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Wycieczka nr 31 

DŁUGOSIODŁO – KORNACISKA - WÓLKA 

PIASECZNA – MAŁASZEK – NOWE BOSEWO - 

DŁUGOSIODŁO 

Dystans:  ok. 25  km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 8 lat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Turystycznej „GMINA DŁUGOSIODŁO”  Wydanie I, skala: 1:39500, Kraków 2010, wydanej przez 

Wydawnictwo Lobosoft II sp. z o.o., Kraków email: biuro@lobosoft.pl, www.lobosoft.pl   
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Witam na jednej z ostatnich w tym roku wycieczek rowerowych po dawnych terenach 

Puszczy Białej. Tym razem nasz wypad rozpoczniemy od  znanej nam już z wcześniejszej 

wycieczki, miejscowości Długosiodło. Celem naszej wycieczki jest m.in. miejsce, związane z 

tragiczną historią naszego kraju z okresu drugiej wojny światowej. Miejsce to miejscowość 

Pecynka, gdzie odbyła się największa bitwa partyzancka na północno-wschodnim Mazowszu. 

Po krótkim wstępie, możemy zacząć naszą wycieczkę od pozostawienia samochodu i 

wypakowania rowerów. Proponuję zostawić samochód w pobliżu kościoła, przy bramie do 

Skansenu-Parku. Jest tam mały parking, tuż przy murze kościelnym przy tablicy 

informacyjnej (patrz zdjęcie nr 1).  

Zdj ęcie nr 1 – Miejsce, gdzie możemy zostawić samochód,  przy bramie wejściowej od Skansenu-Parku w Długosiodle.   

 

Po wypakowaniu rowerów, jedziemy w kierunku centrum Długosiodła, mijając po  prawej 

stronie kościół.  W poniższym opisie, nie będę przedstawiał dokładnie wszystkich zabytków i 

atrakcji tej miejscowości, gdyż uczyniłem to w Opisie Wycieczki nr 24, do którego 

przeczytania serdecznie zapraszam. Myślę, że warto się zapoznać się z umieszczonym tam 

opisem miejscowości Długosiodło, gdyż będąc  tutaj można je obejrzeć. W niewielkiej 

odległości od kościoła (ok. 100 metrów), znajduje się charakterystyczny pomnik Tadeusza 

Kościuszki na koniu (patrz zdjęcie nr 2).    
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Przy pomniku skręcamy w prawą stronę i 

kierujemy się  na miejscowość Kornaciska, 

przy czym uwaga, bezpośrednio po skręcie 

w prawo, w lewą stronę odbiega droga w 

kierunku Rząśnika. Tą drogę mijamy i 

jedziemy prosto w kierunku Kornacisk. 

Niedługi czas potem dojedziemy do 

skrzyżowania, na którym również 

pojedziemy prosto, kierując się drogą z 

wydzieloną ścieżką rowerową. Powoli 

opuszczamy Długosiodło i przed nami 

zaczynają się odkryte tereny rolnicze. 

Mijamy mały mostek z pomalowanymi na 

żółto barierkami, pod którym płynie 

rzeczka Wymakracz. Chwilę potem  

Zdj ęcie nr 2 – Jeden z dwóch pomników Tadeusza Kościuszki w Długosiodle. 

 

dojeżdżamy ro rozjazdu dróg, na którym skręcamy w lewą stronę w kierunku Kornacisk. 

Warto wspomnieć także, iż przed rozjazdem na jednym ze słupów energetycznych pojawił się 

znak, informujący że jedziemy rowerowy szlakiem w kolorze niebieskim. Przejazd przez 

Kornaciska przebiega szybko, wieś niczym specjalnym nie wyróżnia się, więc za bardzo też i 

nie ma o czym pisać. Większość domów zlokalizowana przy szosie po jej obu stronach  

(patrz zdjęcie nr 3).   

Po opuszczeniu tej 

miejscowości, zbliżamy się do 

lasu, który rozciąga się 

szerokim łukiem przed nami. 

