciągu podążamy drogą asfaltową i w dalszym ciągu mijamy zróżnicowany 

krajobraz po obu stronach drogi (łąki, pola uprawne, małe lasy, zadrzewienia itd.). Po 

pewnym czasie, dojedziemy do miejsca, gdzie w  lewą stronę odchodzi, również droga 

asfaltowa  w kierunku Ostrówka. Pierwsza miejscowość do której wjeżdżamy po 

opuszczeniu Nowego Lubiela, to Bielino. Miejscowość niczym szczególnym się nie 

wyróżnia. Ciągnie się przez dłuższy czas, przy głównej drodze. Mijamy również puste o tej 
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porze bocianie gniazdo.  W pewnym momencie dojedziemy do miejsca, gdzie uwagę naszą 

zwrócił sielankowy krajobraz po prawej stronie drogi  (patrz zdjęcie nr 23).   

Zdj ęcie nr 23 - Uroczy krajobraz wiejski w miejscowości Bielino.  

 

Piękne wierzby, stado pasących się krów i zielona, soczysta trawa – piękny widok.  

Nasyciwszy wzrok jedziemy dalej. Mijamy odchodzący w prawą stronę, turystyczny szlak 

zielony a chwilę później mały mostek. Opuściwszy Bielino, jedziemy dalej drogą asfaltową. 

Przez dłuższy czas towarzyszyć nam będą dęby czerwone, szczególnie porastające prawą 

stronę drogi. Przypuszczam, iż muszą wyglądać pięknie jesienią, kiedy ich duże liście 

przebarwią się na żółto-czerwono.  Po pewnym czasie dojeżdżamy do skrzyżowania, na 

którym odbiega droga w lewo w kierunku Józefowa  i również  Wólki Lubielskiej i 

Ostrówka.   My oczywiście jedziemy dalej prosto główną drogą.  Po drodze mijamy, 

znajdującą się po lewej stronie drogi,  kapliczkę pomalowaną na żółto z 1991 r. Następna 

miejscowość, którą szybko przejeżdżamy to Wola Polewna. Jak widać na mapie, powoli 

zbliżamy się do miejscowości Gołystok, mijamy mały mostek z barierkami pomalowanymi 

na żółto, pod którym płynie mała rzeczka.  Miejscowość Gołystok, podobnie jak wiele innych 

w tym regionie, niczym szczególnym się nie wyróżnia. Mijamy po prawej stronie  małą, szarą  

kapliczkę, przyozdobioną kolorowymi wstążkami  (patrz zdjęcie nr 24).   
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Teraz   czeka nas niezbyt długi odcinek jazdy pod 

górę. Po pokonaniu podjazdu, zauważymy tablicę 

informującą o tym, że zostawiamy za sobą tą 

miejscowość.  I wkrótce po tym wjeżdżamy do 

kolejnej, znanej nam już z innej wycieczki (patrz 

Opis wycieczki nr 26).  W oddali widzimy kościół, 

do którego zdecydowaliśmy się podjechać   Chwilę 

potem wyjeżdżamy na drogę prowadzącą z Wyszkowa 

do Pułtuska. Jako, że  ruch pojazdów jest na tej drodze 

znaczny, radziłbym uważać, szczególnie na  dzieci, 

jeśli nam towarzyszą podczas wycieczki. Na tej 

drodze skręcamy w lewą stronę, w kierunku 

miejscowości Porządzie.  Tuż po skręcie, dojedziemy do pomnika, poświęconemu 

Nieznanemu Żołnierzowi, który oddał życie za wolność naszej ojczyzny  (patrz zdjęcie nr 

25). 

Zdj ęcie nr 25  - Pomnik Nieznanego Żołnierza w Rząśniku. 
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Podążywszy dalej mamy okazję podziwiać ładną i zadbaną miejscowość, do jakich 

niewątpliwie należy Rząśnik, miejscowość gminna. Ładne  i nowoczesne zabudowania, 

czyste ulice możemy podziwiać, jadąc chodnikiem, umieszczonym po lewej stronie drogi. W 

pewnym momencie dojedziemy do tutejszego kościoła pw. NMP Matki Kościoła, który  jest    

stosunkowo niedawno wybudowany, bo w latach 1989 -1994 r. (patrz zdjęcie nr 26).  

Po obejrzeniu świątyni, jedziemy dalej i po 

niedługim czasie dojedziemy do „centrum” 

miejscowości, czyli do miejsca, gdzie 

znajduje się fontanna przy urzędzie gminy 

(patrz zdjęcie nr 27).  Dodam, iż w okresie 

letnim na terenie miejscowości Rząśnik 

funkcjonuje mały basen, na którym 

bezpieczeństwa dzieci pilnuje zatrudniony w 

tym celu ratownik.  Skorzystawszy z 

ochłody, którą niewątpliwie daje woda z 

fontanny, ruszamy w dalszą drogę w 

kierunku pobliskiego Porządzia. Powoli 

zostawiamy za nami miejscowość Rząśnik, 

jedziemy główną ulicą, przy której domy 

zlokalizowane są głównie po prawej stronie  

Zdj ęcie nr 26  - Kościół pw. NMP Matki Ko ścioła w Rząśniku.  

 

drogi. Po lewej zobaczymy ścianę  gęstego lasu. Po 

niedługiej jeździe dojeżdżamy do miejscowości 

Porządzie, gdzie na przykościelnym parkingu czeka 

na nas samochód. To dzisiaj na tyle, sądzę, iż 

wycieczka mogła się podobać.  Zdaję sobie sprawę, 

że pewne odcinki drogi, szczególnie pokonując 

Pulwy, były trochę męczące, ale wiem, że kiedy 

przyjedziemy do domu, weźmiemy ciepłą kąpiel, 

wtedy na pewno zmęczenie odejdzie i zatęsknimy za 

następną wycieczką.   
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 
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