Droga asfaltowa, którą do tej 

pory jechaliśmy kończy się i 

wjeżdżamy na drogę piaskową, 

w niektórym miejscach 

zapiaszczona,  która wiedzie 

pod górkę. W międzyczasie 

zauważamy, że zbliżamy się 

coraz bardziej do lasu, jeszcze po obu stronach drogi mijamy tereny rolnicze i znajdujące się 
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tuż przy drodze zadrzewienia olszowe. Po lewej stronie mijamy jeszcze znajdujące się w 

odległości około 200 metrów od drogi, którą podążamy, ostatnie zabudowanie miejscowości 

Kornaciska. Piaszczysta droga, którą jedziemy nie należy do najwygodniejszych, gdyż 

miejscami jest bardzo nierówna ze względu na nierówności, wyrobione przez przejeżdżające 

nią traktory i inne pojazdy rolnicze. Docieramy do lasu, zróżnicowanego pod względem 

gatunków drzew. Zobaczymy 

m.in. w przeważającej ilości 

sosny jak i  brzozy, dęby itd. 

(patrz zdjęcie nr 4).  

Jak widać na zdjęciu obok, w 

dalszym ciągu podążamy drogą 

piaszczystą, która się nieco 

wyrównała. Dodam, iż przez las 

nie ciągnie się jednostajnie. Co 

jakiś czas pojawiają się miejsca 

odkryte, które zostały 

zagospodarowane rolniczo.  

Zdj ęcie nr 4 – Droga przez las tuż za Kornaciskami. 

 

Takie miejsce zobaczymy  na przykład po 

prawej stronie drogi, gdzie widzimy 

rozległą  

.łąkę.   Opuściwszy las, wyjeżdżamy na 

otwartą przestrzeń, przed nami jedna z 

dzisiejszych atrakcji tj. urocza i zabytkowa 

aleja lipowa, zasadzona na początku XX 

wieku przez jednego z ówczesnych 

właścicieli tych ziem tj. Henryka Korwin-

Krukowskiego (patrz zdjęcie nr 5).    Od 

tej alei, również wzięła się nazwa 

pobliskiej miejscowości Lipnik , do której 

za chwilę dojedziemy. Miniemy jeszcze 

fragment otwartego terenu i wjedziemy 

ponownie do lasu. Droga staje się niezbyt 

korzystna do jazdy, zakręca po łuku w lewą stronę. Przy zakręcie, po prawej stronie znajduje 
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się ładna kapliczka pomalowana na biało, w której możemy zobaczyć replikę Matki Bożej 

Ostrobramskiej, przywiezioną w 1934 r.  (patrz zdjęcie nr 6).    

Zdj ęcie nr 6 – Kapliczka z repliką Matki Bożej Ostrobramskiej  w Lipniku.  

 

Po lewej zaś stronie drogi mijamy wysokie ogrodzenie, za którym kryje się Ośrodek 

Szkoleniowo-Wypoczynkowy Lipnik Park. Szukając materiałów na temat alei lipowej  w 

Lipniku, trafiłem  na stronę internetową, gdzie można zasięgnąć informacji  na temat historii 

w/w Ośrodka, który dawniej stanowił  część majątku m.in. wspomnianego wcześniej Henryka 

Korwin-Krukowskiego. Link do tej strony umieszczam jak zwykle na końcu Opisu.    

Zakręcając, zauważymy, że droga kieruje się w dół. Zjeżdżając, proponowałbym prowadzić 

rower, gdyż droga jest bardzo zapiaszczona. Mijamy mały mostek, pod którym płynie rzeczka 

Ostrówek. Tuż za nim, po prawej stronie w odległości około 20 metrów zobaczymy 

pozostałości starego młyna, do  którego niestety za bardzo nie ma przejścia, gdyż znajduje się 

na terenie prywatnym   (patrz zdjęcie nr 7).    

Tuż za młynem znajduje się rozjazd dróg, na którym w lewą stronę odchodzi droga w głąb 

lasu. Natomiast w prawą stronę wiedzie  skrajem lasu droga piaszczysta,  miejscami pokryta 

luźnym piaskiem. W tą drogę skręcamy i podążamy dalej, uważając jednocześnie, żeby nie 

wjechać w zapiaszczone miejsce.  
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Zdj ęcie nr 7 – Stary, widoczny z oddali płyn wodny w Lipniku. 

Mijany krajobraz to młodniki sosnowe, czasami pojawia się drzewostan starszy. W niektórych 

miejscach zobaczymy również otwarte tereny o charakterze rolniczym. Droga wije się w 

różne strony. Po lewej stronie zobaczymy fragment lasu sosnowego, pokrywającego 

pagórkowaty teren. Las ten pozbawiony jest praktycznie krzewów i niskopiennych roślin. 

Pofałdowany teren robi niesamowite wrażenie. Podziwiając przyrodę, dojedziemy do miejsca, 

gdzie po prawej stronie zaczyna się las o charakterze liściastym i pojawią się pierwsze 

budynki. Mijając je dotrzemy do szerokiej drogi szutrowej, na której skręcimy w lewą stronę. 

Droga szeroka, bardzo utwardzona i wyraźnie przeznaczona dla ruchu samochodowego. Po 

niezbyt długiej jeździe dojedziemy do kolejnego rozjazdu, na którym rozchodzi się kilka 

dróg.  Na rozjeździe tym szukamy metalowego krzyża, pomalowanego dawno temu na kolor 

niebieski. Przy tym krzyżu skręcamy w drogę, odchodzącą w prawą stronę, tuż przy  starym, 

drewnianym domku, pokrytym eternitem. Podążamy skrajem lasu, rosnącym po lewej stronie. 

Po prawej towarzyszą nam łąki i pola uprawne, przemieszane z zadrzewieniami śródpolnymi.   

Droga w dalszym ciągu szutrowa, utwardzona dodatkowo drobnym  żwirkiem, zapewnia w 

miarę przyjemną jazdę.  Jadąc, powoli opuszczamy las i  docieramy do miejsca, gdzie 

ponownie zaczynają się zabudowania. Patrząc na mapę, widzimy, iż należą one w dalszym 

ciągu do miejscowości Wólka Piaseczna. Po prawej stronie mijamy krzyż. Droga, którą 



 7

podążamy w dalszym ciągu prosto zbliża się w pewnym momencie do mijanej już wcześnie, 

rzeczki Ostrówek. Wzdłuż niej zobaczymy pas drzew olszowych i  topól białych.  W 

pewnym miejscu nasza droga zmienia swój charakter i staje się wąską drogą asfaltową. Na jej 

początku możemy przeczytać tablicę „Droga transportu rolnego”.  W miejscu tym odchodzi 

też droga, również asfaltowa w prawą stronę, ale trzeba pamiętać, żeby pojechać prosto. Jadąc 

zauważymy po lewej stronie charakterystyczny, zeschnięty  pień drzewa, na którym 

zamontowano platformę  na bocianie gniazdo.  Przez krótki moment jedziemy pośród pól i 

łąk, po czym dojeżdżamy do miejsca, gdzie zobaczymy tablicę informującą o końcu 

miejscowości Wólka Piaseczna. Dalej również wiedzie droga utwardzona, mijamy jeszcze 

po obu stronach pojedyncze domy i zabudowania rolnicze. Przed nami kolejny rozjazd, na 

którym zobaczymy szary, metalowy krzyż umieszczony na pomalowanym na brązowo cokole   

(patrz zdjęcie nr 8).   

Na rozjeździe dróg skręcamy w lewą stronę, 

po czym przejeżdżamy kilkadziesiąt 

metrów, by ponownie dojechać do 

kolejnego rozwidlenia dróg, na którym z 

kolei skręcamy w drogę, odbiegającą w 

prawą  stronę. Droga znacznie się pogarsza 

do tego stopnia, że musimy przez pewien 

odcinek prowadzić rowery. Droga jest 

bardzo szeroka, ale jej nawierzchnia jest 

głównie złożona z luźnego piasku. Ten 

nieprzyjazny dla jazdy rowerowej odcinek 

to kilkaset metrów, w niektórych miejscach 

da się trochę podjechać, ale nie wiele. Po 

lewej stronie drogi, ciągnie się las, w 

którym zobaczyłem bardzo dużo śmieci.  

Zdj ęcie nr 8 – Skromna kapliczka w formie krzyża. 

 

Wyglądało to naprawdę okropnie. Na szczęście ten fragment drogi pokonujemy w miarę 

szybko, trochę podprowadzając rower, trochę podjeżdżając. Teraz jadąc, miniemy po prawej 

stronie ogrodzone siatką, duże pole. Wygląd trochę dziwny, bo nie często  się widzi 

ogrodzone siatką tereny rolnicze.  

W tym miejscu, chciałbym wspomnieć o pewnym bardzo sympatycznym mieszkańcu lasów i 

nie tylko.  Otóż w dniu dzisiejszym wielokrotnie spotykałem jeden z najbardziej popularnych 
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gatunków ptaków w Polsce, sikorę bogatkę, którą chciałbym też jak to zwykle czynię, w kilku 

słowach przedstawić.  

Sikora bogatka- największa z naszych sikor, jest nieco mniejsza od wróbla. W wielu miejscach jest 

najliczniejsza z europejskich sikor. W Polsce 

rozpowszechniona w całym kraju, bardzo liczny 

ptak lęgowy. Jak można zauważyć podczas 

zimowych spacerów, zimuje w kraju, trzyma się 

wtedy bardzo blisko ludzkich zabudowań. Jak 

czytamy na stronie Wikipedii zamieszkuje 

różnorodne lasy, zadrzewienia polne lubi 

sąsiedztwo człowieka – parki, ogrody, sady itd. 

Posiada charakterystyczny wygląd (patrz zdjęcie 

nr 9). W przeciwieństwie do innych sikor,  

Zdj ęcie nr 9 – Sikora bogatka 

Zdj ęcie autorstwa Sławka Staszczuka (commons.wikipedia.org) 

 

samiczki i samce bogatki ubarwione są niemal identycznie, występują niewielkie różnice w 

ubarwieniu. Nie będę ich wymieniał w tym krótkim opisie, szczególnie zainteresowanych odsyłam do 

internetu lub innych źródeł. Bogatki posiadają bardzo charakterystyczny i urozmaicony śpiew. Jak 

określili naukowcy, bogatka wydaje około 240 różnych głosów. Na końcu opisu podaję link do strony 

mlodziez.erys.pl. gdzie możemy posłuchać tego często spotykanego śpiewu. Jeśli chodzi o pokarm, 

sikory bogatki lubią zjadać owady, pająki, zimą natomiast nasiona (chętnie roślin oleistych np. 

słonecznika). Każdy kto dokarmia zimą ptaki wie, że bogatki lubią spożywać powieszoną słoninkę. Jak 

obliczono, bogatka potrafi zjeść w ciągu dnia, tyle owadów, ile sama waży czyli około 20 gramów. Jak 

podaje Wikipedia,  potrafi zjeść w ciągu minuty 24 owady lub ich jaja albo w ciągu doby odwiedzić 

około tysiąca drzew. Na zakończenie chciałbym dodać, iż pomimo, że jest gatunkiem bardzo licznym, 

objęta jest ścisłą ochroną gatunkową (źródła tekstu na końcu Opisu). 

Warto zwrócić uwagę na te sympatyczne ptaszki, które jak napisałem powyżej właściwie 

można spotkać już wszędzie. Ale wracamy na trasę, przed nami kolejny leśny rozjazd dróg, 

skręcamy na nim w prawą stronę,  dalej podążamy już drogą asfaltową. Tutaj ciekawostka, 

otóż miniemy po lewej stronie, na skraju lasu ładne, kwitnące na jasnofioletowo, kwiaty 

(patrz zdjęcie nr 10).   Po przyjeździe do domu, poszperałem w internecie, wydaje mi się, że 

są to astry, które mogą kwitnąć jesienią. Ale nie jestem do końca pewny, więc jeśli się 

pomyliłem, proszę o informacje na emaila, niezwłocznie  poprawię moją pomyłkę.      
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Zdj ęcie nr 10 – Ładnie przebarwione kwiaty, kwitnące jesienią – prawdopodobnie astry. 

 

Teren po obu stronach drogi lekko wilgotny, gdyż w pobliżu płynie znana nam już rzeczka 

Ostrówek (Kabat).  Za chwilę ją miniemy. Za rzeczką znajduje się rozwidlenie dróg, na 

którym skręcimy w prawą stronę. Wjeżdżamy do lasu sosnowo - brzozowego, w którym 

podążamy drogą leśną, utwardzoną (patrz zdjęcie nr 11).    Jazda po niej należy niewątpliwie 

do przyjemności.  Jak widać na zdjęciu, las jest prześwietlony, jasny przez to przyjemny do 

jazdy rowerem. Naszym kolejnym 

małym celem jest miejscowość 

Małaszek, do której teraz 

zmierzamy. niedługi czas potem 

od naszej drogi, odbiega w lewą 

stronę kolejna droga leśna. Nie 

skręcamy w nią. Kontynuujemy 

jazdę, trzymając się prawej 

strony. Oprócz sosen i brzóz, 

zobaczymy rosnące w dolnej 

partii drzew, jałowce. Droga wije 
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się wśród lasów, miejscami teren jest pagórkowaty, co tylko dodaje uroku tej okolicy. Dodam, 

iż ponownie już, zresztą po raz któryś, widziałem przeskakujące na gałązkach sikorki bogatki. 

W międzyczasie przetniemy jeszcze jedną, odchodzącą pod ukosem, drogę i po chwili 

dojedziemy do drogi prowadzącej nas bezpośrednio do miejscowości Małaszek. Skręcamy w 

lewą stronę, mijamy po lewej stronie drogi leśnictwo Małaszek oraz porozrzucanie po obu 

stronach drogi, zabudowania w tym część o charakterze letniskowym. W pewnym momencie 

dojedziemy do pomnika, poświęconego zamordowanym 31 sierpnia 1944 r.  mieszkańcom 

Małaszka i okolic (patrz zdjęcia nr 12,13).     

Zdj ęcia nr 12,13 – Pomnik w Małaszku, poświęcony mieszkańcom zamordowanym przez Niemców 31.08.1944. 

 

Tuż za pomnikiem w odległości ok. 100 metrów, dojeżdżamy do głównej drogi asfaltowej, na 

której skręcamy w lewą stronę. Po około 200 metrach docieramy do kolejnego rozjazdu, na 

którym droga asfaltowa podąża w prawą stronę pod kątem prosty, my natomiast jedziemy 

dalej prosto, wjeżdżając na małą, drogę leśną. W tym miejscu, gdzie rozchodzą się drogi, 

warto rzucić okiem, na znajdującą się na sośnie, a właściwie częściowo zagłębioną w niej, 

małą kapliczkę. Na tym samym rozjeździe, znajduje się też, druga kapliczka, postawiona w 

2001 r., składająca się z krzyża umieszczonego w betonowym cokole.  Droga, którą teraz 

jedziemy, jest przejezdna, ale nierówna, miejscami zapiaszczona i  pełna jest wystających 



 11

korzeni. Na szczęście po niedługiej jeździe droga się poprawi, na tyle żeby jechać całkiem 

wygodnie. Teraz cały czas poruszamy się prosto na wschód. Jak widać na mapie, w pewnym 

momencie powinniśmy przeciąć drogę asfaltową i rzeczywiście jadąc, zobaczymy, że 

zbliżamy się do niej. Zanim jednak ją miniemy, dojedziemy do miejsca, gdzie po prawej 

stronie rosną piękne, dorodne świerki. Po lewej z kolei typowe dla tych terenów 

zadrzewienia, czyli sosna, brzoza itd. Minąwszy partię świerków, zobaczymy  po prawej 

stronie odkryty teren oraz 

znajdującą się w odległości ok. 

100 metrów ambonę myśliwską. 

Minąwszy drogę asfaltową, 

zobaczymy wysoki, 

pomalowany na czarno, 

metalowy krzyż  (patrz zdjęcie 

nr 14). Dalsza nasza droga, 

również prowadzi drogą leśną, 

od której co jakiś czas będą 

odchodzić drogi w prawą stronę. 

W żadną z tych dróg nie 

skręcamy. Jedziemy bardzo 

wygodną drogą leśną, bardzo 

przyjemną do jazdy rowerowej. 

Delektując się jazdą, docieramy 

do kolejnego rozjazdu dróg 

leśnych. W tym miejscu też 

znajduje się tablica  

Zdj ęcie nr 14 - Krzy ż metalowy przy drodze asfaltowej w okolicy Plewek. 

 

informacyjna,  na której znajdują się informacje dotyczące grzybów, występujących w Polsce. 

W dalszym ciągu podążamy  prosto. Przez dłuższy czas jedziemy wśród przerzedzonego lasu 

sosnowego, gdzieniegdzie możemy zobaczyć ładne świerki. Powoli zmienia się charakter 

lasu, szczególnie po prawej stronie drogi, gdzie zaczynają pojawiać różnorodne krzewy. Będą 

one w niektórych miejscach zanikać, to znowu się pojawiać. Na jednej z tablic 

informacyjnych, przeczytamy, że podążamy gminną ścieżką ekologiczną  gminy 

Długosiodło.  Na mapie zaznaczono ją kolorem czerwonym (patrz zdjęcie nr 15).     
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Podążając tą ścieżką, docieramy do tablicy 

z napisem „Przystanek Bitwy pod 

Pecynką 0,8 km”,  w miejscu tym nasza 

droga dzieli się, przy czym szersza droga 

odchodzi w prawą stronę, w tą stronę my 

też podążamy. Chwilę potem osiągamy na 

cel naszej wycieczki, pomnik 

upamiętniający bohaterską bitwę z 

31.08.1944 r. polskich partyzantów z 

niemieckim okupantem  (patrz zdjęcia nr 16,17).    Poniżej przedstawiam krótki opis 

wydarzeń z końca sierpnia 1944 r, w których to polscy partyzanci wykazali się wielkim 

poświęceniem i walecznością.  

Bitwa pod Pecynką – miała miejsce 

ostatniego dnia sierpnia 1944 r., jak 

napisałem na początku tego Opisu, 

była największą bitwą partyzancką 

na północno-wschodnim Mazowszu. 

W czerwcu 1944 r. rozpoczęła się 

koncentracja oddziałów 

partyzanckich Armii Krajowej w 

ramach akcji „Burza” na terenach 

wokół Ostrowi Mazowieckiej. Akcja 

„Burza” miała polegać na 

atakowaniu wojsk niemieckich 

wycofujących się pod naporem 

armii radzieckiej i występowaniu 

wobec władz sowieckich w roli 

gospodarza. Jak wiadomo, akcja 

„Burza” kończyła się m.in. 

aresztowaniem naszym dowódców i 

przedstawicieli władz przez NKWD. 

Ale to już inna historia. Większość 

informacji, które  

Zdj ęcie nr 16 – Pomnik. upamiętniaj ący walkę polskich partyzantów 31.08.1944. 

 

przedstawiłem w poniższym opisie dotyczącym Bitwy pod Pecynką, pochodzi w tablicy informacyjnej, 

znajdującej się przy pomniku. Wracając do historii, niemieccy okupanci twierdzili, że las w okolicy 
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Pecynki jest siedliskiem polskiej partyzantki, dlatego też stąd rozpoczęli przygotowania do 

zmasowanej akcji przeciw-partyzanckiej.   Niemcy sprowadzili około 6 tysięcy żołnierzy, gdyż według 

ich informacji, w okolicach Pecynki miało znajdować się do  2 do 3 tysięcy partyzantów. W 

rzeczywistości do walki stanął III Batalion 13 Pułku Piechoty Armii Krajowej liczący około 200 

żołnierzy. Jak możemy przeczytać na wspomnianej przeze mnie tablicy, hitlerowcy rozpoczęli atak 31 

sierpnia 1944r. o 0900 rano, przesuwając się tyralierą w głąb lasu.  W tej sytuacji wobec 

przeważającej liczby wojsk niemieckich, Polacy zaczęli  przedzierać się grupkami w głąb lasów. 

Taktyka walki Polaków polegała na tworzeniu się małych grup i stawianiu oporu wojskom 

niemieckim. Jak dotąd straty niemieckie nie są znane. Po stronie polskiej zginęło ok. 60 partyzantów, 

czyli 1/3 wszystkich biorących udział w walce żołnierzy polskich. W ramach represji wojska 

niemieckie dokonały kilku masowych zbrodni na ludności cywilnej. Jak czytamy w opracowaniu, do 

którego link umieściłem link umieściłem na końcu Opisu, we wsi Małaszek rozstrzelano około 30 osób, 

we wsi Plewki 11 osób. Największą zbrodnią popełnioną przez Niemców w ramach zemsty za 

wydarzenia z 31 sierpnia, było zamordowanie około 450 osób, w tym wielu dzieci i kobiet we wsi 

Lipniak-Majorat (wydarzenia te  przedstawiłem 

szczegółowo w Opisie wycieczki nr 24). W 15 

rocznicę tamtych walk odsłonięto pomnik, który 

możemy obejrzeć dzisiaj. Pomnik został 

postawiony w miejscu , gdzie znajdowała się 

wcześniej zbiorowa mogiła, do której zwożono 

furmankami ciała poległych partyzantów. Na 

mogiłę wybrani kwietnik, tuż przed bramą 

nieistniejącej już leśniczówki. Podstawa 

obecnego pomnika zachowała właśnie kształt 

dawnej kwiatowej rabaty (źródła tekstu na końcu Opisu). 

Zdj ęcie nr 17 Tablica znajdująca się na pomniku w Pecynce.  

 

Nieopodal pomnika w Pecynce, znajduje się krzyż, ogrodzony małym drewnianym płotkiem 

W miejscu tym został pochowany wiele lat temu rosyjski żołnierz. Tuż za krzyżem 

umiejscowiony jest mały parking  leśny.  
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Zapoznawszy się z tym historycznym miejscem, wracamy drogą,  którą wcześniej 

przyjechaliśmy.  Ale tylko przez krótki moment, gdyż w pewnym momencie odbije ona w 

prawą stronę, my natomiast pojedziemy dalej prosto, 

zmierzając najkrótszą drogą do Długosiodła.   Około 150 

metrów od pomnika, skręcamy z naszej drogi w lewą 

stronę i dalej pojedziemy drogą leśną, oznaczoną żółtym 

szlakiem turystycznym – jak możemy wyczytać na mapie 

jest to „Szlak przez mateczniki puszczańskie” (patrz 

zdjęcie nr 18).   Tuż po zjeździe z naszej drogi, pojawia 

się kolejny rozjazd, na którym skręcamy tym razem w prawą stronę, trzymając się oznaczeń 

żółtego szlaku turystycznego.  Jako, że szlak ten według organizatorów ma na celu m.in. 

pokazanie różnorodności wśród roślin, rosnących w tej okolicy, tak i my zobaczymy 

różnorodne środowiska leśne. Na początku ujrzymy po prawej stronie świerki, po lewej zaś 

las liściasty przemieszany z sosnami. Chwilę potem zobaczymy sosnowy młodnik, w którym 

to sosny zostały odpowiednio zabezpieczone przed zwierzętami. Nasz szlak w pewnym 

momencie odbije w prawą stronę, co i my uczynimy. Przejedziemy jeszcze niewielki odcinek, 

w którym możemy podziwiać m.in. masztowe, wysokie sosny i dojedziemy do naszej drogi, z 

której wcześniej zjechaliśmy. Szlak żółty 

pójdzie prosto, ale my skręcamy w lewą 

stronę w kierunku Długosiodła. Zresztą jak 

później zauważymy, szlak żółty powróci na 

nasza drogę i już przez długi czas będzie 

nam towarzyszył.  Jadąc tą szeroką drogą 

leśną, zobaczymy po obu jej stronach  cały 

rząd leszczyn (tak mi się przynajmniej 

wydaje), których tak dużą ilość nie często 

zdarza się zobaczyć (patrz zdjęcie nr 19).   

 Po minięciu fragmentu z leszczynami, 

kierujemy się dalej naszą drogą, mijając po 

lewej stronie paśnik dla zwierząt. Mijana 

roślinność jest już nam doskonale znana, są 

to głównie sosny, dęby, brzozy itd.  

   Zdj ęcie nr 19 - Jedna z leszczyn rosnących wzdłuż żółtego szlaku 

 turystycznego w okolicach miejscowości Nowe Bosewo.  
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Droga, którą podążamy jest utwardzoną, szeroką drogą leśną. Jedzie się nią bardzo 

przyjemnie, co sprawia dużo frajdy. Tak jak pisałem wcześniej, szlak żółty ponownie 

dołączył do naszej drogi i teraz ponownie podążamy zgodnie z tym szlakiem oraz oczywiście 

zgodnie z gminną ścieżką  ekologiczną gminy Długosiodło. Jadąc, po lewej stronie 

zobaczymy odkryte miejsce, gdzie wytrzebiono duży fragment lasu. Dojedziemy również do 

rozjazdu dróg, na którym szlak żółty odbiegnie w lewą stronę od naszej drogi, chwilę potem 

dojedziemy do drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewą stronę. Jest to droga prowadząca 

bezpośrednio do Długosiodła. Przy samym skręcie, zobaczymy grupę ładnych świerków. 

Wyjeżdżając na drogę, warto zachować ostrożność ze względu na przejeżdżające nią 

samochody. Szlak żółty ostatecznie przetnie tą drogę i pójdzie w głąb lasu. Droga, którą teraz 

będziemy podróżować to szczyt marzeń dla niedzielnych rowerzystów. Gładka, szeroka, bez 

najmniejszych nierówności. Delektując się jazdą, powoli opuszczamy środowisko leśnw i 

wyjeżdżamy na łąki, gdzie zaczynają się pojawiać pojedyncze zabudowania. W oddali ukaże 

się nam znany już kościół, przy którym pozostawiliśmy samochód. Po lewej stronie miniemy, 

odchodzącą w lewą stronę drogę do miejscowości Nowa Pecyna, mijamy też mostek nad 

rzeczką Wymakracz.    Niedługi czas później dojedziemy do miejsca, gdzie zostawiliśmy 

samochód. To tyle jeśli, chodzi o dzisiejszą wycieczkę. Dobiegła końca. Mam nadzieję, że i 

tym razem się podobała i spełniła  oczekiwania. Jeśli nie była zbyt forsowna i uciążliwa, 

można jeszcze przejść do pobliskiego Skansenu- Parku, gdzie znajduje siłownia na świeżym 

powietrzu.  Jeszcze raz  pozdrawiam i zapraszam do spotkania na następnej wycieczce 

rowerowej po dawnych terenach Puszczy Białej.  
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